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Autoriaus žodis. 

Kodėl Reggio Emilia?

„Ar girdėjot, kad vaikas turi šimtą kalbų“? Šį klausimą išgirdau pasauliniame vaikų 
ugdytojų forume Singapūre. Pilnutėlė salė negalėjo sutalpinti susidomėjusių Reggio 
Emilia vaikų ugdymo metodu. Neradę kur atsisėsti, forumo dalyviai sėdėjo tiesiog ant 
grindų, o diskusijos tęsėsi iki vėlumos.
Vėliau pažintis tęsėsi. Estijos, Švedijos pedagogų patirtis, kelionė į Reggio Emilia 
metodo gimtinę Italijoje, literatūros studijos. 

 Džiaugiuosi galimybe pasidalinti mintimis apie Reggio Emilia vaikų ugdymo metodo 
elementų taikymo galimybes Lietuvoje. 
Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą būdų girdėti, žavėtis... Šis italų pedagogo 
Lorio Malaguzi požiūris į vaiką man pasirodė artimas mano požiūriui, o ir aplinka 
labai artima.
 Tik čia suabejojau,  ar pakankamai jautrūs ir kantrūs esame, kai vaikas nori girdėti  
ir žavėtis čia ir dabar? Ar visada įsiklausome į vaiko kalbas? Ar neskubame, kai  
reikia stabtelti?
Vaikas – centre. Jis kupinas smalsumo, fantazijos ir veiklumo. Ir Lietuvoje vaikas – 
dėmesio centre šeimoje ir ugdymo įstaigoje. O ar pakankamai dėmesio tam vaikui,  
kuris išsiskiria savo aktyvumu, kūrybingumu arba pasyvumu ir negebėjimu išreikšti  
savo individualumą? Gal meno studijos, šviesos stalas ar žaidimai su šviesos 
prožektoriais, atviresnė partnerystė su tėvais ir seneliais  sužadins vaiko  kūrybines 
galias, padės atviriau džiaugtis savo sėkme?

Aplinka – trečiasis pedagogas. Vaikas  žaidžia, kuria gamtoje, stebi ir žavisi gamta, 
imituoja paukščius, o pasikeitus sąlygoms, gamtinė medžiaga persikelia į vaikų 
žaidimų grupę ir tampa natūralia kūrybos laboratorija. Grupės aplinkoje natūralios 
ir džiugios gamtos spalvos; geltona – saulės, žalia – žolės, mėlyna – jūros, dangaus 
žydrynės. Ir mūsų praktikoje daug panašių elementų, bet dar yra erdvės vaikų ir 
suaugusiųjų kūrybai.
Ir visa tai Reggio Emilia aplinkoje sukuria vientisumą, jaukumą, šilumą ir įkvėpimą 
išreikšti save „šimtu kalbų“

Dėkoju „Lazdynėlio“ darželio vaikų auklėtojoms Giedrei ir Marinai, Jolantai ir 
Vidai, Staselei ir Aušrai, Renatai ir Vaidai, Violetai ir Jolantėlei, Kauno miesto 
darželių „Vėrinėlis“, „Vaikystė“,“Rokutis“, Vilniaus miesto darželio „Pasakaitė“, 
darželio – mokyklos „Vilija“, „Dainorėliai“ mokytojoms už atvirumą naujovėms, už 
Reggio Emilia ugdymo sistemos elementų kūrybines interpretacijas vaikų veikloje.
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Ar girdėjot, kad vaikas sudarytas iš šimto?

Vaikas turi šimtą kalbų,
šimtą rankų,
šimtą minčių,
šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti,
šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti,
žavėtis ir mylėti,
šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti,
šimtą pasaulių atrasti,
šimtą pasaulių išrasti,
šimtą pasaulių įsivaizduoti.
Vaikas turi šimtą kalbų.

rašė Loris Malaguzzi

Ir aš visada linkiu sugebėti išgirsti,
suprasti, mylėti ir žavėtis vaikais,
padėti atrasti pasaulį ir džiaugtis jame...

Elena Markevičienė
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Kas yra Reggio Emilia?
Reggio Emilia – miestelis Šiaurės Italijoje, ryškus originaliais pasiekimais 

švietimo srityje. Čia pedagogų ir tėvų kūrybingo bendradarbiavimo dėka 
išplėtota unikali vaikų ugdymo sistema, pelniusi tarptautinį pripažinimą.

Reggio Emilia metodo įkvėpėjas yra Loris Malaguzzi. Jis teigia, jog vaikas 
turi mažiausiai šimtą kalbų, įvairiarūšių simbolinių kalbų. Tai menas, muzika, šokis,  
konstravimas, rašymas, kalbėjimas, dainavimas, drama, šešėlių teatras... Šiomis 
kalbomis vaikas išreiškia individualumą, gauna žinių apie supantį pasaulį.

Kiekvienas vaikas yra unikalus ir pagrindinis savo augimo veikėjas. Jis nori 
pažinti, kupinas smalsumo, siekia sukurti ryšius su kitais ir bendrauti.

• Reggio Emilia  pedagogai yra ugdymosi skatintojai, aplinkos kūrėjai,
tyrinėtojai. Jie stebi ir kaupia vaiko patirtį. 

• Aplinka - svarbiausias faktorius Reggio Emilia ugdymo  programoje. Čia vaikas 
patiria malonių atradimų, naujų minčių.
Aplinka suprantama ir egzistuoja kaip edukacinis tarpininkas, siūlantis naujas 
erdves, skatinančias veikti.
 
• Programa lanksti, papildoma naujomis idėjomis, leidžianti natūralų vaikų 
vystymąsi. 

• Reggio Emilia metodas žinoma visame pasaulyje ir turi pripažinimą.
Norvegijoje, Švedijoje. Danijoje, Suomijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Australijoje, 
N. Zelandijoje, JAV įkurti Reggio Emilia centrai.                                                     3



Reggio Emilia metodo ištakos

Reggio Emilia  miestelio pedagogai dirbdami kartu su tėvais ir kitais miestelio 
gyventojais sukūrė visuomeninę vaikų priežiūros ir ugdymo sistemą. Ilgainiui ji tapo 
Europos inovacijų centru, o dabar vis dažniau minima kaip atramos taškas ir šaltinis 
viso pasaulio pedagogams.

