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مبتنی بر عالیق کودک
 بر فرآیند مشاهده مبتنی
 بر مشارکت گروهی مبتنی
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قلبیحملهاثربرسالگی74سندر1994در
.گفتوداعرافانیدار

نمودتتکاربهشروع1945دردوبارهدومجهانیجنگاتمامازپس-1
...وممتازسرکه–پارمیزانپنیرباقبالا گهامیلیارجیوشهرشهرت-2

.شدمطرحجهاندرخاصتتهایبرنامهباشدمیشناخت
ترالیااسشمالیآمریکایآسیابلکهاروپادرتنهانهاوروشوراهوبرنامه-3

رسید
سه–جنگیتانگیکفروشباجنگازبعدمدرسهاولیناینکهجالب-4

هدایتوزنانهمکاریباآلمانارتشازجاماندهبهاسبششوکامیون
.شدساختهماالگازی

برایمدارسیتاسیسبرایماالگازیتالش1968تا1960سالاز-5
بهوابستهمدرسهاولین1963دراینکهتاشدبیشتر(سال6تا3)کودکان

.کردتأسیسخردساالنبرایراشهرداری
شدآغاز1970سالدرسال3زیرکودکانبرایمرکزاولین-6

اقدامات ارزشمند لوریس ماالگازی 

(ایتالیا ) الگوهای رجیوامیلیا 
(لوریس ماالگازی )بنیان گذار 

:الگویی

لیا مبانی نظر و روان شناختی  الگوی رجیوامی

مربی:چوناستنزدیکبرونررویکردبه-1
هتوجکودکفردیتبهاستگرمشاهدهوراهنما

کندمی

شدربه:چوناستنزدیکفروبلرویکردبه-2
داردتوجهآفرینشوخالقیتکودکاجتماعی

:ونچاستنزدیکویکوتسکیرویکردبه-3
وریهنظساختنبرایتفکروزباننقشبهتوجه
.داردعمل

:ونچاستنزدیکپیاژهو،دیوییرویکردبه-4
تعاملتجاربازناشیواقعیتدرکجهتاز

ااشیبامستقیمدرگیریومحیطباکودک

. نظریه ماالگازی از جهاتی به نظرات اندیشمندان بزرگ نزدیک است

: ماالگازی معتقد است که -
:  که مهمترین اصل در انتخاب روش تعلیم و تربیت این است

(( نباید اسیر امور قطعی و مسلم بود )) 
نظریه حاکم بر این الگو -

بر فرآیند تفکر که بازده اصلی رشد شناختی است تاکید دارد 

برنامه درسی رجیوامیلیا
تمرکز اصلی روی کودکان است

اجتماع مهم استاما نقش مربی والدین،

متناسب با عالیق کودک -
از پیش تعیین شده نیست -
در قالب پروژه -
دارای انعطاف -
ارتباط و یادگیری همراه همند پس به وسعت بخشیدن به -

شبکههای ارتباطی بسیار توجه می شود 
. یادگیری و یاد دادن دو همسفر در این برنامهاند -
کودکان از صد ساخته شده اند-

اه صد ر–صد فکر صد راه برای اندیشیدن –صد دست –صد زبان ) 
(برای بازی

(  گزارش برای اولیا )مستند سازی -
(ت این پیام برای کودک که نزد دیگران بسیار مهم و با ارزش اس) 

