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“Të dish se ku je, ku gjendesh,
të ndihmon të zhvillosh kuptimin
e identitetit tënd personal dhe të
vendit tënd në raport me botën
...Secili vend ka shpirtin e tij,
të kaluarën e tij, aspiratat e tij.”
Jerome Bruner

Kopshti XXV aprile

Historia e çerdheve dhe kopshteve komunale në Reggio
Emilia është e gjatë, e guximshme dhe delikate në të njëjtën
kohë. Këtu është e paraqitur në mënyrë të përmbledhur,
duke ofruar gjurmët e ngjarjeve më të rëndësishme që
zbulojnë identitetin e saj.

Prolog
Duke ndjekur fijet e historisë së qytetit, si në një lojë që ecet
prapa, është e mundur të gjurmoni origjinën e eksperiencës
laike dhe edukative komunale në Reggio Emilia në fillim
të viteve 1900, në zgjedhjet e administratës socialiste të
drejtuar nga kryetari Luigi Roversi . Në vitin 1913 u hap
kopshti i parë komunal në Reggio Emilia në Villa Gaida (RE).
“Në fillim të një reforme të re dhe të madhe, një administratë
e ideve moderne si e jona nuk mund të ngatërronte kopshtin
e fëmijëve me një shtëpi kujdestarie për fëmijë. Dhe për
këtë arsye ai realizoi projektin e një kopshti shumë modern,
me një metodë Froebeliane, me një edukator të diplomuar
shprehimisht dhe me një furnizim falas të ushqimeve të
shëndetshme shkollore.”
(Luigi Roversi, 1912)
Përvoja e Villa Gaida (1913-1938) përfundon me ardhjen e
fashizmit, por mbetet si një gjurmë e politikave edukative të
mira dhe të mundshme komunale. Dy luftëra botërore dhe
diktatura fashiste i heshtën, madje edhe në Reggio Emilia,
këto fillime të përvojave laike dhe publike të edukimit për
fëmijë; për zhvillime të reja duhet të presim për kohërat
pasuese të paqes.

Në periudhën e pasluftës, UDI (Unioni i Grave Italiane) hapi
dhe menaxhoi 60 kopshte në provincën e Reggio, 8 prej
të cilave në kryeqytetin e Provincës: “kopshtet”, si quhen,
ishin të përhapura sidomos në vilat në fshatra dhe në
periferitë e qytetit. Në Reggio në UDI trajnohen shumë prej
administratorëve të ardhshëm të qytetit, krahinorë dhe
rajonalë; ato do të jenë promovueset këmbëngulëse të një
edukimi publik komunal për fëmijërinë e hershme. Kopshtet
e fëmijëve UDI përfaqësojnë një trashëgimi kulturore dhe
sociale që bëhet pjesë integrale e identitetit të projektit
të ardhshëm edukativ në Reggio, duke përbërë bazën e
proceseve dhe formave të ndryshme të pjesëmarrjes që do
të zhvillohen me kalimin e kohës.
Nga 8 kopshtet UDI, 5 u bënë të komunës, duke filluar nga
viti 1967; pjesa tjetër u mbyll për shkak të vështirësive
ekonomike në vitet 1950.
Fëmijët e Kopshtit Asilo del Popolo di Villa Cella, 1947.
Kopshti hyn në kuadër të komunës në vitin 1967 me emër “XXV Aprile”

Një fillim i ri
Në vitin 1963 Komuna e Reggio Emilia, e qeverisur që nga
periudha e pasluftës nga një këshill social-komunist me
kryetarin Renzo Bonazzi (1962-1976), filloi rrjetin e tij të
shërbimeve edukative me hapjen e kopshtit të parë (për
fëmijë nga 3 në 6 vjet), Shkolla Robinson, e pasuar nga
Shkolla Anna Frank në 1964. Pedagogjisti Loris Malaguzzi
bashkëpunon dhe kontribuon menjëherë në projektin e ri
edukativ.
Ende nuk kishte një ligj kombëtar për krijimin e kopshteve
për fëmijë, por q Pedagogjisti arrin vetëm në vitin 1968.
Për të shmangur ndalesat e prefekturës për hapjen
e parashkollorëve komunale, kopshti i parë është i
parafabrikuar, ndërsa i dyti është pjesë e shërbimeve

Kopshti për fëmijë Robinson, 1969

Manifestim para prefekturës për njohjen e punëtorëve.
Së bashku mësuesit, ndihmësit dhe kuzhinierët; me ta Kryesuesja
Loretta Giaroni. Reggio Emilia, 1968.

