
Väga rõõmustav, et leidsite meie programmist vaatamiseks sobiva filmi!  Lapse õiguste programmi panid
kokku Just Filmi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Lastekaitse Liidu
ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad ning see programm soovib juhtida tähelepanu teemadele, mis
lastele ja noortele korda lähevad ning meid kõiki puudutavad. Oma meeskonnaga oleme teile koostanud
filmi üle arutlemiseks töölehe, mis saab olla heaks abimeheks filmi üle mõtete vahetamisel.

Just Filmi lapse õiguste programmi tööleht 

koolidele filmi teemadel arutlemiseks

Kiusamise kohta saad lugeda lisaks: www.kiusamisestvabaks.ee/programmist või Facebookist:
Kiusamisest vabaks  
Selleks, et ükski laps ei jääks abita, kui ta seda vajab, salvesta palun enda telefoni lasteabi number
116 111 ning loe www.lasteabi.ee,  kuidas saavad neil numbritel vastavad konsultandid Sind aidata –
kasvõi ärakuulamisega.  
NB! Kui soovite selle arutelu jooksul tekkivad mõtteid jagada ka teiste Eestimaa laste ja noortega,
andke sellest palun märku kas allolevate # abil või otse  www.instagram.com/marka.last või
www.facebook.com/Lastekaitseliit kaudu.

Üks kõigi eest
…on film koolikiusamisest ning ühe sellise loo kulgemine läbi õpetaja silmade.

Hea teada:

Arutlege peale filmi klassis gruppides või üheskoos:

Õpilased lõid filmis oma arvutimängu. Miks õpetaja neile sellise ülesande andis? Mida see ülesanne
sellele rühmale õpetas? Milliseid oskusi ja eeldusi on ühes kollektiivis vaja, et midagi koos luua?  
Mida arvate õpetaja poolt öeldud mõttest, et see, kes teab kuriteost, kuid vaikib on sama palju süüdi
nagu see, kes kuriteo toime pani? Kuidas on see seotud filmi peateema ehk kiusamisega? Millised on
Sinu kogemused kiusamise pealtvaatamisega? Kas pead end julgeks sekkujaks? Põhjenda. Kas tead,
kuidas kiusamise olukorda ohutult sekkuda?  
Kuidas hindad filmi või enda kogemuse põhjal - kas kiusajale on lihtne andestada? Milliseid omadusi
see andeks andjalt nõuab? Mis Sa arvad, miks on andestamine mõlemale osapoolele vajalik?

Joonista või kirjelda enda emotsiooni:

http://www.kiusamisestvabaks.ee/programmist
http://www.lasteabi.ee/
http://www.instagram.com/marka.last
http://www.facebook.com/Lastekaitseliit


Palun jaga oma muljeid ja pilte festivalikülastusest ning filmijärgsest arutelust võimalusel
sotsiaalmeedias. Kasuta ka teemaviiteid #justfilm #lapseoigusteprogramm, sest nii aitate kaasa sellele,
et võimalikult paljud häid filme näevad ning lapse õiguste teemal kaasa mõtlevad!

Nii lapsed kui täiskasvanud võivad
sattuda olukordadesse, kus on vaja tuge ja abi.  
Lasteabiga saab ühendust võtta:  
ööpäevaringselt, tasuta ja anonüümselt
telefon 116111 
veebinõustamine www.lasteabi.ee ja lasteabi äpist 
e-post: info@lasteabi.ee

                      nõustajatelt saad tuge ja abi, kui on
vaimse tervisega seotud muresid või küsimusi
Peaasi.ee

Töölehe on teile koostanud Lastekaitse
Liidu “Kiusamisest vabaks" programmi
koordinaatorid Saskia ja Aleksandra ning
Noortekogu juht ja lapse õiguste
programmitiimi kuuluv Triin (16).
Meiliaadressid: 
saskia.muru@lastekaitseliit.ee
triinsooaar@gmail.com
Kui teil on filmi, festivali, töölehe või
filmis käsitletud teemade kohta küsimusi
või ettepanekuid, siis võtke palun
ühendust töölehe autoritega.

Aitäh, et hoolid, filme vaatad ja arutled!

Just Filmi lapse õiguste programmi seltskond

Täida ruudustik nii, et küsid iga küsimuse vastuse
erinevalt kaasõpilaselt. Lisa tema nimi ning vastus
bingosse.

Õpetaja sai teada, et
Carlos oli eelnevalt teisi
klassikaaslasi kiusanud.
Miks õpilased sellest
varem kellelegi rääkinud
ei olnud?

Kas Sa õppisid midagi
sellest filmist? Kui jah,
siis mida?

Kui Sina oleksid selle
filmi autor, siis milline
oleks Sinu filmi lõpp?
Miks?

Kui Sul oleks võimalus
küsida selle filmi
tegijatelt üks küsimus,
siis mis see oleks?

Millised selle filmi osad
sobiksid ka päris
kooliellu ning millised
mitte? Põhjenda enda
seisukohta.

Kui Sul on võimalus
esitada ühele
tegelasele filmist
küsimus, siis kellelt ja
mida sa küsiksid?

Kui õpilased seda
kiusamist kirjeldasid, siis
milliseid erinevaid
kiusamise liike nad
kirjeldasid?

Mis Sind filmi juures
kõige rohkem üllatas?
Miks?

Milline osa filmist oli
Sinule tuttav Sinu enda
elust või kellegi teise
elust, mida Sa oled pealt
vaadanud või näinud?