Sukurta aplinka ir programos sujungia socialinių paslaugų ir švietimo 
koncepcijas. Pagal Italijos įstatymus, vaikai iš skirtingų socialinių bei ekonominių
sąlygų ir su skirtingu išsilavinimu gyvena kartu su neįgaliais, turinčiais pirmumo
teisę ir galimybę būti priimtiems į sveikų vaikų grupę.

Ankstyvos vaikystės sistemai paremti skiriama per 10 % miestelio biudžeto.
Šiai sistemai priklauso kūdikių ir pradedančių vaikščioti kūdikių centrai 4 mėnesių–3 
metų vaikams ir ikimokyklinukų centrai, ugdantys 3–6 metų vaikus.

Per daugiau nei 30 pastarųjų veiklos metų Reggio Emilia sistema rėmėsi pačių 
sudarytomis savitomis ir naujomis filosofinėmis ir pedagoginėmis prielaidomis,  
veiklos organizavimo metodais ir aplinkos projektavimo principais.

Reggio Emilia filosofija turi daugybę susijusių elementų, kurie kaip mažos
dalelės tinka į dėlionę, sukuriančią mažam vaikui pozityvaus ugdymosi aplinką.

Vaiko intelektualiniai gebėjimai ugdomi plėtojant jo ekspresiją, komunikavimą,
simbolių pažinimą, turtinant etikos, logikos ir vaizdinių „kalbas“.

Visa tai kaip bendra visuma vadinama Reggio Emilia ugdymo sistema.
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• Maži vaikai skatinami tirti juos supančią aplinką ir išreikšti save. Tai gali būti  
žodžiai, judesiai, piešimas, tapyba, konstravimas, lipdymas, šešėlių teatras, koliažai,  
dramos teatras, muzika ar daugelis kitų būdų. 

• Projektinė veikla, atviri santykiai ir partnerystė tarp tėvų, pedagogų ir vaikų, 
jų dalyvavimas tiriant aplinką, kartu ieškant pamąstymų ir diskusijų temų. Veiklos 
tęstinumas ir bendruomeniškumas yra svarbūs šios sistemos požymiai. 

• Du pedagogai dirba su ta pačia grupe 3 metus. Tai leidžia kasmet iš naujo pažvelgti  
į vaiko ugdymosi prigimtį, pedagogo vaidmenį, veiklos organizavimą ir vadybą, 
fizinės aplinkos kūrimą ir naudojimą, ugdymo programos sudarymą. Todėl Reggio 
Emilia sistema yra įdomi viso pasaulio pedagogams. 

•  Reggio Emilia yra žinomas kaip miestelis, kuriam būdingas žemas nedarbingumo
ir nusikaltimų lygis, aukšta gerovė, sąžiningos ir efektyviai dirbančios valdžios 
institucijos, aukštos kokybės paslaugos.
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Lorio Malaguzzi filosofija

Loris Malaguzzi yra Reggio Emilia programos Ville Cellar mokyklos kūrėjas.  
Už kelių mylių nuo Reggio Emilia miestelio žmonės nusprendė vaikams pastatyti 
mokyklą, o statybų pradžiai pinigų gauti pardavus apleistą tanką, kelis sunkvežimius
 ir kelis arklius, likusius pasitraukus vokiečiams. Visa tai atrodė neįtikėtina: 
Malaguzzi idėjos, mokykla ir turtas buvo sudarytas iš tanko, kelių sunkvežimių ir  
arklių.

Statant mokyklą Ville Cellar žmonės susidraugavo ir tai buvo tik pradžia. Kitos
mokyklos buvo atidarytos priemiesčiuose ir skurdžiausiose miesto dalyse. Visos jos
sukurtos ir tvarkomos tėvų pastangomis. Apleistame mieste, galinčiame pasigirti tik 
raudomis ir skurdu, paramos mokyklai ieškojimas galėjo būti ilgas ir sunkus
išbandymas, reikalaujantis neįsivaizduojamo pasiaukojimo ir supratimo.

• Svarbiausia L. Malaguzzi filosofijoje buvo tarpusavyje susiję vaiko, 
pedagogo, šeimos ir bendruomenės santykiai. Manant, kad vaikas yra svarbiausias,
būtų nepakankamai įvertinamas pedagogų, šeimų ir bendruomenės indėlis į vaiko 
ugdymą. Ir vis dėlto svarbiausia koncentruotis į vaiką. Čia vaikas – centre. 

• Vaikas susijęs su tautos kultūra. Jo gyvenimo elementai susijungia ir 
susisieja, kad formuotų nuolat tobulėjančią ir besikeičiančią visumą. Visi su juo 
susiję žmonės įtraukiami į pažinimo, klausinėjimo, kūrybos ir ugdymosi procesą. 
Vaikai ateina jau žinodami ir suprasdami daug dalykų apie juos supantį pasaulį. Jie 
ateina su turtinga kultūrine patirtimi. 

• Loris Malaguzzi, norėdamas pažinti vaiko pasaulį, suprasti jo patyrimus,  
lanko vaikų namus,  susipažįsta su supančia aplinka, susitinka su jų šeimomis
ir draugais, bendrauja su tėvais, sužino, kokias viltis ir svajones dėl savo vaikų
ateities puoselėja tėvai. Jis yra pedagogas, kuris išsamiai ištiria vaikus, pasiruošia 
įvairioms progoms ir galimybėms, įsiterpia kritiniais momentais, dalijasi vaiko 
interesais. Jis klauso ir stebi, kaip vaikas naudojasi ugdymo situacijomis. Jis 
pasirengęs padėti parinkti žodžius, suteikti reikiamos medžiagos ir erdvės, kad vaikas 
galėtų gerai jaustis. Jis puikiai žino, kada geriausias laikas ir kaip geriausia 
pasiūlyti savo pagalbą.

• Tai daroma tokiu būdu, kad vaikai net nepastebi, jog jiems padedama. Taip 
jie išsaugo atsakomybę už savo ugdymąsi ir tęsia savo veiklą su pasitikėjimu.
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Kas yra vaikas?