thelbësore të planit urbanistik për lagjen e re Rosta Nuova.
Hapja e kopshteve komunale është pasojë dhe nxitje e
transformimeve politike kulturore dhe sociale, të cilat në
mënyrë të pashmangshme hapin debat dhe diskutim, si
në nivel lokal ashtu edhe kombëtar: emancipimi efektiv i
grave, një ide të re të familjes dhe nje menaxhim ndryshe t
Pedagogjisti prioriteteve të shpenzimeve të Komunave, ulja
e kontrollit të qeverisë qendrore në politikat komunale, një
rol më i vogël i Kishës Katolike në edukimin n Pedagogjisti
fëmijëri të hershme, dhe më në fund një kulturë e re e
fëmijërisë dhe e kopshteve e cila në Reggio mori gjithnjë e
më shumë forma të përcaktuara dhe të përparuara.
Në vitet 1970, Administrata, e udhëhequr nga kryetari
Renzo Bonazzi, me Loris Malaguzzi Koordinator Pedagogjik
të shërbimeve të reja për fëmijë që nga viti 1971 realizon
zhvillimin më të qëndrueshëm të kopshteve komunale të
cilave u shtohen që nga viti 1971 çerdhet komunale.
Çerdhja e parë, kushtuar Genoeffa Cervi, nënë e shtatë
vëllezërve partizanë Cervi të vrarë në vitin 1943 nga
fashistët, është hapur pak para aprovimit të Ligjit Kombëtar
për Çerdhet (1971, Ligji 1044).
Ligji i maternitetit i cili parashikon Çerdhe në kuadër
të ndërmarrjeve: ndërmarrja është vetë Komuna, e cila
sidoqoftë menaxhon menjëherë çerdhen si një shërbim i
përzier, i ndërmarrjes dhe i territorit. Komuna, në sinergji me
Rajonin Emilia-Romagna e krijuar që nga viti 1970, hap dhe
administron çerdhe të reja. Në të njëjtën kohë, ajo vazhdon
Kopshti fëmijëve Diana

të hapë kopshte duke i përshtatur strukturat, duke ndërtuar
të reja dhe duke pranuar kërkesat për ti përfshir kopshtet në
kuadër të komunës “të vetë-menaxhuara” dhe atyre private
të hapura pas luftës, laike dhe ato të kishës (famullisë),
të cilat rrezikonin të mbyllen për shkak të mungesës së
fondeve.
Në 1972, pas një debati të gjatë që përfshinin shumë
partnerë të ndryshëm shoqërorë, Rregulloret e reja për
parashkollorët u miratuan njëzëri në Këshillin e Komunës.
Punimi deklaron tiparet origjinale të përvojës Reggio:
trajnimi i përhershëm i të gjithë operatorëve, organizimi
i punës thellësisht j kolegjiale dhe marrëdhënieve me
krijimin e Ekipit Pedagogjik Didaktik dhe praninë e dy

mësuesve, rëndësinë e mjedisit si një bashkëbisedues i
vërtetë edukativ, prania e atelier dhe atelierista, aksesi i
drejtë i fëmijëve me aftësi të kufizuara, përfshirja e stafit në
kopshte dhe ndarja intensive dhe jetike në menaxhim nga
familjet dhe qytetarët. E gjithë kjo identifikon dhe mbështet
një projekt edukativ për fëmijët e grupmoshës 0-6 vjeç, i cili,
bazuar në imazhin e një fëmije me potencial dhe një subjekt
të të drejtave, promovon edukimin e tij përmes zhvillimit të
të gjitha gjuhëve të tij. Në këto vite, teoria e Njëqind Gjuhëve
të Fëmijëve ka marrë formë me Loris Malaguzzi.
Shumë takime ushqejnë përvojën edukative të Reggio,
e cila që nga origjina e saj është ushqyer nga një kulturë

Çerdhja për fëmijë Cervi

dialogu, krahasimi dhe shkëmbimi me realitete të tjera.
Debatet, konferencat dhe seminaret organizohen me
bashkëbiseduesit e pedagogjisë italiane dhe ndërkombëtare
për çështjet e arsimit, dijes dhe cilësisë së jetës për
fëmijë dhe të rritur. Në vitin 1971, duke vazhduar punën e
mikut pedagogjist, Bruno Ciari, u mbajt në Reggio Emilia
konferenca kombëtare Eksperiencat për një kopsht të ri,
ngjarje kjo e parë e madhe laike mbi temën e edukimit
të fëmijëve. Mbi 900 mësues marrin pjesë dhe aktet e
konferencës bëhen një libër që për shumë vite ishte një
referencë e rëndësishme për institucionet e reja arsimore
italiane për fëmijë.

