
Just Filmi lapse õiguste programmi tööleht koolidele filmi teemadel

arutlemiseks

 Kool Cerro Huesos / A School in Cerro Hueso

...on film kuueaastasest autismispektri häirega Emast, keda ootab ees koolitee. Ainsana on nõus Ema
oma õpilaseks vastu võtma väike maakool Cerro Huesos. See on kool, kus tüdruk tunneb ennast
oodatuna, kus teda toetatakse ja kus ta on kõige paremas mõttes üks laps teiste hulgas.

Arutlege peale filmi klassis gruppides või üheskoos:

Arutage, millised on puuetega inimeste õigused. Kui hästi on need õigused Eestis kaitstud? 

Arutage, millele tuleb mõelda ja milliseid kohandusi teha, et erivajadustega inimesed ennast koolis ja

ühiskonnas laiemalt hästi tunneksid. Paluge õpilastel tuua näiteid kohandustest, mida nad on

märganud ning olukordadest ja kohtadest, mis vajaksid paremaks muutmist.

Arutage selle üle, kuidas peaksid klassikaaslased suhtuma kaaslasesse, kellel on mõni füüsiline või

vaimne eripära, teistsugune kodune keel, kultuuriline taust või muu eripära? Millised on õpilaste ja

õpetaja varasemad kogemused kaaslasega, kellel on olnud mõni eripära? Milliseid väljakutseid

kaaslaste eripärad on esile toonud? Mis on teinud rõõmu? Mida teha, et eripärad ei oleks

omavahelises suhtluses takistuseks ja et nendega osatakse arvestada? 

Arutage, mida tegid lapsed ja õpetajad filmis selleks, et igaüks tunneks ennast koolis hästi ning

oodatuna. Mida tuleks sellest filmist õppida?

Arutage, kelle poole saab laps pöörduda, kui ta tunneb, et talle teeb klassis toimuv muret ja ta vajab

abi. Julgustage lapsi rääkima avatult sellest, mis neile klassi omavahelises suhtluses meeldib ja mis

teeb muret.

Sissejuhatuseks enne arutelu:

Tutvuge lastele mõeldud puuetega inimeste õiguste konvesiooni teavikuga.

Tutvuge Eesti Puuetega Inimeste Koja veebilehega.

Tutvuge õiguskantsleri rolliga puuetega inimeste õiguste kaitsel

Tutvuge veebilehega "Lapse õigused".

Tutvuge veebilehega "Kool kiusamisest vabaks!" 

Väga rõõmustav, et leidsite meie programmist vaatamiseks sobiva filmi!

Lapse õiguste programmi panid kokku Just Filmi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti,
Lastekaitse Liidu ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad ning see programm soovib juhtida tähelepanu
teemadele, mis lastele ja noortele korda lähevad ning meid kõiki puudutavad. Programmi toetab ka
Sotsiaalministeerium.

Oma meeskonnaga oleme teile koostanud filmi üle arutlemiseks töölehe, mis saab olla heaks abimeheks
filmi üle mõtete vahetamisel.

https://ank.ee/wp-content/uploads/2017/02/U%CC%88RO-puuetega-inimeste-o%CC%83iguste-konventsiooni-lastepa%CC%88rane-lahtiseletus.pdf
https://epikoda.ee/
https://www.oiguskantsler.ee/et/puuetega-inimeste-oigused
https://www.oiguskantsler.ee/lapse-oigused/
https://www.oiguskantsler.ee/kool-kiusamisest-vabaks/


Töölehe on teile koostanud Juta Saarevet, Andres
Aru ja Kertti Pilvik.
 
Meiliaadressid: 
juta.saarevet@oiguskantsler.ee 
andres.aru@oiguskantsler.ee 
kertti.pilvik@oiguskantsler.ee 

Kirjuta, kui soovid külalistundi veebis või
kohtumisena. Saame tulla teie juurde teemat tundva
inimesega, et filmi teemal mõtteid vahetada. 

Kui teil on filmi, festivali, töölehe või filmis käsitletud
teemade kohta küsimusi või ettepanekuid, siis võtke
palun ühendust töölehe autoritega.

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!

Aitäh, et hoolid, filme vaatad ja arutled!

Just Filmi lapse õiguste programmi seltskond

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

Arutage selle üle, miks on klassis lapsed erinevate eripäradega ja kuidas sellega hästi toime tulla.

Igal lapsel on õigus turvalisele ja arendavale koolikeskkonnale. Mida teha, et eripärad oleksid klassi

rikastavad ja tugevdavad, mitte mureallikaks? 

Arutage, mida tegid lapsed ja õpetajad filmis selleks, et igaüks tunneks ennast koolis hästi ning

oodatuna. Mida tuleks filmist õppida?

Arutage, kuhu lapsevanemad saavad pöörduda ja mida teha kui nad tunnevad, et nende lapsel on

klassikaaslastega mured. Mida saavad teha teiste klassikaaslaste vanemad, et konflikte ja

arusaamatusi laste vahel ennetada? Kuidas peaks lapsele tekkinud olukorda selgitama?

Arutlege lapsevanematega:


