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Hea lugeja!
Rõõm on tõdeda, et Eesti waldorfkoolide
täisealiseks, 21-aastaseks, saamise aastal
on valminud käesolev voldik, kus nii
sõnas kui pildis leidub killuke kõigi meie
waldorfkoolide ja -lasteaedade nägudest
ja tegudest. Oleme ajaproovile vastu
pidanud ja tasapisi kasvanud.
Kõigi lasteaedade ja koolide loomise ning
kestmise taga on väga paljude inimeste
töö, kes pole piirdunud mitte pelgalt
otsimise või arvustamisega, vaid on oma
tegudega suutnud midagi käegakatsutavat
laste heaks ära teha.
Meelis Sügis
Eesti Vabade Waldorfkoolide ja
-lasteaedade Ühenduse juhatuse esimees

Aruküla Vaba Waldorfkool on välja kasvanud samast
seemnest Aruküla Huvialakeskusega. Esmalt tekkisid
kunstikooli juurde waldorﬂasteringid ja 1992. aastal
alustas esimene klass õpetaja Maia-Reta Trampärki
eestvedamisel.
1994. aasta jaanuaris alustas Aruküla mõisa
õuepealses majas Karmen Püü eestvedamisel
tööd lasteaed.
Esimesed lõpetajad said põhikooli lõputunnistuse
2001. aasta kevadel.
Aruküla Vaba Waldorfkool ja -lasteaed
Tallinna mnt 38, Aruküla, Raasiku vald
75201 Harjumaa
Tel 607 0601
waldorfkool@gmail.com
http://www.avw.ee

Erakool Läte avas uksed 1. septembril 2008 esimese
klassiga ning kasvab aastatega põhikooliks.
Peame oluliseks säilitada igas lapses peituvat vaba
õpitahet, huvi maailma vastu, valmidust loovaks
tegevuseks, eneseusaldust ning julgust ennast
teostada.
Erakooli Läte asutajaks ja ülalpidajaks on
Haridus- ja Kultuuriselts Läte.
Erakool Läte
Keila
Tel 5591 8618
info@erakoollate.ee
http://www.erakoollate.ee

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal asuvad
Põlva külje all, Rosma külas. Meie hoonetekompleks
koosneb vanast külakooliks ehitatud palkmajast
ja spetsiaalselt waldorfkoolile projekteeritud
koolihoonest. Kooli ja lasteaia omanikuks on
lapsevanemad, kes on koondunud Rosma
Haridusseltsi ümber. Meie missiooniks on pakkuda
alternatiivi peavoolu haridusasutustele ning hoida ja
edendada haridusuuenduslikke impulsse Kagu-Eestis.
Usume, et waldorfpedagoogika on vääriliseks
jätkuks uuendusimpulsile, millele 100 aastat tagasi
Rosma vanas koolimajas sündinud-kasvanud
Johannes Käis alguse pani.
Rosma kohavaim on endiselt ärgas!
Johannese Kool ja -lasteaed Rosmal
Rosma, Põlva vald
63221 Põlvamaa
Tel 799 4159
johannes@neti.ee
http://www.rosma.edu.ee

Meie Mängurühm sündis 2004. aastal Tartu
Waldorfgümnaasiumi lapsevanemate initsiatiivil.
Lapsehoidja ja ema rolli kimpu köites oleme lastele
loonud nende füüsilistele ja vaimsetele vajadustele
vastava kasvukeskkonna, kasutades töös Rudolf
Steineri pedagoogika põhimõtteid.
Esimesed 7 aastat tegutsesime 1 lastehoiurühmaga
Filosooﬁ tänaval, alates 2011. aasta sügisest 2
rühmaga Teguri tänaval.
Meie laste rõõm ja tegutsemislust on innustanud
meid töötama selle nimel, et umbes 7 aasta pärast
saame kolida oma päris koju Tartu Waldorfkeskuses,
siis juba waldorﬂasteaiakesena Väike Filosoof.
Meie Mängurühm
Teguri 35A, 51013 Tartu
Tel 512 0784
kylliki.kook@mail.ee

Waldorﬂasteaed Rakveres tegutseb kaunis
puitarhitektuuriga majas, mis ehitati lasteaiaks
eelmise sajandi alguses. Lasteaias töötab
3 pererühma 2-7 aastastele lastele.
Lasteaed on lapsele justkui teine kodu, kus
tegutsevad suure südamesoojusega head eeskuju
andvad täiskasvanud, keda matkida.
Lasteaia kasvatusväärtused on kokku võetud nimes
KAUR (Koostöö, Austus, Usaldus, Rahulik rütm).
Erilist tähelepanu pööratakse lasteaias kunsti-,
käsitöö-ja õueõppele, muinasjuttude ja
lavastusmängude kaudu õppimisele ja õpetamisele.
Rakvere Eralasteaed Kaur
Koidula 14, 44308 Rakvere
Tel 325 4340
lasteaedkaur@hot.ee
http://www.kaurilasteaed.ee

Eesti noorim waldorfkool asub Rakvere vanimal
tänaval otse Vallimäe külje all. Meie hoov läheb vastu
Rakvere Vallimäge ja maja akendest paistab linnus.
Alustasime 2011. aasta sügisel esimese klassiga ja
plaanime kasvada igal aastal uue esimese klassi võrra.
Kooli pidajaks on Rakvere Vabakooli Selts.
Rakvere Vanalinna Kool
Pikk 18, 44307 Rakvere
info@vanalinnakool.ee
http://www.vanalinnakool.ee