• Kiekvienas vaikas yra unikalus ir pagrindinis savo augimo skatintojas. 

• Jis trokšta įgyti žinių, kupinas smalsumo ir nuostabos. 

• Jis siekia sukurti ryšius su kitais ir bendrauti. 

• Vaikas atviras mainams ir tarpusavio sąveikai. 

• Jis mokosi vertinti save, pagrįsti savo nuomonę, kritiškai mąstyti.
 

•  Vaikas prisitaiko ir tarsi derasi su socialiniu ir fiziniu pasauliu – su  
aplinkos kultūra. 

• Požiūris į vaikus visada pozityvus.
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Aplinka labai svarbi. Ji yra neutralių spalvų, panašiai kaip meno muziejai.
Vaikų veikla koncentruota į erdvę. Ugdymosi erdvės yra gražios, tai tarsi ten esančių 
vaikų ir šeimų atspindys. Kai aplinka sukuria tokias ugdymosi sąlygas, ji laikoma
„trečiuoju pedagogu“. Pedagogas atlieka stebėtojo, tyrinėtojo, ugdymosi skatintojo 
vaidmenį.
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Vaiko patirties kaupimas – dokumentavimas svarbus Reggio Emilia sistemoje.
 Tai atspindi centro gyvenimą ir suteikia galimybę iš naujo peržiūrėti savo patirtį. 

Dokumentavimo procesas susideda iš stebėjimo,  bendradarbiavimo, 
apmąstymo ir analizės.

Vaizdinis lavinimas aktyvaus ugdymosi metu yra svarbus nuo pat ankstyvojo
amžiaus. L. Malaguzzi siūlė, kad tai būtų kiekvieno pedagoginio projekto dalis. Jis 
matė gausybę privalumų duodant vaikams įrankius, kurie suteikia jiems galimybę
mąstyti kūrybiškai ir racionaliai. Tai padeda turtinti emocinę brandą ir jautrumą 
aplinkiniam pasauliui, išlaisvina vaikus nuo suvokimo apribojimų, sukuria vaikui
pozityvaus ugdymosi aplinką.

Reggio pedagogai suvokia sąveikos tarp vaiko, pedagogo, tėvų ir aplinkos
kūrimo svarbą. Pedagogai gerbia tėvus kaip pirmuosius vaiko ugdytojus ir įtraukia
 juos į ugdymo procesą.
 

Vaikai, lankantys Reggio Emilia ugdymo įstaigas, turtingi vidumi, stiprūs,  
turintys galimybių ir neturintys suvaržymų. Čia tenkinami vaikų poreikiai,  
orientuojamasi į jų teises. Taip kuriami abipusiai priklausomi santykiai.  Vaikas 
matomas šalia kitų vaikų, savo šeimos, pedagogų ir bendruomenės.

Reggio Emilia filosofijoje svarbus tėvų vaidmuo. Šeima neatskiriama ugdymo 
proceso dalis, o institucija  priklausoma nuo šeimų dalyvavimo.
Pedagogai skatina tėvus aktyviai dalyvauti veikloje, dalytis savo mintimis ir idėjomis.

Reggio Emilia dokumentacija

Šio metodo tikslas pademonstruoti alternatyvas ir netradiciniu būdu stebėti
vaikų ugdymosi procesą. Dokumentacija yra perdavimo priemonė, kuri aiškina,
interpretuoja ir pateikia ugdymąsi tarsi paskatindama peržvelgti patirtį, ją
studijuoti ir gautus duomenis pritaikyti projektų tęstinumui.

Dokumentacijos galimybės

 • Tirti vaikų darbus keliais etapais ir visapusiškai. 
• Nuotraukų pagalba pamatyti vaikų veiklos progresą. 
• Pastebėti pedagogo ar kitų suaugusiųjų dialogą dirbant su vaiku. 
• F iksuoti vaikų diskusijas, aiškinimus, komentarus, ketinimus veikti. 
• Užrašyti tėvų pastabas. 
• Užrašyti vaiko veiklos proceso apmąstymus. 
• Stebėti, kaip vaikas planuoja, vykdo ir užbaigia savo veiklą. 
• Vaizdo ir garso įrašų, nuotraukų pagalba analizuoti veiklos procesą. 
• Užrašyti vaikų pasakojimus apie jų naudojamas strategijas. 
• Fiksuoti, kaip vaikas sprendžia problemas, stebėti jo raidą, aptarti su šeima.
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Ugdymosi ir veiklos projektuose vaiko patirties kaupimas yra neįkainojamas
įrankis institucijos tobulėjimui. Pedagogai turi nepaliaujamai stebėti vaikus,
klausyti, daryti pastabas ir analizuoti iš skirtingų perspektyvų ir įvairiais
būdais – užrašais, fotografijomis, garso įrašais, filmuota vaizdo medžiaga.

Dokumentavimas suteikia aiškias ir konkrečias nuorodas į pedagogo veiklos
procesą, suteikia puikią galimybę pažvelgti į savo ir vaikų darbą iš šalies, jį įvertinti,
pastebėti klaidas ir pasisekimus ir taip kartu augti bei tobulėti.
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Progettazione (Planai)

Tai itališkas žodis, kuris reiškia lanksčius planus, kuriuos galima papildyti
kylančiomis idėjomis ir sugalvoti, kokiais būdais jas galima įgyvendinti. 

Reggio Emilia progettazione yra pedagogų ir tėvų sugalvoti planai, kuriems
būdingi tikslai ir platus resursų pasirinkimas. Juos galima keisti ir pritaikyti prie 
konkrečių vaikų grupės  pageidavimų.

Vaikai dažniausiai rodo iniciatyvą ir mokosi pateikti pasiūlymus, o pedagogai
prisiima atsakomybę išlaikyti grupės pažinimo ir socialinę dinamiką, kiekvienu
momentu pateikia vaikams reikiamų ugdymosi resursų.

