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 in collaboration with the  Finnish Network and 
 

 
 

“Kokemuksia Reggio Emilian kasvatusnäkemyksestä” 
Luennoitsijat: 
 
Amelia Gambetti, Kouluttaja, Kansainvälinen yhteyshenkilö ja asiantuntija  
Emanuela Vercalli, Kansainvälisistä suhteista vastaava henkilö Reggio Children-organisaatiossa  
 
*Amelia Gambetti and Emanuela Vercalli toimivat Reggio Childrenin kansainvälisen verkoston 
puheenjohtajina 

lauantaina 27. syyskuuta 2014 
Hämeenlinnan Raatihuoneen salissa  

 
 
Lisätietoja englanniksi: 
evercalli@reggiochildren.it 
www.reggiochildren.it     
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Ohjelmassa ovat mm. seuraavat esitykset: 
 

• Reggio Emilian päiväkotien näkemys kasvatuksesta 
• Reggio Emilian kaupunki; sosiaalinen, kulttuurinen ja kasvatuksellinen yhteisö 
• Kasvatusnäkemyksen pääperiaatteet 
• Havainnointi, tulkinta ja pedagoginen dokumentointi 
• Lasten, opettajien ja vanhempien osallistuminen päiväkotien ja kaupunkiyhteisön 

elämään 
• Lapsen sata kieltä ja kasvatuksen tutkimus  

 
Powerpoint- ja video-esitykset havainnollistavat  kokemuksia oppimisprojekteista, joita on 
toteutettu Reggio Emilian kunnallisissa päiväkodeissa ja esikouluissa Italiassa. 
Seminaarin ohjelmassa on myös varattu aikaa keskusteluille osallistujien kanssa  sekä 
kokemusten jakamiselle keskusteluryhmissä.  
 
Suomi kuuluu Pohjoismaiseen Reggio Emilia –verkostoon yhdessä Ruotsin, Tanskan, 
Norjan ja Islannin kanssa.  
 
Osallistumismaksu: 100 euro (sisältää Italian verot). Varmistaaksesi osallistumisesi 
suorita maksu online-maksuna. Ilmoittautumisen ja maksun vahvistaa Reggio 
Children. Ilmoittautuminen tehdään netissä, osoitteessa www.reggiochildren.it. 
Kaikki muut maksutavat (pankkisiirto tai muu) tai ryhmäilmoittautumiset 
osoitteeseen: evercalli@reggiochildren.it 
 
Seminaaripaikka: Hämeenlinnan Raatihuoneen sali 
Osoite: Raatihuoneenkatu 15,  13100 Hämeenlinna, Finland 
 
Ajankohta: 27. Syyskuuta 2014 ( 9:00- 17:30 ) 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 15. Syyskuuta, 2014 
 
Kieli: seminaarin ohjelma tulkataan italiasta suomeksi. 
Osallistumismaksu sisältää aamukahvin, lounaan ja kahvitauon tarjoilun. 
 
Seminaarissa on paikkoja rajoitetusti, joten osallistujat hyväksytään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
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Peruutusehdot 
 
Seminaarin valmistelujen vuoksi peritään joka tapauksessa osa maksusta, mutta jos 
peruutus tehdään kirjallisesti sähköpostin tai faxin välityksellä 30 – 14 päivää ennen 
seminaarin alkua, osallistujalle palautetaan 85% maksusta takaisin. Jos peruutus tehdään 
13 päivää tai sen jälkeen ennen seminaarin alkua, tai jos osallistuja ei tule paikalle tai hän 
on poissa osan seminaarista, hänelle ei korvata mitään käyttämättä jääneestä palvelusta. 
 
Ilmoittautumisprosessi vaatii, että hyväksyt henkilötietojesi käytön tämän tapahtuman 
yhteydessä. Lisätietoja yksityisyyden suojastamme: 
http://zerosei.comune.re.it/inter/privacy  
  
Suora osoite ilmoittautumiseen: 
www.reggiochildren.it/2014/06/7235/the-reggio-emilia-approach-to-education-
experiences-in-dialogue/?lang=en 


