
Just Filmi lapse õiguste programmi tööleht koolidele filmi teemadel

arutlemiseks

Mutid / Topos 
…on film häirivatest minevikusündmustest, mis sind elus ei jäta ja sõprusest, mis aitab keerulist
igapäeva muuta veidigi elamisväärsemaks.

Arutlege peale filmi klassis gruppides või üheskoos:

Mida vajab laps kasvamiseks ja arenguks? Mis oli filmi peategelastel olemas, mis oli puudu? 

Tooge näiteid, kuidas lapsed üksteise eest hoolitsesid!

Mida tähendasid n-ö nähtamatud sõbrad?

Mida nägid filmist sellist, mida Sa varem ei teadnud? 

Millised võiksid olla need märgid või olukorrad, kus seksuaalne väärkohtlemine väljendub? Pange

paberile kirja, koguge kokku ning keegi klassist loeb ette. 

Kuhu saab pöörduda laps kui teda on väärkoheldud või ta kahtlustab, et tema mõne sõbraga on

selline asi juhtunud?

Mis number on 116111 ja kes sealt abi saab?

Lisaks soovitame:

Palun salvesta enda telefoni lasteabi telefoni number 116 111 ning ohvriabi kriisitelefoni number 116

006. Loe nende veebikodudelt juurde, kellele ja kuidas saavad neil numbritel vastavad konsultandid

Sind aidata – kasvõi ärakuulamisega.

 www.lasteabi.ee

 www.palunabi.ee 

Võta kas üksi või grupis 10 minutit tutvumiseks veebikoduga https://www.narko.ee/ 

Märgi üles 5 uut teadmist, mida sellelt lehelt leidsid, mida võiks olla klassikaaslastel kasulik või huvitav

teada ning tutvustada uut teadmist oma kaaslastele. Arutage omavahel, kas kõik leidsid

sarnased/samad asjad või igaüks/iga grupp leidis midagi teistest erinevat. Uue teadmise võrra olete

igatahes kõik targemad kui omavahel seda tarkust jagate☺!

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.

http://www.lasteabi.ee/
http://www.palunabi.ee/
https://www.narko.ee/


Töölehe on teile koostanud Anu Leps ja Brit
Tammiste Justiitsministeeriumist.

Meiliaadressid:
anu.leps@just.ee
brit.tammiste@just.ee

Kirjuta, kui soovid külalistundi veebis või näost näkku
kohtumist korraldada. Saame tulla teie juurde ise või
saadame teie juurde mõne teemat hästi tundva
inimese, 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. 

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

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! 

Nõuandeid murede korral pakuvad Lasteabi 116111 ja MTÜ Peaasjad!