Resursai tai ne tik vieta ir ugdymosi medžiagos, bet ir situacijų bei progų
sukūrimas, šeimų įtraukimas į situacijas.
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Reggio Emilia programa

4–12 mėnesių vaikas

Tokio amžiaus vaikai mokosi per savo patyrimus, bandymus, nesėkmes,
kartodami veiksmus, imituodami ir atpažindami matytus vaizdus. Suaugusiųjų
vaidmuo šiuo atveju yra užtikrinti vaiko saugumą ir emociškai skatinančią aplinką,
kurioje vaikas galėtų tirti savo pasaulį. Kūdikių poreikiams suteikiamas individualus
dėmesys. Tokiame amžiuje vaikai įtraukiami į ankstyvą pažinimo stimuliavimo 
programą, vykstančią per kasdienius užsiėmimus, pvz.: drabužėlių keitimas,  
maitinimas, žaidimo situacijos.

Ugdymo programa 

• Pedagogai individualiai bendrauja su vaikais paprasta kalba ir palaiko
akių kontaktą. 

• Klauso ir švelniai reaguoja į vaiko verksmus, garsus ir judesius.
 

• Skatina vaiko smalsumą žaisdami, suteikdami atitinkamus žaislus, kalbėdami
apie kasdienius veiksmus. 

• Pedagogai naudoja įvairią muziką klausymui, dainavimui ir judėjimui,
kasdien skaito.

 
• Įvairiais pratimais padeda vaikams tobulinti motorinius įgūdžius. 

• Vaikai gali miegoti, kada panorėję. 

• Vaiko vystymasis fiksuojamas kamera ir fotoaparatu.
 

• Kasdien užrašomi kiekvieno vaiko nauji veiksmai, fiksuojami jo vystymosi
pokyčiai.

Šeimos ir pedagogų bendravimas

• Vaiko dienos ritmas aprašomas ir duodamas tėvams.
 

• Aplankas šeimai nuolat informuoja tėvus ir pedagogus apie vaiko poreikius
ir vystymąsi. Analizuojant užfiksuotas detales, keičiama ir tobulinama
vaiko dienos programa.
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12–24 mėnesių vaikas

Tokio amžiaus vaikai išplečia savo smalsumo ribas ir pradeda tirti juos
supantį pasaulį naudodamiesi naujais motoriniais įgūdžiais: šliaužiojimais ir
vaikščiojimais.

Per kasdienę veiklą ir žaidimus vaikai įtraukiami į ankstyvosios veiklos
stimuliacijos programą, kuriai būdinga: 

• Pedagogai nuolat kalba su vaikais ir natūraliai vysto vaiko kalbą. 

• Vaikai įtraukiami į mažų grupių užsiėmimus, tokius kaip pasakų sekimas,
piešimas, dainavimas, šokimas ir grojimas.

 
• Pedagogai pasiūlo vaikams atitinkamų žaislų, taip plėsdami ir skatindami
jų smalsumą. 

• Padeda vaikams atlikti pratimus, taip gerindami jų judėjimo įgūdžius.
 

• Skatina vaikų savimonę ir individualumą, pasakodami jiems apie jų fizinius
ir emocinius pokyčius.

 
• Kasdien kiekvienas vaikas stebimas ir fiksuojama jo ugdymosi pažanga.

 
• Vaikų ugdymosi procesas fiksuojamas vaikų darbeliais, užrašais, garso
įrašais, vaizdo įrašais, fotografijomis. 

• Vaikų darbai tvarkomi estetiškai.

Bendravimas ir bendradarbiavimas 

• Drabužių keitimo ir maitinimo grafikas surašomas ir duodamas tėvams.

• Vaiko aplankas nuolat informuoja tėvus ir pedagogus apie vaiko poreikius
ir vystymąsi.

Šio amžiaus vaikai jau turi platesnę programą ir dokumentavimas yra kiek
įvairesnis. Vaikas turi didesnį kontaktą su aplinka ir gali labiau ją tyrinėti. Pedagogo
ir šeimos bendradarbiavimas yra toks pat svarbus.
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2-3 metų vaikas

Šio amžiaus vaikai nori būti nepriklausomi. „Ne“, „aš galiu pats“, sako 
vaikai. Ir  pedagogas skatina vaiką būti savarankišku, tinkamai jį prižiūri  ugdymo 
centruose: dramos, smėlio, vandens, konstravimo, meno, žaidimų. Kiekvienas 
pedagogas, atsižvelgdamas į vaikų norus, kuria drauge.

Programos charakteristika

• Pedagogai kalba su vaikais aiškiai ir atsako į jų klausimus atsižvelgdami į 
vaiko verbalinius sugebėjimus.

 
• Skiria daug laiko vaikų pasirinktiems užsiėmimas.

 
• Suteikia  įvairios medžiagos, padedančios tirti ir kalbėti apie pasaulį.

 Skatinami menai, muzika, judėjimas, vaidyba.

• Suaugusieji moko vaikus suprasti ir laikytis taisyklių. Taisyklės 
sudaromos kartu, taip jie prisiima atsakomybę už savo veiksmus. 

• Kiekvieną dieną skaitoma garsiai ir pasiūloma įvairių knygų. Knygos 
 prieinamos bet kuriuo metu.

• Sukuriama galimybė naudoti dėliones, spaustukus, karoliukus,
 konstruktorius,  taip skatinamas suvokimas, mąstymas , motorika.
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• Vaiko susidomėjimas veikla stebimas ir užrašomas. 

• Suteikiama vaikams saugi aplinka bėgioti, šokinėti ar kitaip patikimai
tobulinti savo motorinius įgūdžius.

 
• Vaikai ir pedagogai stebi ir analizuoja savo tikslus.

Bendravimas 

• Bendravimo tarp namų ir institucijos aplankas nuolat informuoja tėvus
ir pedagogus apie vaiko poreikius ir vystymosi pokyčius. 

• Vaikas turi galimybę tyrinėti, stebėti ir atrasti veiklos centruose. Vaikui
yra suteikiama galimybė būti savarankišku, tačiau pedagogas atitinkamai
stebi ir prireikus padeda. Dokumentuojami ir analizuojami vaikų darbai.
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Ikimokyklinukai

Šia programa rūpinamasi tinkamais pagal amžių ir asmenybę užsiėmimais 
vaikams. Ikimokyklinio amžiaus vaikai yra savarankiški ir mėgsta išnaudoti juos
supančią aplinką. Darželio grupė padalyta į ugdymo centrus. Populiariausi yra
dramos, vandens ir smėlio, meno, žaidimo, rašymo ir skaitymo centrai. Kiekviena 
auklėtoja, priklausomai nuo vaikų interesų, gali sukurti naują ugdymo centrą.

