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INSIGHT

Koolikiusamine lõpeb, kui kiusajal ei ole toetajaid ega pealtvaatajaid. 
Tähelepanu pööramine või mitte pööramine kallutab jõudude ebavõrdusust 
pealtvaataja kasuks. Kiusaja on vaid ettur, keda tegelikult kontrollivad 
pealtvaatajad.



PÕHISÕNUM



SINA KONTROLLID 
KOOLIKIUSAJAT!



POSTER



Headline:  
Sina kontrollid koolikiusajat. 

Body copy:  
Kõik noored väärivad kiusamisvaba 
haridusteed. Jäädes koolikiusamisele 
pealtvaatajaks annad tähelepanuga 
kiusajale vaid jõudu. Haara kontroll ja 
astu kaaslase kaitseks välja. 





TVC



Filmitud: tühi koolikoridor. Kauguses on näha tõuklemist.



Filmitud: grupp kiusajaid narrib väikest tüdrukut. 



Filmitud: näeme, et kiusamisohver on olukorrast selgelt häiritud ning jõuetuna ei jää tal midagi muud üle, kui 
nutta. 



Filmitud: näeme kiusajat ähvardavas poosis ning taustal on kuulda õhutamist ja kaasaelamist.



Film+animatsioon: korraga jääb kõik vaikseks ja kiusaja selja tagant on toetajad kadunud. Filmitud reaalsus 
läheb üle graafiliseks animatsiooniks. 



Animeeritud: kaamera liigub kaugemale ning näeme, et kiusajast poisist on saanud graafiline illustratsioon.



Animeeritud: kaamera liigub veelgi kaugemale ning tekkivad marionettnuku nöörid.  



Animeeritud: Näeme, et kiusaja on tegelikult nukk, keda kontrollib „pealtvaataja.”  
VO: Kõik noored väärivad kiusamisvaba haridusteed. 



Animeeritud: poiss laseb nukust lahti ning nukk variseb jõuetuna põrandale.  
VO: Jäädes koolikiusamisele pealtvaatajaks annad tähelepanuga kiusajale vaid jõudu. 



Animeeritud: poiss kõnnib rahulikult minema.  
VO: Haara kontroll ja astu kaaslase kaitseks välja. Sina kontrollid koolikiusajat!  



VEEBIKAMPAANIA



ASTI VLOG

Koolikiusamist on kogenud ligi pooled noortest. Me KÕIK aga oleme 
kiusamisele pealtvaatajaks olnud. Igaühel on oma arvamus parimast olukorra 
lahendusest!



ASTI VLOG

Asti vlog on video blogi Asti nimelisest kuju muutvast androidist. Igas episoodis 
on Asti erineva välimusega. Oma blogis puutub ta kokku, pealtvaataja 
vaatevinklist vaadatuna, koolikiusamisega.  

Iga episood lõppeb olukorraga, mille lahendus tuleb hääletamise teel valida 
pealtvaatajatel. Järgmine episood algab kõige rohkem hääli saanud lahenduse 
lavastusega.   

Episoodi fookuses on üks neljast kiusamisvastasest väärtusest - sallivus, 
austus, hoolivus, julgus.



ASTI VLOG

  

Kuna Asti on iga kord erineva välimusega, siis võib ta olla ükskõik kes meist. 
Kutsume vaatajaid ülesse asetama ennast Asti rolli ning lavastama enda 
versiooni lahendusest. 

Aktiveerime sihtrühma ning alustame arutelu levinud kiusamise olukordade 
võimalike lahenduste leidmiseks.  







VÄLIMEEDIA ERILAHENDUS



„Mina ei pööra kiusajale tähelepanu”

  

Koolikiusamise üheks põhiliseks põhjuseks on kiusaja vajadus tähelepanu 
järgi. Kiusamine lõpeb, kui kiusajal ei ole pealtvaatajaid.  



„Mina ei pööra kiusajale tähelepanu”

  

Kasutades Kinect tehnoloogiat tekitame Vabaduse väljaku erkaanil augmented 
reality. Ekraanil olev „kiusaja” suhtleb väljakul olevate inimestega ning ütleb neile 
inetusi.  

Seda aga väikse nõksuga. Me märgistame ära 2x2m suuruse  
„Mina ei pööra kiusajale tähelepanu” ala. Kiusaja asub tegutsema ainult juhul, kui 
„Mina ei pööra kiusajale tähelepanu” alas seisev inimene ekraani vaatab. Kui 
inimene pöörab pilgu erkaanilt ära, siis kiusaja lõpetab ja läheb oma kohale tagasi.    



TÄNAN! 

 
WHAT YOU TOLERATE, 

YOU ENCOURAGE!