Në vitin 1972 Gianni Rodari testoi dhe pasuroi në Reggio
Emilia, përmes Takimeve me fantastike (seminare me
mësues dhe fëmijë), idetë e Gramatikës së tij të fantazisë të
cilën ai më pas ia kushtoi qytetit si ideator ideal i veprës.
Në 1976 Loris Malaguzzi dhe Ferruccio Cremaschi botuan
revistën “Zerosei”: ky do të jetë fillimi i një bashkëpunimi të
gjatë që do të mundësojë ndërtimin e një rrjeti të gjallë dhe
inovator të marrëdhënieve kombëtare.
Në vitin 1979 kishte 19 kopshte të kishës (famullive) në
qytet, 7 kopshte shtetërore dhe 3 kopshte të drejtuara
nga Organe Morale; ka 20 kopshte të komunës dhe 11
çerdhe të komunës. Ky zgjerim i fortë është rezultat
i mobilizimit të jashtëzakonshëm të lëvizjeve të
grave - veçanërisht UDI - ndikon në politikën
e Komunës, e bindur se duhet t’u përgjigjet
kërkesave të familjeve - jo pa konflikte në
brendësi - dhe me orientime pedagogjike të
Loris Malaguzzi.
Forcat e ndryshme
politike përballen
me njëra-tjetrën.
Partitë e krahut të
majtë, Komuniste
dhe Socialiste,
në mazhorancë në
Komunën e Reggio Emilia,
dhe ato të qendrës së djathtë,

Loris Malaguzzi me Gianni Rodari
gjatë ditevë në Reggio Emilia, 1972

me Demokratët e Krishterë që
qeverisnin vendin e pas luftës.
Edhe një herë, një rol themelor
luhet nga gratë të afta për
të mbështetur shërbimet
përmes veprimeve inovative,
duke shndërruar “çeshtjen
femërore” tradicionale në një
çështje politike dhe kulturore.

ka ende shumë pak shërbime të hapura, me dallime të
mëdha midis Veriut dhe Jugut të vendit. Kështu, dialogu
me përvojat e tjera, kopshte dhe çerdhe të tjera që marrin
pjesë në studimin e përbashkët për të garantuar nivele të
cilësisë për shërbimet e fëmijërisë së hershme në Itali është i
konsoliduar.
Në vitin 1981 realizohet ekspozita në qytet “L’occhio se
salta il muro” (Syri përtej murit) - Hipoteza për një pedagogji
të vizionit (1987 The Hundred Languages of Children), e cila
paraqet një përzgjedhje të projekteve edukative të kryera në
çerdhet dhe kopshtet parashkollore të Reggio.
“Kuptimi themelor ishte që syri filloi të shihte, të arsyetonte
dhe të përtërinte veten e tij më tepër pasi arriti të hidhej
në shikim përtej murit. Muri i mospërfshirjes, i banalit, i
rregullave të vjetra, i gjërave të ngurta dhe të paketuara,
i akteve të pakapshme, atomizuese dhe retorike që lëvizin
akoma rreth imazhit të njeriut dhe projektit edukativ të
fëmijës ...” (Loris Malaguzzi, 1984)

Syri përtej murit
Në vitin 1980 u krijua Grupi Kombëtar i çerdheve të Reggio
Emilia, sot Grupi Kombëtar i çerdheve, ku Loris Malaguzzi
ishte President deri në vitin 1994. Organ i pavarur që
bashkon mësuesit, operatorët, pedagogjistët, studiuesit dhe
mësuesit e universiteteve, me qëllim forcimin, diskutimin
dhe hulumtimin e çështjeve përkatëse të institucioneve
të çerdheve. Dhjetë vjet pas Ligjit Kombëtar të Çerdheve,

Autorët, me Loris Malaguzzi, janë fëmijët, mësuesit
dhe pedagogjistët së bashku. Ekspozita dëshmon dhe
nxit procesin e vazhdueshëm kërkimor që karakterizon
identitetin e projektit edukativ.
Më pas, ekspozita është pritur në Stokholm në Moderna
Museet, duke filluar një udhëtim që do ta çojë atë në shumë
qytete evropiane dhe, që nga viti 1987 edhe në Shtetet e
Bashkuara.
Ishte një mundësi e shkëlqyeshme për njohuri dhe

