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Atelier ‘Raggio di Luce’
Reggio Emilia is welhaast synoniem met onderzoeken en onderzoeken
is leren. Hoe je kunt leren door te onderzoeken illustreert het atelier
‘Raggio di Luce’ waar bezoekers – kinderen en volwassenen – kunnen
ervaren wat licht nu eigenlijk is.
Door: Olmes Bisi, Davide Boni,
Paola Cagliari, Giovanni
Piazza, Maddalena Tedeschi,
Vea Vecchi – Het atelier ‘Raggio di

Luce’ of ‘Lichtstraal’ is geworteld
in meer dan veertig jaar ervaring
in pedagogische voorzieningen in
Reggio Emilia.1 Het toont de unieke
en uitzonderlijke onderzoeksprojecten die hebben geholpen om
van Reggio Emilia een belangrijke
ervaring te maken voor iedereen
die met jonge kinderen werkt, wereldwijd. Het atelier bevindt zich in
het Loris Malaguzzi International
Centre. Er is een multidisciplinair
team aan de slag van atelierista’s,
pedagogista’s en wetenschappers
van de plaatselijke universiteit.

Het atelier stelt zijn deuren open
voor kinderen, jonge mensen, leerkrachten en families. Het is de plek
waar onderzoek, ontdekking en
inzicht hand in hand gaan. Je kunt
er ‘het licht zien’ en ontdekken in
alle mogelijke vormen: zintuiglijk,
emotioneel en rationeel.
Het atelier is een open omgeving. Ze staan er open voor verschillende ideeën, acties, percepties, manieren van dingen doen.
Het atelier engageert de bezoeker:
het wekt nieuwsgierigheid, plezier,
spel, vertier en verbazing op. Het
atelier stimuleert ook de esthetiek:
het is tegelijk mooi en opwindend
voor de zintuigen. Er is bovendien

gelegenheid om nieuwe manieren
van wetenschappelijk onderwijs te
onderzoeken.
Het atelier is er voor interactieve onderzoeken en experimenten, individueel of in een groep. Je
kunt er fenomenen en concepten
onderzoeken uit de traditionele
fysica: reflectie, refractie, diffractie, polariteit, saturatie, spectrum
en de kleuren van het licht (van
infrarood tot ultraviolet). Deze
fenomenen worden toegankelijk
voor de perceptie en de ontdekking van kinderen, jonge mensen
en volwassenen in een omgeving
die daar speciaal voor is ingericht:
illuminatório. Illuminatório is een
‘omgeving in de omgeving’. Jong
en oud kunnen er experimenteren
met licht dat ze kunnen omto-

veren tot spectaculaire effecten,
in tal van verschijningsvormen.
Deze verschijningsvormen zijn
het resultaat van experimenten
die voorkomen uit nieuwsgierige
vragen en veronderstellingen van
de bezoekers. Zo kan iedereen het
licht onderzoeken, manipuleren
en nieuwe fenomenen bewerkstelligen, tekens, woorden, tekeningen,
beweging, muziek…
Wetenschappelijke workshops
werken vaak door het ‘stimulusrespons’-model. Een demonstratie
van een fenomeen leidt tot een
‘correct’ en dus al bekend antwoord. ‘Raggio di Luce’ daarentegen wil een plek zijn waar waarlijk
onderzoek gedaan kan worden
naar een bijzonder fenomeen: naar
het licht; naar het ontstaan van
inzicht van kinderen en volwassenen die iets nieuws leren; naar de
verschillende, subjectieve vormen
van wetenschappelijk denken; naar
de meest gunstige voorwaarden
waaronder een mens zijn inzicht in
de wereld kan ontwikkelen.
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