REGGIO
STUDY TOUR 2011

PABO Arnhem

In het najaar van 2011 is het weer mogelijk met een Nederlandse
groep een bezoek te brengen aan Reggio Emilia.
Evenals voorgaande jaren organiseren PABO Arnhem en
Stichting Pedagogiekontwikkeling 0-7 deze reis in nauwe
samenwerking met Reggio Children. Pedagogiek 0-7 is
Point of Reference en lid van het Internationaal Reggio Netwerk
van Reggio Children in Nederland.
Vanuit de hele wereld bestaat er veel belangstelling voor de pedagogische
filosofie van de gemeentelijke kindercentra van Reggio Emilia (Noord
Italië). Verbindingen zijn te leggen met onze brede scholen, adaptief
onderwijs, zorgverbreding, competentieontwikkeling, kinderopvang,
voor- en vroegschoolse educatie, integrale kindercentra ouderparticipatie,
integratie, passend onderwijs en pedagogiekontwikkeling.
Een studiereis naar Reggio Emilia bestaat uit een driedaags intensief
programma waarbij ruimschoots de gelegenheid wordt geboden de
scholen, voor kinderen van 0 tot 3 jaar en van 3 tot 6 jaar, te bezoeken.
Atelierista’s, pedagogista’s, begeleiders, ouders en vertegenwoordigers
van de locale overheid tonen verschillende facetten van de filosofie en de
werkwijze.
De Reggio Emilia-benadering toont betrokkenheid van de samenleving
bij de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen in relatie tot ouders,
opvoeders, leraren en de overheid. Deze benadering is niet te kopiëren,
maar kan ons wel inspireren en innovatieprocessen in het onderwijs en de
kinderopvang nieuwe impulsen geven. Geïnspireerd door deze Reggiobenadering ontwikkelde Pedagogiek 0-7 Sporen.
Sporen is een pedagogiek én een VVE-programma voor kinderen van 0 tot
7 jaar, op basis van de pedagogische concepten uit Reggio maar ‘vertaald’
naar de Nederlandse context.
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Reggio Emilia
Het begeleiden van jonge kinderen in de kindercentra van Reggio Emilia
(Noord Italië) heeft de laatste jaren veel aandacht getrokken uit de hele
wereld. In Nederland heeft zowel ’de wereld‘ van de kinderopvang als het
basisonderwijs oog gekregen voor deze vernieuwende en inspirerende
aanpak. Scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
maar ook gemeentebesturen oriënteren zich op deze
benadering.
Nieuwe publicaties van Reggio Children, de
Nederlandse publicatie ‘Sporen van Reggio’ en de
erkenning van Sporen als Reggio geïnspireerd VVE
programma, hebben weer veel belangstelling voor de
Reggio benadering teweeg gebracht.
Misschien vindt u het tijd worden, zelf met eigen oren
en ogen de Reggio benadering te ervaren?

Die kans is er weer in het najaar
van 2011!
Verzeker U vroegtijdig van deelname!
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