Programos charakteristika
 

• Vaikams yra nuolat skaitoma, kalbama ir suteikiama proga išreikšti save, 
          bendrauti.
 

• Skatinama, kad užsiėmimo metu vaikai būtų aktyvūs. 

• Vaikai susitinka, kai grupė tariasi dėl užsiėmimų planavimo ar veiklos
atlikimo. 

• Vaikai dažniausiai dirba individualiai arba mažose neformaliose grupėse.
 

• Vaikams suteikiama galimybių ugdyti socialinius įgūdžius,
tartis, kalbėtis, spręsti problemas. 

• Pedagogai paruošia įkvepiančią ir prasmingą aplinką, kurioje vaikai tenkina 
         savo poreikius.
  

• Sukuriamos galimybės naudoti skirtingas kalbas ar ženklų sistemas
(skaitymas, rašymas, piešimas, šokimas, dainavimas, konstravimas ir pan.). 

• Suteikiama galimybė ugdyti supratimą apie save, kitus, supantį  pasaulį, 
          stebint, liečiant, sąveikoje su kitais daiktais.
 

• Matematika, menas, gamtos mokslai, socialiniai dalykai ir kiti svarbūs
ugdomieji užsiėmimai yra integruoti į vaikų užsiėmimus. Šiuo būdu skatinami  

          matematiniai, meniniai ir socialiniai įgūdžiai.
 

• Kiekvieną dieną vaikai atlieka fizinius pratimus. 

• Kasdien jie turi galimybę saviraiškai per vaidybą, meną ir muziką.
 

• Vaikų susidomėjimas ir veikla yra fiksuojami. Vaikai ir auklėtojos stebi savo 
tikslų pasiekimus.
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Projektinė veikla
Projektinė veikla yra svarbi ir prasminga Reggio Emilia ugdymo sistemos 

dalis. Projektinė veikla yra sąmoningai orientuota ieškoti atsakymų į klausimus, 
kurie gali iškilti vaikams, auklėtojams ir tėvams.
 Projektai gali prasidėti auklėtojos ar aplinkos provokacija. Provokacijos yra 
stimuliuojančios patirtys, eksperimentai, skatinantys vaikus mąstyti ir naudotis savo 
šimtu kalbų.

Projekto tikslas daugiau sužinoti apie tą temą, o ne išgirsti auklėtojo parengtus 
atsakymus. Projektinė veikla didina vaikų pasitikėjimą savo gebėjimais, sustiprina 
norą  ugdytis. Projektai suteikia galimybę tapti tyrėjais.

Dokumentacija
• Saugomi įrašai apie kiekvieną vaiką.

 
• Vaikų ugdymosi procesas  stebimas ir dokumentuojamas skirtingais
būdais: saugomi vaikų darbai, auklėtojos užrašinėja, filmuoja,
fotografuoja. 

• Vaikų darbai pristatomi visiems matomoje vietoje.
 

• Auklėtojų bendravimas su tėvais reguliarus, siekiant sukurti abipusį 
supratimą vardan visapusiško vaikų ugdymo. 17



Reggio Emilia pedagogas

Visų lygių bendradarbiavimas yra svarbus veiklos būdas, leidžiantis pedagogui
siekti sudėtingų tikslų. Pedagogai dirba poromis kaip vieno lygio darbuotojai. Save 
jie laiko tyrinėtojais, kurie dokumentacijos pagalba renka informaciją apie savo 
darbą su vaikais. Kolegialūs santykiai tarp pedagogų ir kito personalo, veiklos 
refleksija, įsivertinimas, tarpusavio mainai garantuoja nuolatinį ugdymąsi.

Bendradarbiavimo sistemą palaiko pedagogų koordinatoriai, vadinami
pedagogisti. Jie palaiko ryšius su pedagogais, tėvais, bendruomenės nariais ir
 miesto valdžios atstovais.

Komanda ir pedagogisti kartą per savaitę susitinka su sistemos direktoriumi, 
kad aptartų problemas, susijusias su  ugdymo institucijų tinklu. 



Kaip auklėtoja padeda vaikui ugdytis?

Laikas, kūryba nepaiso laikrodžio. Vaikai nori nevaržomo ir neskubinamo
laiko, kad  galėtų išreikšti savo mintis, pereiti į kitą kambarį ar užsiimti kita 
užduotimi, motyvuotai ir entuziastingai įsijaustų  į savo veiklą.

 Vaikui reikalinga vieta, kurioje jis galėtų saugiai palikti savo nebaigtą
darbą rytojui, ir vieta, kuri jį geriausiai nuteikia darbui. Aplinka, turinti natūralų 
apšvietimą, harmoningas spalvas, patogias vietas ir kokybiškas priemones  kūrybai.  
Tai skatina vaikus noriai veikti. Kiekvienoje grupėje įrengtos mini studijos suteikia 
galimybę išmokti manipuliuoti įvairiomis priemonėmis ir natūraliomis medžiagomis

 Neišleisdamos daug pinigų auklėtojos gali surinkti daugybę puikiausių 
priemonių, kurios gali būti padovanotos, rastos ar perdirbtos. Tokios priemonės gali 
būti: visokių tipų popierius, piešimo ir rašymo priemonės, priemonės, naudojamos 
koliažams ir konstrukcijoms, sagos, akmenukai, kriauklytės, karoliukai ir sėklos,  
formavimo priemonės – žaislinė tešla, lipnus tepalas, molis, putos. Šios priemonės 
naudojamos produktyviausiai, kai vaikai patys išsirenka ką ir kaip naudos.

