Nosso importante trabalho internacional
O Instituto Reggio Emilia não só é ativo na Suíça, mas se vê como uma parte importante da
rede internacional de Reggio Children e no contexto internacional.

As atividades que inspiram educadores de todo o mundo para procurar Reggio Emilia
têm três elementos básicos – a pré-escola municipal, a organização Reggio Children
responsável pelos contatos internacionais, e a fundação Reggio Children – Centro Internacional
Loris Malaguzzi. Como eles dizem, a pré-escola é: "o coração – sem ele não há nada". Reggio
Children
Mas Reggio Children tem a missão de unir todos os educadores da rede nacional que
trabalham para os direitos das crianças e direito à educação e cuidado, que é inspirado na
filosofia pedagógica de Reggio Emilia, que é muito importante. Esta rede serve como uma voz
internacional quando se trata do direito das crianças à educação e que está ligada à
democracia, solidariedade, cidadania e criatividade. E considerando o que está acontecendo
no mundo de hoje, com uma maior polarização, é ainda mais importante se envolver em uma
cooperação tão global, onde diferentes culturas se reúnem em torno de um compromisso
compartilhado para dar uma voz às crianças. A cooperação internacional e intercâmbio
também foram um dos objetivos distintos de Loris Malaguzzi e foi o que constituiu a base para
a criação da Reggio Children.
O Instituto Reggio Emilia tem sido um participante importante e respeitado neste trabalho
internacional. Também é parte da Fundação Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi que
apoia pré-escolas municipais em Reggio Emlia, bem como o trabalho que essas escolas fazem
para demonstrar sua solidariedade com outras partes do mundo. Harold Göthsoné consultor
sênior do Instituto Reggio Emilia e membro do comitê de governo da fundação, enquanto
Gunilla Dahlberg, professora emérita de pedagogia, contribui para o conselho científico da
fundação. Além desses que iniciaram o Instituto Reggio Emilia na Suécia, Anna Söderström
Ahrborn (membro do comitê da sociedade cooperativa REI) também é ativa, e Birgitta
Kennedy, ex-presidente da sociedade, é agora a coordenadora internacional do REI. Esta
tarefa é dividida em três partes, uma vez que não se trata apenas de participar e contribuir para
a rede internacional Reggio Children e da outra cooperação internacional da Reggio Emilia,
mas também envolve a recepção de visitantes da rede internacional. Uma rede que hoje
permite que o REI tenha contato e coopere com muitos educadores, pré-escolas e escolas em
todo o mundo.
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