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KUIDAS SEADA PIIRE? 
Teisipäev, 8. oktoober kell  18:30. Lastehoiu ruumides, Kreutzwaldi 64 
Milleks on vaja piire? Kuidas nende olemasolu ja puudumine mõjutavad lasteaiaealist last? 
Tänapäeva valikuterohkes keskkonnas peab lapsevanem tihti ise leidma lastele piiride seadmise 
viisid ja põhjendused. Loengus arutleme, kuidas seada piire nii, et see looks koolieelses eas 
lapsele turvalise keskkonna, oleks toeks tema iseseisvuse arengule ning tugevdaks täiskasvanu ja 
lapse sidet.  

KES ME OLEME? PIDEV DIALOOG TEISTE KULTUURIDEGA 
Kolmapäev, 9. oktoober kell 18:30. Tartu Waldorfgümnaasiumi kaldauditooriumis, 
Kreutzwaldi 64 
Tänases päevas elamine tähendab katkematut dialoogi teiste kultuuridega, samuti pidevat enda 
väärtuste ja kultuuri kasvatamist. Vaid enda tõeliste, mitte nostalgiliste väärtuste äratundmine ja 
kultiveerimine laseb meil olla austavas ja võrdses kahekõnes teistega. Seda nii oma peres, 
kogukonnas, ühiskonnas kui maailmas tervikuna. Arutleme, kuidas leida autentsus ja seda ka 
lastele edasi anda. 

KAKSTEIST AASTAT HILJEM - IKKA SÜDAMEGA KOOLIS 
Neljapäev, 10. oktoober kell 18:30. Tampere Majas, Jaani 4. 
“Südamega koolis” räägib lapsele sooja ja toetava kasvukeskkonna loomisest. Eestikeelse 
raamatu kordustrükk on just äsja ilmunud. Raamatu autor Godi Keller arutleb kohtumisel, miks on 
raamatus käsitletavad teemad jätkuvalt aktuaalsed. Peamine põhjus on koolisüsteemis, mis ei 
tähtsusta usaldust ning võtab õpetajatelt aja keskenduda õpilasele. Samuti on suurenenud vajadus 
tasakaalustada üha kasvavat digitaalse maailma mõju lapse arengule. Räägime, mida saavad teha 
õpetaja, koolipidaja ja lapsevanem, et ühiselt luua keskkonda, kus laps saaks turvaliselt ja 
igakülgselt kasvada.   

Kõik loengud on inglise keeles tõlkega eesti keelde, tasuks vabaannetus. 
Müügil Godi Kelleri raamatu “Südamega koolis” uustrükk.  Hind: 15.- 
 

      
Godi Keller on õpetaja, mentor ja vabakutseline kirjanik, kes alustas üle 
35 aasta tagasi tööd koolis loodusainete ja klassiõpetajana. Oma suurt 
kogemustepagasit jagab ta laste, noorukite, lapsevanemate ja 
õpetajatega nii oma kodumaal Norras kui mitmel pool mujal Euroopas, 
andes koolis tunde, pidades loenguid ja olles mentor. Tema töö 
elulugudega ning eriline huvi ‘keeruliste’ laste vastu on aidanud paljudel 
leida oma siht ja unistused. Godi Kelleri humanistlik maailmanägemine, 
soe huumor ja üdini aus enesevaatlus on alati kuulajaid võlunud. Eesti 

keeldes ilmus äsja tema raamatu „Südamega koolis“ uustrükk.  
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