 Čia vyrauja tokia atmosfera, kad vaikai jaustų suaugusiųjų
palaikymą, kad jie nebijotų daryti klaidų, rizikuoti atrasti naujus dalykus. Vaikai
jaučiasi unikalūs ir svarbūs, nebijo patriukšmauti, daryti netvarką ir jaustis
laisvai. Tai nereiškia, jog tvyro griežta kontrolė ar chaosas. Tam, kad auklėtojai
būtų lengviau sukurti tokią aplinką, ji pati žaidžia su vaikais.
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Išskirtinių progų suteikimas. Geriausia ir labiausiai jaudinanti vaikų veikla 
būna tuomet, kai vaiko viduje vyksta  kova tarp jo išorinio ir vidinio pasaulio.
Auklėtoja sukuria tokių progų. Kartais vaikams būna sunku būti kūrybiškiems
be konkretaus įkvėpėjo. Todėl jie dažnai piešia tai, ką  jaučia ar prisimena. 
Tie prisiminimai tampa gyvesniais ir geriau pasiekiamais, jei auklėtoja
sugeba juos sužadinti. Pavyzdžiui, auklėtoja paprašo vaiko pasidalyti savo mintimis
prieš ir po patrauklios laidos, kelionės arba apžiūri atneštą augalą ar gyvūną. 
Auklėtoja padeda veidrodį ar nuotraukų piešimo kambaryje, kad vaikai piešdami 
autoportretus galėtų save apžiūrinėti, parodo vaikams originalą to, ką jie piešė, kad 
galėtų palyginti ir pagerinti savo piešinį.

Auklėtojos vaidmuo ypač svarbus. Vaikas kūrybos įkarštyje nepertraukiamas,
leidžiama jam dirbti tiek, kiek jis nori. Aplinka taip sutvarkyta, kad vaikas
galėtų semtis minčių ar idėjų iš jos. Vaikui didelę reikšmę turi tai, kad jis savo
darbelį palikęs gali rasti kitą dieną toje pačioje vietoje ir tęsti pradėtą darbą. 
Pedagogai pasirūpina netradicinėmis priemonėmis.
 Sukuriama aplinka, kurioje vaikas gali klysti, rizikuoti, atrasti. Tai suteikia vaikui 
susidomėjimą ir naują pažinimą.
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Reggio Emilia aplinka

Fizinės aplinkos sukūrimas yra labai svarbus ankstyvosios vaikystės 
elementas. Pagrindiniai tikslai planuojant naujas erdves ir atnaujinant senas apima 
kiekvienos grupės integravimą į aplinkiną. Pro grupių langus matyti centrinė aikštė,  
galima bet kada užeiti į virtuvę  ir matyti, kaip ruošiamas valgis. Visišką viešumą 
garantuoja stiklinės sienos, atviras kiemas ir durys, vedančios  į lauką.
Vestibiulio sienos ir lubos yra veidrodinės. Ant jų prikabinta nuotraukų, vaikų 
darbelių su komentarais. Grupės interjerą charakterizuoja iš gamtos gėrybių 
padaryti papuošimai ir akcentai, atspindintys grupėje vykstančią veiklą. Kiekviena 
grupė papuošta taip, kad informuotų ir sudomintų lankytojus.

Tinkamai aplinkai labai svarbi yra išteklių sritis, dažnai naudojama atkreipti
dėmesį į jų estetinius bruožus. Kiekvienoje grupėje yra didesnė ir mažesnė
studijos, skirtos  užsiėmimams. Sukurtos galimybės bendrauti. Grupės sujungtos 
telefonais, pasažais ar stiklinėmis sienomis. Valgomieji ir prausyklos padaryti taip, 
kad vaikai galėtų žaismingai ir netikėtai susitikti kitos grupės vaikus. Turbūt nekyla 
abejonių, kodėl Reggio Emilia pedagogai aplinką vadina trečiuoju pedagogu.

Kiekvienoje grupėje įrengtos mini studijos suteikia galimybę
išmokti manipuliuoti daugeliu prieinamų ir natūralių medžiagų
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Vidinė aplinka
Pastatas sąmoningai pastatytas šiek tiek skirtingai nuo įprastų pastatų. Šioje

ugdymo įstaigoje yra 3  grupės kiekvienam amžiaus tarpsniui. Gretimai kiekvienai 
grupei yra mini ateljė, skirta meno užsiėmimams, ugdymo centrai, kuriuose  yra 
veidrodžiai, šviesos stalas, žinučių kampelis ir turgaus kampelis. Grupės priekyje yra 
aikštė, kur vaikai gali susitikti, žaisti ir kartu valgyti. Be to, yra aikštė, skirta vaikų 
užsiėmimams. Ją susirinkimams gali naudotis tėvai. Grupėje yra nedidelė valgykla 
mažiausiems vaikams. Vaikų meno kūrinėliai sudaro svarbią aplinkos dalį.
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Išorinė aplinka
Dažniausiai yra didžiulės žaidimų aikštelės, kuriose yra karstynės, smėlio

dėžės, čiuožyklos ir sūpynės, skirtos 4 - 5 metų vaikams.
Didžiuliame kieme yra triratukų, žaislinių mašinų,traukinukų, sūpynių ir 

čiuožyklų,skirtų 3 metų vaikams.

Reggio Emilia idėjos „Lazdynėlyje“.
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Grupės įrengimas
Grupėje patogu ir šilta dirbi, džiugus grupės vaizdas, geras baldų 

suplanavimas, įdomios ir patrauklios priemonės.
Fizinis grupės įrengimas atspindi ugdymo stilių. Jei norima, kad vaikai

bendradarbiautų mažose grupėse, jie susiburia aplinkui stalą.
Kai užsiėmimų metu vyksta diskusijos, suolai išdėstomi ratu arba U formos

konfigūracija, o jeigu vyksta  individualizuota arba savarankiška veikla
– suolai išskirstomi po vieną.

Fizinė grupės aplinka parodo pedagogo asmenybę. Nesivaržoma įdėti dalelę 
savęs – atnešti augalų, patiesti kilimėlių, pakabinti mielų paveikslų ar  jaukių 
pagalvėlių skaitymo erdvei.

Jaukios, į vaiką orientuotos aplinkos kūrimas reikalauja kūrybingumo. Tai  
teigiamai veikia vaikus, pagerina ugdymą ir sumažina elgesio problemas. 