L’occhio se salta il muro,
Moderna Museet, Stokholm, Suedi, 1981

krahasime që do të zgjasin me kalimin e kohës. Përmes
ekspozitës në Stokholm, hapet një histori e gjatë
marrëdhëniesh, shkëmbimesh, krahasimesh midis përvojës
Reggio realitetit suedez. Përmes ekspozitës, zhvillohet një
rrjet i madh i marrëdhënieve ndërkombëtare, evropiane
dhe të Amerikës së Veriut, përvoja edukative në Reggio
Emilia gjithnjë e më shumë merr pjesë aktive në debatin mbi
çështjet e edukimit, shkollës dhe ndërtimin e njohurive.
Megjithë njohjen dhe marrëdhëniet e reja kombëtare dhe
ndërkombëtare, vitet ‘80 janë gjithashtu një periudhë e
vështirë për shkollat dhe politikat sociale në Reggio Emilia.
Në vitin 1986, rrjeti komunal i shërbimeve edukative
përbëhej nga 21 kopshte dhe 13 çerdhe, por shumë familje
ende nuk janë në gjendje të gjejnë shërbime në shërbime,
veçanërisht në çerdhe. Prandaj kërkesa rritet, por, në
të njëjtën kohë, vështirësitë në rritje të menaxhimit të

imponuara nga ligjet financiare kombëtare e bëjnë të
pamundur shtrirjen e rrjetit. Politikat edukative kombëtare
vënë në dyshim mundësinë e administrimit lokal të
shërbimeve të kujdesit për fëmijë. Pas një debati të gjatë
qytetarësh rreth këtyre institucioneve dhe vlerës së tyre si
trashëgimi kulturore dhe investime shoqërore, përgjigja
e Komunës dhe qytetit merr impuls të ri me zbatimin e
Projektit të Fëmijërisë. Rrjeti i shërbimeve është riorganizuar
dhe zgjeruar pjesërisht, hapet një dialog me bashkëpunimin
e Reggio për të gjetur forma të reja të menaxhimit ku
Komuna kontribuon në rritjen e të gjitha institucioneve të
tjera të pranishme në atë që është bërë një sistem i vërtetë i
përzier: kopshte dhe çerdhe komunale, kopshte dhe çerdhe
shtetërore dhe private.
Në vitin 1986 hapin (ata janë të parët në Itali) dy Çerdhe
të reja që rezultojnë nga një marrëveshje midis Komunes
dhe Kooperativave Elios dhe Sila që veprojnë në fushën
e shërbimeve personale. Në vitin 1987 u hap Qendrën e
Dokumentacionit për kërkimin dhe arkivimin e materialeve
te çerdheve dhe kopshteve në Reggio Emilia.
“Megjithatë”në vitet ‘80,
kopshet rezistuan
ndaj dhe u rrit cilësia
pedagogjike dhe
kulturore.

Krahasim Dijesh
Vitet ‘90 u hapën në Reggio me konferencën ndërkombëtare
Kush jam unë atëherë? Më trego para së gjithash. Krahasimi
i njohurive për të garantuar qytetarinë me të drejtat dhe
potencialin e fëmijëve dhe të rriturve, një lloj sinteze e madhe
kulturore e projektit edukativ. Mbi një mijë njerëz nga e
gjithë bota marrin pjesë.
“Bota ndryshon ... një botë nuk është
më e përbërë nga ishuj, në intervale,
hapësira, oqeane, male ... por një
botë e përbërë nga rrjete ...”
(Loris Malaguzzi, 1990)
Në vitin 1991 e përjavshmja
“Newsweek” tregoi kopshtin komunal
Diana, duke përfaqësuar institucionet
parashkollore Reggio Emilia, si më
të përparuarit në botë në lidhje me
edukimin në fëmijëri. Ekspozimi
ndërkombëtar dhe mediatik rritet në mënyrë eksponenciale.
Reggio Emilia është rritur me 13,000 banorë në dhjetë vjet
si rrjedhim të zgjatjes së jetës mesatare, rimëkëmbjes së
lindjeve dhe një emigracioni të fortë nga Italia Jugore dhe
pjesa tjetër e botës. Përcaktimi i një identiteti të ri të qytetit
nuk është një rrugë e lehtë, vlerat midis qytetarëve “të vjetër”
dhe “të rinj” duhet të ripërcaktohen dhe veçohen.