Tallinna Vaba Waldorfkool loodi 2001. aastal. Praegu
on koolis 7 klassi ning kooli juurde kuulub samas
majas tegutsev kahe rühmaga waldorﬂasteaed.
Kooli ja lasteaia kandjaks on
MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa.
Tallinna Vaba Waldorfkooliga on seotud ka
Meelespea Waldorﬂasteaed, kus tegutsevad kaks
liitrühma. Lasteaia pidajaks on
MTÜ Meelespea Waldorﬂasteaed.
Tallinna Vaba Waldorfkool ja -lasteaed
Tuulemaa 12, 10312 Tallinn
Tel 601 6504
tallinn@waldorf.ee
http://tallinn.waldorf.ee/
Meelespea Waldorﬂasteaed
Pallasti 39, 11413 Tallinn
Tel 527 9713
lasteaed@waldorf.ee
http://lasteaed.waldorf.ee

Tartu Lasteaed Ploomikeses väärtustatakse elamise
rütmi, loovat mängu, muinasjuttude olulisust ning
looduse ja kunsti koosmõju, mille kaudu areneb laps
ainulaadseks olendiks, kes julgeb ja suudab
olla tema ise.
Lasteaed asub ühes majas Tartu
Waldorfgümnaasiumiga, mida ümbritseb suur aed
vanade õunapuudega. Lasteaial on 5 rühma.
Lasteaia pidajaks on Tartu linn.
Tartu Lasteaed Ploomike
Ploomi 1, 50110 Tartu
Tel 736 1639
tiina.kaarik@raad.tartu.ee
http://www.ploomike.tartu.ee

Pole midagi paremat ühe väikese kooli ja lasteaia
loomiseks kui üks vana mõisahoone oma
sajanditaguse olemisega. Jaamamõisa majast Tartus
sai 1994. aastal eriline koolimaja – ravipedagoogiline
kool intellektipuudega lastele.
Tartu Maarja Kool on Tartu linna munitsipaalkool,
mis on praeguseks kasvanud 9-klassiliseks
põhikooliks, sellele järgnevaks käsitöökooliks ja
kooli juurde kuuluvaks 2 rühmaga lasteaiaks.
Õppetöös juhindutakse toimetulekukooli- ja
hoolduskooli õppekavadest ning ravipedagoogikast
kui erivajadustega lastele kohandatud
waldorfpedagoogika harust.
Tartu Maarja Kool ja lasteaed
Puiestee 126, 50604 Tartu
Tel 746 1010
maarja@maarja.tartu.ee
http://www.maarja.tartu.ee

on väike ja turvaline kool rahulikus
aedlinnapiirkonnas. Kool on tegutsenud juba
üle 20 aasta.
Kooli asutajaks ja omanikuks on lapsevanematest ja
õpetajatest koosnev Tartu Vaba Waldorfkooli Selts.
Klassikomplektid on lapsesõbralikult väikesed, õpetus
põhineb rahvusvahelistel waldorfpedagoogilistel
põhimõtetel, kunstilis-praktilised ained on tähtsal
kohal nii põhikoolis kui ülaastmes.
Kooli õppekava eesmärgiks on lapse tasakaalustatud
arengu toetamine, pakkudes head laiapõhjalist
üldharidust.
Tartu Waldorfgümnaasium
Ploomi 1, 50110 Tartu
Tel: 5343 4441
kontakt@waldorfkool.info
http://www.waldorfkool.info

Tegutseme alates 1993. aastast. Meie peres on
2 lasteaiarühma ja põhikool. Asume Viljandi
vanalinna südames, mõnusalt peidus liikluskära eest.
Meie suusa- ja kelgurajad ning palliplatsid asuvad
lossimägedes, uisuväljakuks on Viljandi järv.
Kooliakende vitraažid ja lasteaia mänguväljaku
metsamajake on õpilaste kätetöö. Meil on oma köök
– suures osas mahemärgi all tegutsev. Kooli jõululaat
on kasvanud pereürituseks kogu linnarahvale. Nii
nagu igas waldorfkoolis, rõõmustame võimaluse
üle kogeda last, õppesisu ja ümbritsevat maailma
tervikuna. Tervik tähendab terve olemist. Lapsed
elavad seda läbi koolirõõmuna ja kurdavad liiga
pikkade koolivaheaegade üle.
Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing
Lutsu 3, 71003 Viljandi
tel 433 4537, 5553 7289
viljandi@waldorf.ee
http://www.waldorf.vil.ee

Eesti tuleviku võti on heas ja kättesaadavas
hariduses. Kindlasti ei tasu head haridust
tõlgendada kui kõigile täpselt ühesugust haridust.
Alternatiivpedagoogikatel on kindel koht
haridusmaastikul, tegemist on haridussüsteemi
normaalse osaga. (Haridus- ja Teadusministri Jaak
Aaviksoo arvamus Õpetajate Lehes 06.05.2011)
Waldorfharidust võib nimetada mahepedagoogikaks.
Ma ei nimetaks waldorfkoole alternatiivseks – te
olete oluliselt mõjutanud Eesti haridusmaastikku.
(Haridus- ja Teadusminister Tõnis Lukase
sõnavõtust waldorfkoolide 20. tegevusaastapäeva
konverentsil Tartus 10.04.2010)
Waldorfkool on vabaks inimeseks kasvamise koht.
Just selle siit saingi – vabaduse ja julguse, et võin ise
otsustada oma elu üle ja et ma saan seda suunata,
nagu ise soovin. Ja veel, sain täiesti fantastilise
lapsepõlve. (Tartu Waldorfgümnaasiumi ja
Johannese Kooli Rosmal vilistlase, Eesti Maaülikooli
Rohelise ülikooli projektijuhi Kadri Kalle arvamus)