:رجیوامیلیادرمربیاننقش

والدین–کودکان–خودبهاحترامنهایتدرمربی-
.دکنمیخلقتعامل–سازندهارتباطازمملوفضایی

.دهدمییادوگیردمییادکودکانبامعلم-
ودکانکتولیداتورفتار–گفتارضبطوثبتبهمربی-

ابلقرایادگیریفرآیندآنهامجددبررسیباوپردازدمی
.سازدمیمشاهده

گراستتسهیلمربی-
.استکودکانهدایتبرایمبنیاو-
تکراری،روشهایبردنکاربهدرتعصبازدوربه-

.دهدمیافزایشراخودتوانمندیهای
ضیهفرساختن–سازیسوالاکتشافامردرکودکانبه-

.کندمیکمک
زیرراخودبایدهایسازگاریقدرتافزایشبامربی-

.کندمیبررسیراخودتعهداتدائمااوبردمیسوال



لیاعناصر اصلی برنامه درسی رجیوام اهداف-1
کودکهویتحستقویت

حقدادنوفردیتفاوتهایبهتوجه-
انتخاب

قطریازکودکانانگیزهوعالقهگسترش-
اختیشنمسائلباآنهافعاالنهساختندرگیر

هنری–اخالقی–فرهنگی–عاطفی
هبکودکانبرایفرصتهاییکردنمهیا-

هبرسیدنبراییکدیگرباهمکاریمنظور
مشترکهدف

–یکنجکاو)کودکانتوانمندیهایافزایش-
(مسالهحلقدرت–ابتکار–اختراع–کشف

توصیف–مشاهده:پژوهشیمهارتهایرشد-
–بندیطبقه–سازماندهی–سازیسوال–

وسازیفرضیه–جووجستوتحقیق
ریاضی–تجربیعلومهایحیطه.امتحان

مطالعات–هنر–

:محتوا-2
دادنگوششفاهیمهارتهای–

کردنصحبت
تصاویر–اعداد–حروفباآشنایی–

هانوشته
برنامهقالبدرپژوهشیمهارتهای

تکوینیروندهپیش

:محیط-3
شدهیادسوممعلمعنوانبهمحیطبرنامهایندر-
ویگوتسکییاجتماعیادگیرینظریهودیوییکنندهتربیتفلسفهکنندهمنعکس-

.است
خالق–کنجکاوموجوداتیعنوانبهکودکانبرایعالقمندیازآکندهوآرامفضایی-
پردازخیالو
میفراهمارتباطوتعاملبرایالزمفرصتهایاستاجتماعیرشدرویگردچون-

کند
واولیاظرنتبادلوگفتگوبرایسالنبهورودهنگامدراولیابراینیمکتهایوجود-

مربیان
ازپیامهاییومربیاناسامی–رخدادها–هاطرحدربارهشدهنصبتابلوهایوجود-

کودکزندگیانعکاس
دشونمیبازآنبهکالسهاهمهکهمیدانپیازایانامبهعمومیایمحوطهوجود-
بودنهمکناردربرایمکانیواستشهرمیدانازنمودیوانعکاسمحوطهاین)

(مختلفسنینباکودکان
مختلفمکانهایدرمختلفهایاندازهواشکالدرهاآینه-
.بینندمیدارخندهآندرراخودهابچهکههمهاییآینه-
-میککمحتی–میبیندکودک)ایشیشهدیوارهایبادیواربدونوبازآشپزخانه-

(کند
سهمدرکهدهدمیرااحساساینکودکبه)کالسهاایشیشهقدتمامهایپنجره-

(سایهونوربازی–طبیعینورورود)(استجامعهازبخشی
.استمسالهحلواکتشافکنندهتسهیلمحیط-
شودمی(یادگیریوتوصیفاکتشافموجبزیباییبرعالوه...وچوب-
.دارندمستقلکالسهایباالتروساله4وساله3کودکان-
مخصوصیکیکهاستتودرتواتاق2شاملکالسهروداردمربی2کالسهر-

.باشدداشتهتریخصوصیفضایدهدمیترجیحکودککهاستزمانهایی
–سازیساختمان–نمایشیبازیهای–هنرهایبخش):کالسمختلفهایبخش-

–زنمخاتاق-کتابهاتصاویربهکردننگاهوبالشرویکشیدندرازبرایجای
ودموجاستودیویاآتلیه-.استموجودرجیومراکزدرهمکتابخانه–موسیقی

یمینیاکارگاه-بزرگدرگروههایتجربه–آزمایش–ورزیدستبرایمحلی–است
ایلیوسوهستهنرآتلیهمینیوآتلیهدرکوچکگروههایدرفعالیت–آتلیه
دهشآوردهاولیاتوسطکه...وخشکگلهایسیم–مصرفیکبارظروف–دکمهچون

آنهامهارتوخالقیترشدباعثآزادیاینکننداستفادهآنهاازکهآزادندکودکان
کارهایموقتودائمینمایشگاهوروشنرنگبهسقفهایودیوارها-.شودمی

.کودکند

:روش-4
شدرسبب–درونیقدرتهایبروز)استاکتشافیروش-

هنری،اخالقی،ادبی،علمیواجتماعی
ودشمیانتخابکودکانعالیقبراساسهاپروژهعنوان-
ازیاکودکاناکتشافات–نیازها–بازیهامشاهدهبا)

(آنهایداستانهاو–خاطرات–مکالماتشنیدنطریق
برایمتفاوتیوتازهراههای:کهموفقندهاییپروژه-