Komuna zgjedh të vazhdojë zgjerimin dhe kualifikimin e
shërbimeve përmes një sistemi edukativ të integruar.
Metodat e menaxhimit ndryshojnë gjatë kohës, futja e
çerdheve me kohë të pjesshme dhe hapja e Hapësirave
të Takimeve për fëmijë dhe të rritur. Mbështet hapjen e
çerdheve të “konvencionuara” dhe të mbështetura nga
kooperativat e reja, të lindura nga kurse trajnimi që u
drejtoheshin grave të reja. Ishin në këto vite që një grup
prindërish, përmes Shoqatës Agorà, kanë krijuar vetëmenaxhimin e një sektori të çerdhes brenda një çerdhe
komunale. Një fazë tjetër e këtij procesi është realizimi,
në vitin 1994, i një marrëveshje me FMN (Federata Italiane
e Kopshteve), përmes së cilës Komuna e Reggio Emilia
kontribuon - e midis shumë komunave që kanë zbatuar
marrëveshje të ngjashme - në mbështetje të proceseve te
kualifikimit dhe trajnimit.
Kush jam unë atëherë? Më tregoni para së gjithash.
Konferenca ndërkombëtare Reggio Emilia, 1990

Loris Malaguzzi vdes papritmas në janar 1994.
Dy muaj më vonë, në mars 1994, për t’iu përgjigjur kërkesave
të panumërta për trajnime dhe shkëmbim nga shumë vende
të botës, Komuna e Reggio Emilia promovon krijimin e
Reggio Children - Qendra Ndërkombëtare për mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave dhe potencialeve të vogëlusheve
dhe vogëlushëve, nga një ide e Loris Malaguzzi dhe me
mbështetjen e një grupi qytetarësh dhe administratorësh.
Me Reggio Children, formohet Shoqata Ndërkombëtare e
Amici di Reggio Children, e cila jeton me punën vullnetare
të anëtarëve të saj (qytetarë, mësues, prindër), duke
promovuar dhe bashkëpunuar në shumë nisma së bashku
me çerdhe dhe kopshte dhe Reggio Children.

Reggio Children, duke punuar me
shërbimet edukative rexhane,
mbështet dhe përhap një imazh të
fortë të një fëmije, të të drejtave të
tij dhe potencialit dhe burimeve
të tij. Aktivitetet e Reggio Children
përfshijnë: hulumtime, trajnime
dhe seminare, konsulencë
dhe bashkëpunim, ekspozita,
atelier, botime, si dhe projekte të
ndryshme në kuadrin e bashkëpunimit
ndërkombëtar dhe nismave të solidaritetit.
Me kalimin e kohës, konsultimet dhe
shkëmbimet zhvillohen me shumë vende.
Në vitin 1996 Komuna e Reggio Emilia me
AGAC hap REMIDA - Qendrën e riciklimit
kreativ, ku materialet e mbeturinave të
siguruara nga ndërmarrjet dhe bizneset vendore vihen në
dispozicion të çerdheve, kopshteve, qendrave të lojërave,
qendrave ditore etj. Remida menaxhohet nga Shoqata
Ndërkombëtare e Amici di Reggio Children: pjesëmarrja,
edukimi dhe ekologjia gërshetojnë dialogë të rinj.
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Përvoja Edukative Rexhane ka zhvilluar dialog dhe shkëmbime me 146 vende dhe territore;
nga këto, 31 janë anëtarë të Network Internazionale të Reggio Children.

Ekspozita Njëqind Gjuhët e Fëmijëve udhëton nëpër
botë në versione të shumta dhe bëhet një katalizator i
jashtëzakonshëm për takime, diskutime dhe debate rreth
edukimit dhe fëmijëve, duke kontribuar në të njëjtën
kohë në ndërtimin e një rrjeti marrëdhëniesh, veçanërisht
ato ndërkombëtare, gjithmonë më të gjerë dhe më të
strukturuar.
Shumë hulumtime dhe projekte të përvojës edukative të
Reggio u japin jetë botimeve të reja të Reggio Children. Në
vitin 2000 ekspozita u aktualizua dhe u dixhitalizua dhe në
2001 ajo u ekspozua njëkohësisht në Shtetet e Bashkuara,
Japoni, Hong Kong, Australi, Kili dhe Luksemburg.

