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Strax á öðrum degi var farið á fyrirlestur og í vinnustofu rétt fyrir utan Brighton. Við 

heimsóttum Reflections nurseries skólann og fengum þar áhugaverðan fyrirlestur um 

hugmyndafræðina frá einum stofnanda hans. Skólinn er kenndur við hugmyndafræði Reggio, 

með tilsvörun til skógarskóla.  Hugmyndafræði Reggio Emilia er kennd við samnefnda borg á 

Ítalíu en hugmyndafræðingurinn á bakvið starfið var dr. Loris Malaguzzi. Leikskólinn 

Hlaðhamrar er m.a. rekinn í anda Reggio.   

Malaguzzi sagði að börn hafi 100 mál en að frá þeim séu tekin 99 þ.e. börn hafa 100 aðferðir 

til þess að læra og afla sér þekkingar. Horfa skal á barnið sem virkan og skapandi einstakling 

sem á að geta haft áhrif á eigin þekkingaröflun með því að velja og hafna, barnið er virkur og 

sterkur einstaklingur sem hefur mikið fram að færa. Barnið lærir með því að fást við, kanna og 

upplifa. Skapa þarf umhverfi svo barnið geti nýtt öll sín tjáningarform í gegnum leik, hreyfingu, 

myndlist, tónlist o.fl. Ferlið við að afla sér þekkingar skiptir mestu máli, kennarinn ýtir undir 

ferlið og hvetur þau áfram svo að börnin 

skoði, kryfji, spyrji og rannsaki. Talað er 

um að kennarar í Reggio séu þrír: 

börnin,  kennararnir og umhverfið.  

Skipulag skólans er þannig að börnin eru 

3 daga vikunnar í skólanum, einn dag við 

ströndina og einn dag í skóginum. Mörg 

barnanna mæta reyndar ekki alla daga í 

skólann, eru kannski 2-3 daga vikunnar í 

skóla og eins er nokkuð um að þau séu 

bara f.h. eða e.h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Við kennararnir í Hlíð unnum svo í vinnustofum með skapandi efnivið, skoðuðum fallegan 

skólann og féllum einnig fyrir garðinum því þar voru flest leiktækin „heimatilbúin“ s.s. tré, 

steinar, runnar, leir o.fl  Allt mjög náttúrulegt.   http://www.reflectionsnurseries.co.uk 
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Storytelling – frásagnargleði 
 

 

 

Námskeið í frásagnargleði, sögum og sögupokum. Var líflegt og skemmtilegt, afar áhugavert 

og fyrirlesarinn náði góðu sambandi við okkur. Jamie vill meina að ekkert sé ánægjulegra í 

lífinu en að hlusta á góða sögu en sagan verður að vera vel sögð, segja þarf söguna augliti til 

auglitis svo hægt sé að draga alla hlustendur með sér inn í heim sögunnar, fá þá til að hlusta 

og upplifa sig sem part af sögunni.  Við hlustuðum, ræddum saman, komum með okkar sýn, 

tókum virkan þátt í afar áhugaverðu og skemmtilegu námskeiði. Lærðum nýjar sögur og 

tökum vonandi með okkur heilmikið inn í starfið hér í Hlíð.  

https://www.jamiecrawfordstorytelling.com 

 

 

 

 

https://www.jamiecrawfordstorytelling.com/