وندشخالقتفکرومسالهحلباعثوکندفراهماکتشاف
ودخفعالیتهایتاباشدبکروتازهبایدپروژهموضوع-

راکودکتخیلحسوشودتمرکزآنبرکودکجوش
.کندتقویت

.کنندمیتوجهموضوع8پروژهانتخابدر-
انگیزدمیبرراکودککنجکاویوعالقهچقدر-1
دداررامختلففعالیتهایایجادقابلیتچقدرپروژه-2
آشناستکودکانبرایچقدرپروژه-3
استچقدربارهایندرمربیدانش-4
استپذیرامکانمنابعبهدسترسیآیا-5
همخوانیموضوعاینباجغرافیاییوفرهنگیزمینه-6

.دارد
.استچقدربعدییادگیریهایباموضوعاینسهم-7
استچگونهموضوعوسعتودامنه-8
شوندمیاجرامشارکتیهاپروژه-

نفره5تا2گروههای
وشکل،موضوعنوع:بهبستگیهاپروژهاجرازمان-

ودکانکانگیزهافزایشومربیهدایتچگونگی،ارائهشیوه
.دارد

:ارزشیابی-5
شودمیانجامیادگیریفرایندازارزشیابی

ایفعالیتهبیانوتوصیفبرایراهیسازیمستند
استکودکانشدهانجام

هاروژهپکیفیتبردنباالدرمهمینقشسازیمستند
.کندمیایفارجیوکودکانتولیداتو
وجبماینکهضمنمستندسازیبازنگریبرنتایجاز

واصالحاتبرایشودمیهابچهتشکروتقدیر
شودمیاستفادههمبعدیتغییرات



مرحله ای پروژه3چهار چوب 

پروژهآغازچگونگی:اولمرحله
کودکانیادگیریدامنهنموداررسم-
نیازموردابزارووسایلفهرست-
کودکانمغزیبارشوگفتگووبحث-
یریگشکلباعثمربیطرفازمفهومیشبکهترسیم-

.شودمیپروژه
وکودکانجواببیسواالتبهدادنجوابازخودداری-

پاسخیافتنبرایآنهاتحریک
کشفوجووجستتحقیق-
–انهکتابخ–کتاب–علمیگردش)احتمالیمنابعمعرفی-

(متخصصبهمراجعه–رایانه

نیافتمنظوربهجووجستوتحقیق:دوممرحله
یبنددستهاطالعاتآوریجمعوهاپرسشپاسخ
آنها

...ونیازموردوسایل–رفتنزمانوبازدیدهاریزیطرح-
آنهاثبتوهابچهبینیپیش-
موضوعوسوژهازبرداریعکس-
سوژهازکردننقاشی-
دستهوهاکتابخانهبهمراجعهواطالعاتبندیجمع-

اطالعاتبندی
آمدهدستبهاطالعاتوهابینیپیشمقایسه-
آنهابررسینقدویکدیگرکارهایدربارهنظر-

وهاگزارشارائهوگیرینتیجه:سوممرحله
مستندات

،ینمایشبازیهای،کاردستی،شعر:قالبدرراهایافته-
جشنومیدهدقرارنمایشمعرضدرکالسیهایگزارش

.گیرندمییادگیری
.کنندمیبازدیدآنهاازشهروندان–مربیان–اولیا-
انهکتابخبهواوریجمعکتابقالبدرگاهاامستندات-

.شودمیتقدیممرکزی

رجیوامیلیا پروژه در الگوی  ژهتوجه به موضوع در انتخاب پرو

زمان اجرای پروژه 
چقدر عالقه و کنجکاوی کودک -

نگیزد ارا بر می
پروژه چقدر قابلیت ایجاد -2

. فعالیتهای مختلف را دارد
پروژه چقدر برای کودکان -3

. آشناست
دانش مربی در این باره چقدر -4

.است
آیا دسترسی به منابع امکان-5

.  پذیر است
زمینه فرهنگی و جغرافیایی با -6

.این موضوع همخوانی دارد 
سهم این موضوع با یادگیریهای -7

.بعدی چقدر است 
دامنه و وسعت موضوع چگونه -8

.است 
پروژه ها مشارکتی اجرا می -9

.شوند

:زمان اجرا پروژه ها بستگی بهه -
، نوع موضوع ، شکل و شیوه ارائهه

چگونگی هدایت مربهی و افهزایش
.انگیزه کودکان دارد 


