Geislabaugur
• Hugmyndafræðin
• Við lítum á börn sem sterk
og hæfileikarík.
• Barn er eins og hljóðfæri
það er um að gera að leika á
sem flesta strengi.
• Umhverfið er áskorun og
örvun og á að skapa vellíðan
og öryggi.

• Reggio emilia
• Loris Malaguzzi

Hugmyndafræðin
• Hugmyndafræði Reggio á
rætur sínar að rekja til
borgarinnar Reggio Emilia á
Norður-Ítalíu
• Upphaflega voru leikskólarnir
þar eingöngu reknir af
kirkjunni, en í uppbyggingu
bæjarins eftir seinni
heimsstyrjöldina voru það
foreldrar sem reistu þá og
urðu að sýna fram á að þeirra
væri þörf.
• Það er sálfræðingurinn og
hugmyndasmiðurinn Loris
Malaguzzi sem stendur á bak
við Reggio Emilia

• umhverfið

Umhyggja,tillitsemi og samhjálp
• Við viljum að öllum líði
vel og finni fyrir öryggi
og umhyggju í
leikskólanum.
• Virðum hvort annað og
leggjum ríka áherslu á
jákvætt andrúmsloft.
• Allir eiga rétt á sínum
skoðunum.

Barnið-Kennarinn-Umhverfið
• Samskipti barna og fullorðinna
skipta miklu í öllu starfi með
börnum.
• Hinn fullorðni er virkur í
sköpunarferlinu og leiðir
vinnuna áfram út frá áhuga
barnanna .
• Kennarinn hlustar af athygli,
skráir hjá sér og spyr opinna
spurninga þannig að barnið fái
hvatningu og stuðning við það
sem það er að fást við.
• Mikilvægast er að skoða ferli
sköpunarinnar en ekki einungis
útkomuna.

Barn lærir í gegnum leik
• Við leggjum áherslu á frjálsan og
sjálfsprottinn leik barna, þar sem
börnin velja sjálf þau viðfangsefni
sem þau taka sér fyrir hendur
hverju sinni.
• Grunnþættir menntunar eiga að
flettast inn í allt starfið.
• Mikil áhersla er lögð á að opinn
efniviður sé til taks svo að börnin
hafi möguleika á að koma
hugarefnum sínum frá sér á sem
mest skapandi hátt.
• Svæðavinna er starfsaðferð sem
hentar vel til að nálgast áhugasvið
barnanna og byggja upp
lýðræðisleg vinnubrögð.

• Grunnsvæðin eru
Læsi-sköpun-leikur-stærðfræði
• Börnin læra að vinna saman í
stórum og litlum hópum

Skráningar
• Uppeldisfræðileg skráning fer
fram með ýmsum hætti,
notast er við
myndavélar,Ipad,upptökutæki,
minnisblöð.
• Í Geislabaugi höfum við notað
skráningar í auknum mæli til
gagnaöflunar.
• Skráningar í kringum
jólagjafirnar og
öskudagsbúningana fela í sér
mikla vinnu og virðingu fyrir
því sem börnin gera og þar
kemur lýðræðið sterkt inn.
• Sjá sýnishorn

Ferilmöppur
Svona var ég stórt band þegar ég fæddist !
• Starfið sýnilegra
• Börnin finna fyrir ábyrgð með því
að hugsa um sínar möppur
• Virðing fyrir möppum hvors
annars.
• Alltaf aðgengilegar
• Heldur utan um skráningar
• Saga barnsins áður en það byrjaði
í leikskólanum, sumarfrísskráning,
aðlögunarferli, afmælisskráning,
öskudagsskráning,
jólagjafaskráning, myndir,
mælingar ofl
Sjá möppur !

Jafnrétti
Nú skal segja
• Höfum unnið að
þróunarverkefninu
Nú skal segja, síðan árið 2010
• Stráka og stelpu menning í
leikskólanum
• Veitum stelpum og strákum
jöfn tækifæri
• Virðum sérstöðu og sjónarmið
hvers einstaklings.
• Umhverfið er stór þáttur í að
móta viðhorf barna og einnig
gegna kennarar veigamiklu
hlutverki og þurfa stöðugt að
skoða eigin viðhorf.