Reggio Children
botim dhe përkthime

1996
Lindi newsletter
Rechild

Që nga viti 1995 ka filluar një dialog i jashtëzakonshëm me
psikologun ilustrues Prof. Jerome Bruner, i cili kthehet në
Reggio çdo vit për nisma dhe takime: në 1997 iu dha çmimi
qytetar nderi dhe në 2003 një diplomë nderi nga Universiteti
i Modenës dhe Reggio Emilia.
Në të njëjtat vite, marrëdhëniet, të vendosura që nga mesi
i viteve 1980, me Prof. Howard Gardner dhe Projekt Zero
të Universitetit të Harvardit u konsoliduan, me të cilat
zhvillohen projekte kërkimi dhe bashkëpunimi. Në 1996,
për herë të parë, Ministria Italiane e Arsimit njohu zyrtarisht
vlerën e përvojës së Reggio: Ministri Giancarlo Lombardi
nënshkroi një marrëveshje në Reggio Emilia për kualifikimin
e kopshteve dhe çerdheve shtetërore në Itali.

U realizuan hulumtime të ndryshme në bashkëpunim me
Universitete dhe Qendra Kërkimore, në rang kombëtar dhe
ndërkombëtar.
“Hulumtimi paraqet një nga dimensionet thelbësore të jetës
së fëmijëve dhe të rriturve, një tension njohurije që duhet të
njihet dhe vlerësohet. [...] është një mjet i fuqishëm për të
rinovuar edukimin.” (Paola Cagliari, 2010).
Dialogë të tjerë të çmuar u zhvilluan me studiues dhe
kërkues me autoritet. Dhe në të njëjtën kohë, nga fundi i
viteve 1990, fusha të reja kërkimore, të lidhura me botën e
kompanive, me aftësi dhe njohuri të përvojës Reggio gjejnë
forma të reja të krahasimit: midis këtyre bashkëpunimeve
me Alessi, Benetton, ENI, etj. Ikea, Lego, PLAY + dhe Sony.

Institucioni
Në Tetor 2003, në dyzet vjetorin e kopshteve të para
(Robinson dhe Anna Frank), Komuna e Reggio Emilia nis një
projekt për menaxhimin e shërbimeve dukative të quajtur
“Institucion”. Një projekt që rikonfirmon dëshirën për të
mbajtur menaxhimin publik të shërbimeve ku njëkohësisht
mundëson një autonomi dhe përgjegjësi më të madhe në
menaxhimin e burimeve njerëzore dhe ekonomike.
“Edukimi është një e drejtë për të gjithë, për vajzat dhe
djemtë, dhe si i tillë është përgjegjësi e komunitetit” (nga
Rregullorja Institucioni për Kopshte dhe Çerdhe për Fëmijë,
2009).

Institucioni është një mjet menaxhimi i Komunës së Reggio
Emilia me autonomi pedagogjike dhe administrative, ka
buxhetin e vet dhe Bordin e vet të Drejtorëve të caktuar nga
Kryetari i Komunës.
Institucioni është përgjegjës për administrimin e
drejtpërdrejtë të çerdheve dhe kopshteve komunale të
komunës dhe për marrëdhëniet mekopshtet anëtare,
kopshte e barabarta të lidhura me FISM (Federata Italiane e
Kopshteve) dhe kopshtet shtetërore.

Institucioni gjithashtu administron Qendrën e
Dokumentimit dhe Kërkimeve Edukative, Video Center,
Laboratorin e Teatrit Gianni Rodari dhe promovon Qendrën
e riciklimit kreativ REMIDA.

Kopshti i fëmijëve në Qendrçn Ndërkombëtare Loris Malaguzzi

Çerdheve e fëmijëve G. Rodari

Përtej kufijve
Në shkurt 2004 u mbajt Konferenca Ndërkombëtare e
Kufijve Kalimtarë në Reggio Emilia. Aty marrin pjesë mësues,
profesorë të universitetit dhe studiues nga e gjithë bota.
Ishtë një mundësi për të diskutuar çështjet e të drejtave
të fëmijëve, identitetin dhe e përvojën e Reggio-s dhe një
ide të njohurive si një proces ndërdisiplinor. Një pjesë e
veçantë i kushtohet Loris Malaguzzi dhe aftësisë së tij për të
projektuar risi.
Në vitin 2006 filloi projekti i qytetit Reggionarra. Qyteti
i tregimeve. Qëllimi është të promovojmë kënaqësinë e
tregimit dhe dëgjimit.
Takim me Rrjetin Nderkombetar, Reggio Emilia, 2009

