Godi Keller – predstavitev predavatelja

GODI KELLER je svojo pestro pedagoško pot pričel pred več kot petintridesetimi leti.
Avtor knjige S srcem v šoli, prevedene tudi v slovenščino, in Tvil i fred (Dvom v miru), deluje
kot samostojni mednarodni predavatelj, pisec in učitelj predvsem na Norveškem ter na
Švedskem, Danskem, Češkem, Hrvaškem, v Sloveniji, Estoniji, Islandiji, Latviji in drugod.
Je zunanji strokovni sodelavec mnogih javnih in zasebnih šol in vrtcev ter
izobraževanj/študijev za pedagoške poklice. Poleg tega predava slušateljem javnih in
zasebnih ustanov, kot so bolnice, regionalne organizacije za rejništvo in različna združenja,
ter podjetjem, ki podpirajo svoje zaposlene na področju starševstva.

Zaradi potreb sodobnih staršev je pričel voditi ‘Šolo za starše’, ki je, zahvaljujoč
njegovemu drugačnemu pristopu, naletela na izredno pozitiven odziv v vseh
državah, kjer jo izvaja – tudi v Sloveniji. Na delavnicah se starši in vsi, ki so
vključeni v aktivni otrokov razvoj, seznanijo in prejmemo koristne nasvete o
tem, kako lahko povečajo svoje razumevanje otrokovega razvoja ter izboljšajo
sposobnost opazovanja otroka.
Trenutno je najbolj poznan na Norveškem, kjer je več let sodeloval z nacionalno radijsko
hišo. Njegov izjemen posluh za vprašanja mladih ga je usmeril na področje svetovanja tistim,
ki so predčasno zapustili redno šolanje in iščejo svoje mesto v družbi; tako še danes sodeluje
v projektu Pøbelprosjektet AS, ki mladim na robu družbe uspešno pomaga pri ponovnem
vključevanju v družbo – vrnitev v izobraževalni proces ali pridobitev službe (dokumentarni
film Pøbler, v katerem bomo lahko videli tudi nekaj njegovega dela, je bil premierno

predvajan konec avgusta 2015 na Norveškem). Pri podobni tematiki sodeluje tudi z norveško
socialno službo NAV, kjer pomaga mladim imigrantom.
Četudi izvira večina njegovih izkušenj iz waldorfske pedagogike, je njegovo sodelovanje z
javnimi šolami in vrtci na Norveškem in drugod po Evropi pokazalo, da obstaja potreba po
njegovih izkušnjah, nasvetih in pedagoško-življenjskih modrostih, ki presega morebitne
drugačne izhodiščne teoretične osnove, saj je bistvo pedagoškega dela, ne glede na vse,
otrok oziroma mladostnik.

Spletne povezave na nekatere članke in intervjuje
Dnevniki in revije
•

Vsakdo je velika, velika skrivnost!, Novi glas, 11. november
2015:http://www.noviglas.eu/%E2%80%9Cvsakdo-je-velika-velika-skrivnost%E2%80%9D

•

Odgovornost delati s prihodnostjo, SVIZ, 13. november
2015:http://www.sviz.si/novice/3608/0/Odgovornost-delati-s-prihodnostjo

•

Intervju – Godi Keller, Dnevnik, 10. december
2014: http://www.dnevnik.si/ljudje/godi-keller

•

Otroški svet mora biti smiseln, Primorske novice, 21. december
2014:http://www.primorske.si/Plus/Sobota/Otroski-svet-mora-biti-smiseln

•

Guru drugačnega poučevanja, Jana, 27. januar
2015: http://www.jana.si/2015/01/guru-drugacnega-poucevanja/

•

Ko žabo treščiš ob steno, se spremeni v princa, Primorske novice, 10. december
2011:http://www.primorske.si/Priloge/Sobota/Ko-zabo-trescis-ob-steno-se-spremeniv-princa.aspx

Radio
•

Otroci potrebujejo popolno zaupanje, radijska oddaja Evropa osebno na Valu 202, 6.
maj 2015:http://val202.rtvslo.si/2015/05/otroci-potrebujejo-popolno-zaupanje/

•

Godi Keller – pedagog, radijska oddaja My life, my music, 28. december
2014:http://4d.rtvslo.si/arhiv/my-life-my-music/174311626

Video
1. Kaj se lahko naučite od otrok, Babybook, 30. januar
2014: http://babybook.si/druzina/partnerski-odnos-po-rojstvu-otroka/kakopoglobiti-odnos-s-partnerjem/video-kaj-se-lahko-naucite-od-otrok.html
2. Kako vpliva ločitev staršev na otroka, Babybook, 30. januar
2014: https://www.youtube.com/watch?v=cFhC3AHzCBs
3. Kako pomembno je, da otrokom pustimo ustvarjati, Babybook, 30. januar
2014:https://www.youtube.com/watch?v=MMZZk-v2r84
4. Kakšne igre naj se igra otrok, Babybook, 30. januar
2014: https://www.youtube.com/watch?v=e3ZCDTvGzFc
5. Kaj se lahko naučite od otrok, Babybook, 30. januar
2014: https://www.youtube.com/watch?v=ApKYyJgEW60
Ostale članke in radijski intervju vam lahko posredujemo preko e-pošte.
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FB: Godi Keller – S srcem v šoli

Preberite nekaj zanimivih odzivov udeležencev Šole za starše:

Cvetka Kernel (ravnateljica SLGŠ Postojna): Godi in njegova predavanja: enostavno,
organsko: kot odmev spomina, ki v meni je in mi ga ponovno obuja – ja: to je prava pot,
poznam jo! … in ob tem morje topline in razumevanja ovite v igriv humor. Otrok v meni se
počuti varno z vedenjem, da se lahko udejanja …

Nataša Tič Ralijan (igralka) – večkratna udeleženka Šole za starše v Ljubljani: Godi: srčen,
duhovit, nežugajoč, z veliko znanja iz različnih doktrin/vzgojnih sistemov, z veliko izkušenj,
zgodb in uporabljajoč konkretne primere iz življenja … po tihem upajoč, da nas bo navdušil za
raziskovanje, opazovanje, samoopazovanje, za lahkotnost v zavedajočem se odnosu z
otrokom, v katerem bo veliko razumevanja in humorja … V Šoli za starše smo bili, ker imamo
skupen cilj: izboljšanje kvalitete sobivanja. Hvala vsem, ki so ‚šolo‘ omogočili, (tudi sebi, da
sem se je udeležila), in kdaj bo spet? (Ker skupaj gre lažje, je bolj ‚pisano‘ in ponavljanje je
mati učenosti.)

Matej Simonič (podjetnik): Na Godijeva predavanja hodim že blizu deset let. Godi je
fantastičen predavatelj, ki je prav res „S srcem v šoli“. Živi, kar predava. Vedno znova sem
navdušen nad širino njegove percepcije, vedno zna vsak problem opazovati tudi iz zornih
kotov, katerih jaz sam nikoli ne bi zaobjel. Po predavanjih sem vedno imel občutek, da znam
na probleme okoli sebe gledati malo širše in bolj objektivno kot prej. Predavanja običajno
temeljijo na zgodbah, ki si jih precej lažje zapomnimo, kot bi si jih, če bi predaval le
suhoparno teorijo. Všeč mi je globina njegovih predavanj, ki se vedno prepleta z njegovo
navihanostjo in humorjem, tako da nikoli ni dolgčas.

