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Konferencija „Kelionė į vaiko 
smalsumą  ir kūrybingumą: 
dialogas su Reggio Emilia 
požiūriu“ yra švietimo iniciatyva, 
kurios tikslas – stiprinti Reggio 
Emilia ir Lietuvos 
bendradarbiavimą ikimokyklinio 
ugdymo srityje, skatinti švietimo 
bendruomenės diskusiją, 
pristatyti autentišką, aktualią, 
šiuo metu pasaulyje itin 
populiarią Reggio Emilia regiono 
švietimo sistemos patirtį.

Kas tai? Vertės:

Kviečiame tapti vaikų ugdymą Lietuvoje tobulinančios konferenci-
jos partneriais. Lietuvos ateitis prasideda nuo mūsų mažiausių, tad 
teisingas, kūrybiškumą skatinantis ugdymas yra puikus pamatas 
mūsų valstybės šviesiai ateičiai.

2023 m. balandžio
20 – 21 d.

LR Seimo 
konferencijų salė 
(III rūmai), Vilnius

Pirmasis ir vienintelis Reggio 
Emilia tematikos renginys 
Lietuvoje su aukštos kvalifika-
cijos žinomomis užsienio ir 
Lietuvos pranešėjomis.
Plati auditorijos apimtis: nuo 
priešmokyklinio ugdymo moky-
tojų iki universitetų, kolegijų 
dėstytojų, menų mokytojų ir 
tų, kuriems artima ši novato-
riška vaiko ugdymo filosofija.
Partneriams: vienintelė galimy-
bė prisidėti prie užsienyje sėk-
mingai pasiteisinusios unikalios 
vaiko ugdymo filosofijos plėto-
jimo Lietuvoje.



Konferencijos programa:

Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų „Žaismė ir atradimai“ kūrėjų grupė 
doc. dr. Asta Lapėnienė, doc dr. Rita Gruodytė-Račienė, 
doc. dr. Tatjana Jevsikova, doc. dr. Viktorija Sičiūnienė, 
dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė, Ligita Neverauskienė   
Sonata Latvėnaitė-Kričenienė ir Indrė Šeputienė „Leidinio apie 
RE ugdymo filosofiją pristatymas“ bei darželio „Strazdanėlės“ 
vaikų meno projektai   
Pertraukėlė   
Doc. Milda Brėdikytė „Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodas“ 
Pietūs   
Sara De Poi ir Claudia Giudici „Reggio Emilia projektai“ 
Pertraukėlė 
Sara De Poi ir Claudia Giudici „Reggio Emilia projektai“ 

Registracija 
Atidarymas. Sveikinimo žodį tars: Lietuvos Seimo pirmininkė Viktorija 
Čmilytė-Nielsen, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
Ugdymo departamento direktorė dr. Jolanta Navickaitė, Prezidento 
patarėja Vilma Bačkiūtė, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė Edita 
Rudelienė, Italijos kultūros instituto direktorius Vieri Sorace Maresca, 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 
skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė.
Sara De Poi ir Claudia Giudici „Reggio Emilia ugdymo filosofijos 
pagrindai“ 
Petraukėlė 
Prof. Ona Monkevičienė „Apie naują požiūrį į vaiką mūsų švietimo 
sistemoje“ 
Pietūs 
Elena Markevičienė „Kas taip įkvėpia RE ugdymo filosofijoje?“ 
Sara De Poi ir Claudia Giudici „Reggio Emilia požiūris į vaiką
Pertraukėlė 
Sara De Poi ir Claudia Giudici „Ugdymo dokumentavimas“
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Nuo 2005 m. dokumentuoja Reggio 
Emilia vaikų ir mokytojų patirtis – 
dokumentacija vyksta audiovizualiniu 
būdu. Pranešėja įgyvendina redakcinius 
projektus ir mokymo kursus, dalyvauja 
aktualiuose ugdymo seminaruose 
Italijoje bei užsienyje. Jos filmuota 
medžiaga naudojama viešoms 
parodoms, publikacijoms, seminarams. 
Sara De Poi turi gyvą ir ilgametę Reggio 
Emilia ugdymo patirtį.

Sara De Poi
Modenos ir Reggio Emilia universitetų 
psichopedagogikos dėstytoja. 
Reikšminga Reggio Emilia miesto 
švietimo sistemos figūra, kurią 2022 m. 
Emilijos-Romanijos regiono vyriausybė 
paskyrė būti regionine patarėja vaikų ir 
paauglių ugdymo klausimais. Ji taip pat 
yra Nacionalinės grupės, teikiančios 
ugdymo rekomendacijas ankstyvajam ir 
ikimokykliniam ugdymui, narė.

Prof. Claudia Giudici
Prof. dr. Ona Monkevičienė, 
doc. dr. Milda Brėdikytė, 
doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, 
doc. dr. Asta Lapėnienė, 
doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė, 
doc. dr. Tatjana Jevsikova, 
doc. dr. Viktorija Sičiūnienė, 
dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė, 
Elena Markevičienė, 
Ligita Neverauskienė, 
Sonata Latvėnaitė-Kričenienė, 
Indrė Šeputienė.

Kitos pranešėjos:

Konferencijos pranešėjos:



„
2019 m. tarptautinis „Reggio Children“ centras „Strazdanėlėms“ suteikė 
teisę vadintis Reggio Emilia įkvėptu darželiu. 5 darželio darbuotojai įgijo 
Reggio Emilia ugdymo filosofijos pedagogų sertifikatus.

Pastaruoju metu jaučiamas viso pasaulio pedagogų dėmesys Reggio Emilia 
požiūriui į vaikus – vaikai ir jų mąstymo būdas tampa vertybe. Svarbus vaiko 
individualus tobulėjimas, atskleisti jo gebėjimai, o ne pastanga kiekvieną 
suderinti su rodikliais ir standartais.
Reggio Emilia – tai ne ugdymo metodika, ne technika ir ne modelis. Tai veikiau 
patirtis, susijusi su vaikyste ir tėvyste, nes itin daug dėmesio skiriama tam, ką 
vaikas mato ir jaučia ankstyvoje vaikystėje. Vaikai čia yra ne tik mokymosi 
proceso bendraautoriai, bet ir daugumos projektų iniciatoriai. Pedagogas 
veikia kartu su vaikais: provokuoja, sukuria kontekstą idėjoms gimti, išgirsta 
vaikų idėjas, jas panaudoja ugdymo procese.
Terminas „Reggio Emilia ugdymo filosofija“ kilo iš šiaurės Italijos miesto 
Reggio Emilia. Tik tai čia jau šimtą metų sėkmingai plėtojama ir praktiškai 
labai sėkmingai veikia Loris Malaguzzi paskelbta vaikų darželių koncepcija. 
Pasaulyje RE praktika laikoma ambicingiausia pradinės pedagogikos sritimi. 
1991 m. ekspertų grupė šį pedagoginį požiūrį įvardijo kaip geriausią ikimoky-
klinių įstaigų darbo kryptį. Tais pačiais metais, remiantis JAV savaitraščio 
„Newsweek“ duomenimis, RE darželiai buvo pripažinti geriausiais pasaulyje. 
Siekiant keistis pedagogų ir tyrėjų patirtimi tarptautiniu mastu, 1994 m. 
Italijoje buvo įkurtas RE tarptautinis centras. Nuo to laiko RE pedagoginis 
požiūris paplito visame pasaulyje: Vakarų bei Šiaurės Europoje, Australijoje, 
Kanadoje, JAV, Pietų Amerikoje, Azijos šalyse. 

Apie Reggio Emilia ugdymo filosofiją