Që nga viti 2006, marrëdhëniet ndërkombëtare janë
strukturuar gjithnjë e më shumë, duke i dhënë jetë Rrjetit
Ndërkombëtar Reggio Children, një rrjet i gjerë i mësimit
dhe shkëmbimit të ndërsjellë i cili përfshin shumë vende në
dialog me përvojën edukative të Reggio-s.
“Ky Rrjet Ndërkombëtar është një sfidë e vërtetë ... të qenit
në gjendje të respektojmë diversitetin, por në të njëjtën kohë
të shkojmë përtej ndarjes së thjeshtë të përvojave, të bëhet
një rrjet i mësimit të ndërsjellë që na stimulon të kërkojmë
gjithmonë interpretime të reja të strategjive të ndryshme që
ne i zbatojmë në vendet individuale”.
(Birgitta Kennedy dhe Harold Gothson;
Reggio Emilia Institutet, Stockholm, 2007)

Ekspozitat e krijuara, që nga vitet ‘80, nga çerdhet dhe
kopshtet e Komunës së Reggio Emilia, më pas me Reggio
Children dhe Shoqatën Ndërkombëtare të Amici di Reggio
Children (që nga viti 2011 Fondacioni Reggio Children Qendra Loris Malaguzzi), përfaqësojnë një nga metodat
më efektive të komunikimit; ata të gjithë aspirojnë të jenë
“sheshe demokratike”, vende publike ku të promovojnë
dhe diskutojnë një ide të re të fëmijërisë, edukimit dhe dijes.
Ndër ekspozitat më të fundit përmendim: Gjuhët shprehëse
të fëmijëve, gjuha artistike e Alberto Burri (2002); Dialogët me
vendet (2006); Një qytet, shumë fëmijë (2008 dhe 2014); 19812008 Fijet e Arianës: hartimi, dokumentacioni, komunikimi
(2008); Ekspozita interaktive Raggio di Luce (2008); ekspozita
fotografike Pamja misterioze e fëmijëve mbi qytetin (2008),
Kohët e kohës (2009), Botët e Magjepsura (2010), Trilogjia
kromatike (2011), Pjesëmarrja është një ftesë (2012), Figura
njerëzore e Shumëzuar (2013); Mozaiku i grafikëve, fjalëve,
materies (2014), Sconfinamenti (2015), Një mendim festiv,
Metafora vizuale në proceset e të mësuarit të fëmijëve (2018).
Njëqind gjuhët e fëmijëve,
Exeter (UK), 2000

Mrekullia e njohjes Auckland
(Zelanda e Re), 2010

Në qershor 2008, inaugurohet ekspozita e madhe udhëtuese
Lo Stupore del Conoscere që u përurua në Boulder (Kolorado,
SHBA). Një vepër kolektive nga çerdhet në shkollë fillore e
cila, në vazhdimësi me ekspozitën e mëparshme Njëqind
Gjuhët e Fëmijëve, dëshiron të rikonfirmojë vlerat që
mbështesin filozofinë edukative të Reggio Emilia dhe, mbi
të gjitha, të rishikojnë ndryshimet, risitë dhe zhvillimet
saj. Ekspozita është duke vazhduar udhëtimin e saj në
Shtetet e Bashkuara edhe sot e kësaj dite duke promovuar
konferenca, seminare, trajnime dhe aktivitete reflektuese
rreth edukimit. Versione të tjera të ekspozitës janë
ekspozuar në Zelandën e Re, Japoni, Izrael, Turqi, Gjermani,
Australi dhe Indi.

Katalogu
Mrekullia e njohjes, 2011

Qendra Ndërkombëtare Loris Malaguzzi
Në një kontekst të hulumtimit të vazhdueshëm për mjete
inovative për menaxhimin e së tashmes, me një vështrim për
të ardhmen, Qendra Ndërkombëtare Loris Malaguzzi merr
formë, për përmirësimin e krijimtarisë së fëmijëve dhe të
rinjëve: një projekt i lindur nga një ide e Loris Malaguzzi-it.
Ish magazinat e djathit Locatelli, të blera në vitin 1998 nga
Komuna e Reggio Emilia, pas një projekti të rëndësishëm
ristrukturimi bëhen një sfidë e re dhe e rëndësishme. Në
vitin 2006 Qendra u hap dhe u bë një vend kulturor dhe
strategjik për kërkime dhe trajnime.
“Një kulturë fëmijërie që tejkalon kufijtë e edukimit dhe
shkollës, një frymë që plotëson dhe ndryshon format e
tjera të dijes dhe kulturës.”
(Carla Rinaldi, 2006)

Qendra Ndërkombëtare Loris Malaguzzi: Arkitektura
dhe Dizajni i Tullio Zini dhe ZPZ Partners

Më 29 Shtator 2011, Fondacioni Reggio Children - Loris
Malaguzzi Qendra merr formë zyrtarisht, me qëllim
promovimin e cilësisë edukative në Reggio Emilia dhe
në të gjithë botën përmes koncepteve kryesore të
kërkimit, ndërkombëtaritetit dhe solidaritetit. Shoqata
Ndërkombëtare e Amici di Reggio Children bëhet pjesë e
Fondacionit.

