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Педагогіка у світі

Педагогіка Реджіо Емілія
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Маріанна КОЧЕНГІНА,
канд. пед. наук,
т.в.о. зав. каф. методики дошкільної
та початкової освіти,
КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”

Один зі шляхів реформування освіти — інтеграція кращих світових
практик розвитку дітей в освітній процес вітчизняних закладів. Наші ви
хователі вивчають і використовують у своїй професійній діяльності ідеї вальдорфської пе
дагогіки (“ДВ”, 2017, № 10; “ПП”, 2017, № 5), спадщину Марії Монтессорі (“ДВ”, 2014, № 8;
2016, №1; 2017, № 10, № 11, № 12; “ПП”, 2018, № 2, №3), методику “Лялька як персона” (“ДВ”,
2015, №5; “ПП”, 2015, № 6) та деякі інші. Сьогодні пропонуємо ознайомитися з визнаною в
світі італійською педагогічною системою, яка вирізняється специфічними підходами до
створення розвивального освітнього простору для дошкільнят і організації їхньої
життєдіяльності.
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РЕДЖІО-ПЕДАГОГІКИ
В основі педагогіки Реджіо Емілія лежить уні
кальна філософія дитинства, прийнята в багатьох
країнах світу. Назва її походить від міста Реджонель-Емілія на півночі Італії. Його населення
в 2014 році становило 171 655 осіб.
У Реджо-нель-Емілія споконвіку міцні родини,
тісний зв’язок між поколіннями, батьки невтомно
піклуються про своїх дітей, а бабусі й дідусі допо
магають їм у цьому. Як правило, у місцевих сім’ях
працюють обидва батьки, тож грома
дяни мають досить високий рівень
життя. Щоб мати можливість працю
вати, батьки віддають своїх малюків
до дитсадків. Дошкільною освітою
охоплено 94 % маленьких мешканців
міста.
Після Другої світової війни в Реджонель-Емілія не залишилося жодної
школи, жодного дитячого садочка,
було зруйновано багато будинків.
І перше, що почала відновлювати
міська громада, — навчальні закла
ди для дітей. На будівництві працю
вали і педагоги, й батьки. Переважно
це були мами та бабусі майбутніх ви
хованців дитячих садочків, учнів шкіл.
З тих часів (а може, так було й рані
ше) в місті склалися добрі відносини
між усіма членами громади — його
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 ешканці добре знають одне одного, поважають
м
вихователів дитсадків і шкільних учителів, добро
вільно беруть активну участь в освітньому процесі.
Якось на одне таке повоєнне будівництво при
їхав молодий учитель початкових класів, що ви
рішив допомогти містянам, і залишився в Реджонель-Емілія назавжди. Звали вчителя Лоріс
Малагуцці. Саме завдяки йому виник новий під
хід у педагогіці, який сьогодні називають педаго
гікою Реджіо Емілія.

22 ДАЛІ
ЧИТАТИ

Лоріс Малагуцці з вихованцем
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