
Tunnikava filmile “Aasta ilma vanemateta”

TUNNI EESMÄRK: Mõista pagulaslapse elu.
   Leida erinevusi ja ühisosi Süüria ja Hollandi elu kohta läbi pagulaslapse silmade.
   Arendada empaatiavõimet.

LÕIMING:   Geograafia ja inglise keel
   Kodanikuõpetus
   IKT

VANUSEASTE:  2. kooliaste 

FILMI ANDMED:  

Autor:    Els van Driel
Riik:   Holland 
Aasta:   2015 
Filmi pikkus:   24 min
Keeled:    eesti, holland, süüria
   vt ka filmikogu.maailmakool.ee/node/230

TUNNI KESTUS:  45 min

maailmakool.ee
Töölehe koostas Mari-Kätrin Kinks (MTÜ Mondo 
haridusprogrammid ekspert) ning see on valminud 
Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest.

http://filmikogu.maailmakool.ee/node/230


TUNNIKAVA:

Soojendus:   Õpilased istuvad ringis ja vastatakse järgnevatele küsimustele:
   
1.   Mida sa tunneksid, kui sa pole oma vanemaid näinud 1 aasta. Kas seda on Sinu elus juhtunud?
2.   Mis põhjused võivad olla, et mõni laps ei näe oma vanemaid 1 aasta?
3.   Täna kohtute Tareqiga, kes on elanud aasta ilma vanemateta. Õpilased mõtlevad välja põhjuseid, miks ta nendega kohtunud ei ole. 
   Põhjused võib kirjutada tahvlile ja hiljem arutleda Tareqi põhjuste üle tunni kokkuvõtvas osas. 

Grupitöö:   Õpilased jaotatakse gruppidesse ja neile antakse tööleht (vt lk 3), mida õpilased hakkavad filmi põhjal täitma. 
   Grupid võib jaotada kolmeks.
   
   Filmi vaatamise võib jagada nelja osasse:
1. osa    Õpilased tutvuvad küsimustega töölehel. 
2. osa    Õpilased vaatavad filmi kuni 10.26 minutini. Seejärel täidavad töölehel olevad ülesanded. Toimub vastuste arutelu.
3. osa    Õpilased vaatavad filmi edasi kuni 17.45 minutini. Toimub töölehe täiendamine. Õpilased loevad kogu klassile ette küsimusi, 
   mida nada tahavad Tareqilt küsida. 
4. osa    Vaadatakse film lõpuni. Kui aega jääb väheks, võib jätta osa minuteid vahele ja jätkata 21.00 min – 24.35 min.

Kokkuvõte:   Arutletakse, miks Tareq ei saa ikkagi veel vanematega koos elada ning kui kaua võiks aega minna enne kui kogu pere hakkab taas 
   koos ühes majas elama. Mis sa arvad, kuidas Tareq oskab hollandi keelt peale aastast Hollandis elamist? Mida teed sina 
   õpilasena, kui sinu klassi saabub pagulasest kaasõpilane? Mitu pagulaslast võib käia praegu Eesti koolides? 
   (HM andmetel : 01,09.2016 seisuga on neid lapsi ca 25).
   Õpilased esitavad küsimusi filmi kohta teistele gruppidele. Toimub omavaheline arutelu. 

Kinnistamine:  Järgmises tunnis või kodus uurida Laste õiguste konventsiooni ja täpsemalt artiklit nr 10. Arutada, kuidas on see seotud 
   Tareqi eluga Hollandis.

Töölehe koostas Mari-Kätrin Kinks (MTÜ Mondo 
haridusprogrammid ekspert) ning see on valminud 
Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest.maailmakool.ee



Selle poisi nimi on Tareq. Ta on 12 aastat vana. 
Vaata filmi ja kirjuta küsimustele vastused kujundite sisse!

Joonista või kirjuta siia, mida tahaksid Tareqile öelda Sina!

Kirjuta siia küsimus, mille peale Tareq vastas: 
“Teie. Ainult teie?” Vaata filmi edasi

 ja mõtle, kes võiksid veel tema sõbrad olla?

Kirjelda siia kuusnurkadesse Süüria ja Hollandi eluolu. Kirjelda Tareqi teekonda Süüriast Hollandisse.