Qendra Ndërkombëtare Loris Malaguzzi, e përfunduar në
vitin 2012, është propozuar si një qendër kërkimore dhe
inovacioni për ndërtimin e një kulture të re të fëmijëve dhe
të njerëzve të frymëzuar nga vlerat e dallimeve dhe dialogut.
Qendra drejtohet nga Reggio Children në bashkëpunim me
Kopshtet dhe çerdhet dhe Fondacionin Reggio Children Qendra Loris Malaguzzi.

Libraria Reggio Children

Auditoriumi Annamaria e Marco Gerra

Qendra strehon selinë e Reggio Children dhe Fondacionit
Reggio Children - Qendra Loris Malaguzzi, Qendrën e
Dokumentimit dhe Studimit Edukativ, Auditoriumin e
Annamaria dhe Marco Gerra, Sallën e Ekspozitës Marco
Gerra dhe hapësira të tjera të ekspozitës, Atelier e Qytetit,
Punëtorin e Teatrit Gianni Rodari dhe Libraria e Fëmijëve
Reggio. Gjithashtu organizon Pause-Atelier dei Sapori, një
projekt kushtuar ushqimit me një Kafeteri dhe Restorant për
mëngjese, dreka, bankete dhe kurse tematike. Një mundësi
e çmuar për të rizbuluar shijen e të qenurit së bashku.
Një atelier për të zhvilluar hulumtime rreth temave të të
ushqyerit për fëmijë dhe të rritur.
Salla e ekspozitave Marco Gerra

Restoranti Pause

Atelier e Çerdheve dhe Kopshteve të hapura për qytetin
ku ftojnë fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit të ndërtojnë,
hulumtojnë dhe hetojnë tema të ndryshme, duke u
shndërruar kështu në Atelierë të Qytetarëve.

histori për të “shijuar”: Atelier shpesh janë të dizajnuar
me profesionistë nga disiplina të ndryshme (arkitektë,
pedagogë, fizikanë, inxhinierë, biologë, valltarë,
muzikantë, projektuesi).

Atelier e Qytetit në Qendrën Ndërkombëtare Loris
Malaguzzi janë vende të kërkimit dhe shpikjes të hapura
për të gjithë njerëzit dhe të gjitha moshat; ato promovojnë
idenë se njohuria është një proces ku ndërthuren gjuhë të
ndryshme. Dritë për t’u hetuar, peizazhe për t’u shpikur,
balta dhe letra për të modeluar, shije për të “dëgjuar”,

“Edhe pse qëndronte në anën e atyre ideve të
pamundura, atelierja gjithmonë na është kthyer. Ka
prodhuar një prishje subversive, një ndërlikim dhe
instrumentim shtesë, në gjendje të sigurojë pasuri të
mundësive kombinuese dhe krijuese midis gjuhëve
joverbale dhe inteligjencave të fëmijëve”.
(Loris Malaguzzi)

Atelier Raggio di Luce

Atelier Paesaggi Digitali

Atelier Trame Grafico Narrative

Paqja është një mendim
Agata, 5.4 vjeçe

via Guido da Castello 12
42121 Reggio Emilia - Italia
www.scuolenidi.re.it

c/o Centro Internazionale Loris Malaguzzi
viale Ramazzini 72/A
42124 Reggio Emilia - Italia
www.reggiochildren.it
www.frchildren.org
www.reggiochildren.it/centro-internazionale-loris-malaguzzi

Përkthimi në shqip i këtij botimi është realizuar me ndihmën
e Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim në kuadrin
e Projektit PedaKos (AID 011860) promovuar e realizuar nga
Vullnetarët në Botë RTM.
Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi ekskluzive e
Reggio Children Srl e nuk përfaqëson domosdoshmërisht
pikëpamjen e Agjencisë.

Web: www.aics.gov.it
Email: infonet@aics.gov.it
Facebook: @agenziaitalianacooperazione
Twitter: AICS Cooperazione_it