Reggio Emilia grupė „Lazdynėlyje“.
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 Užsiėmimų įvairovė

Reggio Emilia darželiuose vaikams siūloma užsiėmimų įvairovė. Įvairioje
aplinkoje vaikai patiria daug netikėtų atradimų, kurie suteikia naujų minčių,
noro tyrinėti ir atrasti. Patirti jausmai formuoja vaiko supratimą apie jį supantį
pasaulį, turtina jo pažinimo akiratį.
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Kas yra „Nido“?

Žodis „nido“ ispaniškai reiškia lizdelį. Šiuo žodžiu vadinama grupė, skirta
vaikams nuo 18 mėnesių iki 2,5 metų. Tai yra proceso, per kurį ugdosi tokio
amžiaus vaikai, metafora. Daugumai iš jų tai yra pirmieji išgyvenami pojūčiai
už šeimos ribų. Todėl kuriama tokia aplinka, kurioje vaikas:

− gerai jaustųsi,
− būtų saugus ir ramus,
− mylimas ir gerbiamas,
− galėtų laisvai mąstyti ir žaisti.
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Atelier kaip meno studija

Žodis atelier, kilęs iš prancūzų kalbos, reiškia darbo kambarį arba
menininko studiją. Istoriškai ateljė ne tik vieta, kur siuvėjai, skulptoriai ar kiti  
menininkai galėjo kurti savo produktus, bet ir vieta, kurioje galima rasti įkvėpimo ir 
atsakymus į  klausimus. Originali atelier koncepcija susijusi su saviraiška.

Tokia koncepcija leidžia sukurti erdvę, kurioje vaikai pasitelkia menus kaip
įrankį, padedantį pristatyti savo idėjas, kūrybą ir jausmus.

Čia vaikai gali užsiimti įvairiomis veiklomis. Į jas žiūrima kaip į kalbų
ir savęs bei pasaulio išraiškos įvairovę, nes vaikai turi prigimtinį smalsumą
ir norą pažinti supančią aplinką.

Vaikai kuria ir pristato savo pačių supratimą apie daiktus. Tokiai veiklai
reikia daug laiko.

Ateljerista yra ateljė vadovas yra ne meno pedagogas, o menininkas, kuris 
kupinas įvairiausių idėjų. Tai pedagogas, nukreipiantis vaikų idėjas į  vykstančius 
projektus. Vaikai ateljė stengiasi išsiaiškinti ir ištirti daugybę kūrybos būdų. 
Ateljerista, kaip ir kiekvienas pedagogas, supranta, jog vaikai yra gimę su 
tūkstančiais idėjų ir turi šimtus kalbų išreikšti savo jausmams.

Meno studija „Lazdynėlyje“.
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Pagrindinis darželio kambarys vadinamas plaza. Tai yra vieta, į kurią 
patenkama įėjus į darželį, ir yra svarbi aplinkos dalis. Plaza yra susitikimų centras 
simbolizuojantis miestų aikštes.

Svarbi aplinkos detalė yra meksikietiški hamakai. Tėvai su vaikais gali  
nesivaržydami prigulti, skaityti pasakas ar šiaip plepėti.

Virtuvėlė yra svarbi darželio erdvė. Siekiama, kad ji taptų jauki, miela ir
visiems prieinama. Kartu su tėvais susitariama, kaip pavadinti darželyje esančią
virtuvėlę, galbūt „kavinė“.

Tamsusis kambarys buvo sugalvotas tam, kad vaikai galėtų naudoti  
projektorių. Paprastai Reggio Emilia darželiuose nėra tamsiojo kambario, tačiau
vaikams patinka naudoti projektorių. Tikima, kad kambarys, paskirtas šviesų
ir šešėlių, atspindžių ir spalvų, formų ir dydžių kalboms, labai padeda plėtotis
ir vystytis vaiko kalboms.

Kūryba ant šviesos stalo. Vaikai iš akmenukų, smėlio, popieriaus, įvairių 
medžiagų  kuria įvairias figūras, kompozicijas.Vėliau vaikai  tyrinėja šviesos 
prasiskverbimą pro įvairius daiktus. 
Šviesa skatina domėtis naujais procesais, o veidrodis suteikia galimybę 
pamatyti veiklos įvairovę.

  Veidrodis vaikams suteikia galimybę pamatyti savo darbo rezultatus.
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Statybų erdvė. Statybos vyksta ant žemės ir vaikai tą patį statinį gali kurti
kelias dienas. Tai puiki galimybė vaikams tęsti savo veiklą kitą dieną, keisti,
įvairinti.

Paštas. Pašto dėžutės yra pakabintos vaikų akių lygyje su vaikų
vardais. Jie gali savo draugams palikti  laiškelį arba paveikslėlį.

Istorijų lenta. Istorijų lentoje iškabintos vaikų parašytos ir nupieštos istorijos. 
Vaikai dalinasi savo patirtimi, rodo savo darbus vieni kitiems.

Kompiuteriai yra skirti vaikų individualiai veiklai. Žaisdami vaikai tobulina
savo technologinius įgūdžius.
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Darželio šventės

• Tėvelių vakarėlis
Galimybė  tėveliams ir auklėtojoms susirinkti ir aptarti veiklos planus,
geriau vieniems kitus pažinti, pasidžiaugti vaikais.

• Atvirų durų dienos
Vaikai su tėveliais ateina į darželį, susipažinti su darželio aplinka  prieš
prasidedant akademiniams metams.
Tėvams siūloma išgerti kavos ir artimiau susipažinti vieniems su kitais.

• Lėšų rinkimas
Marškinėlių pardavinėjimas ir kitokios akcijos vykdomos siekiant surinkti 
papildomų lėšų vaikų darželiui. Tėvai skatinami papildyti darželio sąskaitą.

• Tėčių vakaras
Vaikai pasikviečia tėvelius į vakarą, per kurį rodo  programą tėčiams.

• Persirengėlių vakarėliai ir paradai
Vaikai į darželį ateina persirengę įvairiausiais kostiumais.  Auklėtojos ir 
savanoriai, padeda vaikams persirengti.  Į šventę kviečiami ir tėveliai.
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• Padėkos diena
Šią dieną yra skatinama padėkoti kitam žmogui ir dalytis turimais žaislais,
knygelėmis.

