
Kujunda ühest kastist lego, mis on seotud peale filmi vaatamist tekkinud emotsioonidega. Teise kasti
sisse kirjutab kaaslane, mis kolm emotsiooni tal sinu tehtud lego vaadates tekkisid:

Just Filmi lapse õiguste programmi tööleht koolidele filmi teemadel

arutlemiseks

Vanad head ajad / Back to Those Days

…on film elust alkohoolikust lapsevanemaga, kus pääseteeni on vaid õhkõrn lootuskiir.

Kirjuta peategelasele kolm suurimat küsimust, mis Sul tekkisid:

Nüüd mõtle, kuidas vastaksid, kui oleksid ise peategelase asemel:

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.



Töölehe on koostanud Lastekaitse Liidu noortekogu
juht ja lapse õiguste programmitiimi kuuluv Triin
Sooäär (17a). Kontakteeruda on võimalik ka
organisatsiooni kommunikatsiooni- ja
koostöökoordinaatori Kristina Kukega. 

Meiliaadressid:
kristina.kukk@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. 

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

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/lapseoigustesaadikud või
www.facebook.com/Lastekaitseliit kaudu. 

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! 

Selleks, et ükski laps ei jääks abita, kui ta seda vajab, salvesta palun enda telefoni lasteabi number
116111 ning loe www.lasteabi.ee, kuidas saavad neil numbritel vastavad konsultandid Sind aidata –
kasvõi ärakuulamisega. 

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

Kuidas saaksid aidata enda sõpra, kellel on kodus sarnane olukord, aga ta ei taha, et keegi teine

peale Sinu sellest teaks? 

Mida saaks teha, et ennetada selliseid probleeme perekondades?

Mõelge ühele filmis olnud probleemile ja leidke sellele lahendus - kas see aitaks päriselt seda last,

lapsevanemat ja teisi ümbritsevaid?

Arutlege klassis, juhendajatega:


