EDITORIAL
La 100 de ani de la reuniunea de la Calais (1921) din care a apărut Liga Internațională pentru Educație
Nouă, la 90 de ani de la Congresul de la Nisa (1932), "Convergențe pentru Educație Nouă" a stabilit
anul 2022 ca fiind anul Educației Noi! Această inițiativă a luat naștere sub impulsul CEMÉA, CRAP
Cahiers-Pédagogiques, FESPI, FICEMÉA, FIMEM, GFEN, ICEM Pédagogie Freinet și LIEN și se
concretizează în prezent. Aceste 8 organizații s-au reunit cu o singură ambiție: să se unească pentru a
împărtăși valori și convingeri comune, să "converge" pentru a continua istoria Educației Noi și pentru
a construi, împreună cu alții, noi perspective pentru Educație, în Europa și în lume!
În contextele societale de astăzi, în această lume tot mai dură, în care crizele și dificultățile aduc cu
ele lotul lor de întrebări și îngrijorări, când :
 societățile noastre mercantilizate exaltează bunurile, dar neglijează oamenii ;
 individualismul și rivalitatea competitivă sunt ridicate la rang de virtute;
 abundența informațiilor și a mijloacelor de comunicare duce la confuzia dintre cunoaștere
și convingere, contribuind la crearea de enclave sectare;
 observăm o reapariție a intoleranței și a respingerii celuilalt;
 Nu putem decât să observăm o orbire față de problemele comune care afectează viitorul
speciei;
Devine urgent să redăm Educației Noi,locul său deplin în problemele educaționale la nivel
internațional. Prin urmare, devine o necesitate politică majoră să se formeze o alianță, să se
primească în cadrul "Convergențelor pentru Educație Noua" organizații din toate țările care
acționează cotidian în conformitate cu aceleași principii și valori.

Această inițiativă se inscrie in prezent, deoarece organizațiile noastre sunt încă aici, vii, active și
esențiale! Suntem încă aici! Activiști angajat∙i/e pentru a face să fie trăite zi de zi situații
educaționale:
- care se bazează pe postulatul revendicat al încrederii în Celălalt, în capacitatea acestuia de a
învăța, de a înțelege pentru a acționa asupra realității ;
- care dezvoltă situații practice ce produc gândire critică și complexă
- care promovează emanciparea individuală și colectivă, atât fizică, cât și intelectuală. Acesta este
motivul pentru care acordăm mai multă atenție relației individ/grup;
- care educă copiii inafăra oricarei selecțiii;
- care apropie în loc să izoleze, care includ în loc să excludă;
- care articulează cunoașterea, imaginația și creația în slujba emancipării;
- care nu lasă pe nimeni pe margine.
Acțiunea educativă pe care o desfășurăm se bazează pe valori și convingeri, dar nu se oprește la
certitudini sau dogme. Trăim zi de zi aceste mișcări permanente de cercetare și de acțiune ale unei
educații care se reinventează în permanență, în strânsă legătură cu realitățile lumii contemporane,
ale societăților în care trăim. Pentru că alege tabăra transformării sociale și a refuzului relațiilor de
dominație, pentru că are ambiția de a lupta împotriva tuturor formelor de sărăcie, de nedreptate
socială și de discriminare prin promovarea unei culturi a păcii, Noua Educație este politică! Pariul

educabilității constă în puterea practicilor noastre. Modernitatea lor este un semn al acestei ambiții
educaționale, sociale, politice și culturale.
Această a treia ediție a Bienalei Internaționale de Educație Nouă este organizată în jurul acestor ideicheie. Combinând întâlniri, dezbateri și schimburi de practici, această Bienală este concepută și
condusă de actori din Europa și din lume, care sunt purtătorii de zi cu zi ai unei educații creative,
încrezătoare, progresiste, optimiste, ambițioase și exigente. Ca prim spațiu deschis organizațiilor care
se alătură Convergence(s), acesta va prezenta și va face public Manifestul pentru Educația Noua
2022, intitulat "Lumea pe care o dorim, valorile pe care le apărăm", conceput ca unul dintre
elementele unui proiect politic comun. Mobilizând activiștii, își va juca rolul de spațiu deschis și
dinamic, punând totodată bazele unui nou impuls internațional!
Cum să nu fim prezenți?

Comitetul director al Convergence(s)