• Kalėdų ir kitų kultūrų religinių švenčių šventimas
Kalėdų savaitė darželio veikloje pabrėžiama kaip šeimos vertybė. 
Dainuojamos kalėdinės giesmės, pasakojamos kalėdinės istorijos. Kalėdų 
Senelis, dalijantis vaikams dovanas. Tėvai kviečiami papasakoti apie šeimos
tradicijas, kurti atvirukus, keistis dovanėlėmis.

• Vaikų darželio paruošimas
Tėvai kviečiami diskutuoti apie darželio paruošimo problemas, keistis 
idėjomis, kaip geriau įrengti grupių aplinką.

• Valentino diena
Vaikai rašo sveikinimus vieni kitiems, sveikina tėvelius. Šia švente pabrėžiama
meilė draugams, artimiesiems ir šeimos nariams.

• Velykos ir kitų kultūrų religinių švenčių šventimas
Ši šventė simbolizuoja pavasario ir naujo gyvenimo pradžią. Tėveliai
skatinami papasakoti apie savo šeimos tradicijas.

• Mamos diena
Šia proga vaikai dar kartą prisimena, kaip myli savo mamytes, piešia joms
 atvirukus, o vakare pakviečia į darželį, kur rodoma programa mamoms. 

• Paskutinės dienos išvyka į gamtą
Paskutinę akademinių metų dieną vaikai su tėveliais kviečiami  išvykti
į gamtą. Tėvai pasiskirsto, ką  atsiveža pietums, o auklėtojos vaišina desertu.

Šventės yra labai įvairios ir džiugios. Vaikai dalyvauja šventėse ir turi 
galimybę jas rengti. 
Tėvai  kviečiami į grupės tėvų ir auklėtojų susitikimus. Čia aptariamos 
aktualiausios temos, diskutuojama apie projektus, į kuriuos įtraukiami 
vaikai. Tėvai turi galimybę susitikti su grupės auklėtoja individualiai.
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Institucijos savivalda

Patariamoji taryba buvo įkurta darbui su tėvų siūlymais. Tėvai kviečiami
dalyvauti  Patariamosios tarybos komitetuose, kad pagerėtų atliekamas
darbas, būtų tobulinama programa, skirta vaikų ugdymo tobulinimui.

Aplinkos komitetas. Jo nariai prižiūri ir yra atsakingi už mokykloje esančias
materialines priemones.

Pedagoginis komitetas skatina diskusijas ir apmąstymus apie ugdomuosius
ir kultūrinius procesus.

Specialiųjų švenčių komitetas planuoja ir organizuoja įvairias šventes,  
vaikų gimimo dienas, lėšų mokyklai rinkimo akcijas. Tėvų įtraukimas į vaiko ugdymo 
procesą yra dovana vaikui ir pagalba institucijai. 

Tėvų dalyvavimas yra skatinamas ir vertinamas.

32



Savanoriška veikla

• Tai dalyvavimas grupės veikloje. Pagalba auklėtojoms apsirūpinant
reikiamomis medžiagomis. Siuvimas, plovimas, žaislų ir įrangos taisymas.

• Pagalba grupėje per menų užsiėmimus. 

• Pasirūpinimas transportu grupės išvykoms.
 

• Lėšų rinkimas šventėms.
 

• Pagalba prižiūrint mažus vaikus veiklos metu.
 

• Pokalbiai apie savo pomėgius ar darbą. 
 

Vertinamas laikas, praleistas kartu.

Močiutės vaikystės prisiminimai.
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Reggio Emilia metodo apibendrinimas

• Pedagogai vertina vaikų individualias galimybes ir skatina jų raišką.
 

• Ugdymas orientuojamas į kiekvieną vaiką, susijusį su kitais vaikais, šeima, 
pedagogais, bendruomene ir mokykla.
Visos Reggio Emilia ugdymo įstaigose santykiai yra abipusiai.

 
• Vaiko ir tėvų gerovė yra glaudžiai susijusios. Pripažįstant vaikų teises, ne tik
poreikius, pripažintos ir tėvų teisės. Tėvai yra labai svarbūs. Jie  dalyvauja
kasdienos užsiėmimuose,  aptaria vaikų reikalus kiekvieną dieną. Nuolatinis 
tėvų palaikymas padeda gerinti vaikų gerovę ir saugumą. 

• Ugdymo įstaigos projektas panašus į namus. Aplinka skatina kūrybą, 
ugdymąsi veikiant, tyrinėjant, žaidžiant.

 
• Programa lanksti. Yra visos dienos tvarkaraštis leidžiantis vaikams patiems
nustatyti savo tempą ir paliekama vaikams pakankamai laiko baigti 
užsiėmimus. 

 
• Tvarkaraštis paremtas ciklu. Kiekvienas pedagogas dirba su viena grupe
trejų metų ciklą. Jis pažįsta vaikų ugdymosi stilių ir užmezga malonius
tarpusavio santykius.

 
• Vienai grupei skiriami du pedagogai. Jie yra partneriai, kurie kartu atidžiai 
stebi vaikus, bendrauja ir keičiasi idėjomis. 

• Pedagogai yra tyrėjai. Jie stebi ir kelia hipotezes, kartu su tėvais siekia 
natūralaus vaiko vystymosi, sugalvoja užsiėmimus, o idėjos programai kyla 
stebint vaikų užsiėmimus. 

• Visi užsiėmimai yra lankstūs, juos galima keisti, o užduotys gali kilti 
atsitiktinai.. 

• Vaikai  išreiškia save įvairiausiais būdais. Todėl grupėje naudojamos
įvairiausios priemonės. Saviraiška integruota į visą ugdymosi procesą.

 
• Kiekvieno vaiko kalbos, meno darbeliai, diskusijos, užduotys kaupiamos
visus metus . Taip vaikai, pedagogai ir tėvai gali matyti vykstančius pokyčius 
vaiko gyvenime.
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Kiekvienas vaikas yra unikalus
ir pagrindinis savo augimo veikėjas.
Jis nori pažinti, kupinas smalsumo
ir nuostabos, siekia sukurti ryšius

su kitais ir bendrauti
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