O bienală pentru a ne întâlni, a confrunta, a schimba, a dezbate și a împărtăși
Obiectivele fiecărui moment de lucru
Mobilizând activiștii, Bienala 2022, a treia de acest gen, își va juca rolul de spațiu deschis și dinamic,
permițând, în încredere, : cunoaștere, confruntare, schimb, dispută ... După cele din 2017 și 2019,
această Bienală va fi o ocazie reînnoită de a ne minuna de practicile și reflecțiile Celuilalt, de a
accepta îndoiala, de a asculta critica, de a spune și de a contrazice, de a întâlni și de a intampina, de a
dărui și de a primi, pentru că, într-un context complex din mai multe puncte de vedere, dacă este
vital să ne menținem și să ne dezvoltăm capacitatea de indignare și de rezistență, este la fel de
fundamental să ne menținem și să ne dezvoltăm capacitatea de mirare, de visare și de solicitudine.
Această Bienală va articula momente de gândire, momente de împărtășire, momente de dezbatere,
momente despre conviețuire. Ne va permite să producem, să facem o operă de inteligență colectivă.
Să punem educația activă, pedagogia, în centrul unui spațiu colectiv de reflecție, de împărtășire a
experiențelor și de schimburi, acestea sunt ambițiile reînnoite ale celei de-a treia Întâlniri Bienale a
Educației Noi.

Bienala va răspunde la trei intenții:
1. Împărtășirea fundamentelor educației noi, educației active, pedagogiilor alternative, ...
aceste concepții singulare despre educație fac parte din moștenirea mai multor țări. Fiecare
dintre organizațiile implicate în Convergence(e) și-a construit identitatea pe valori comune și
conduce acțiuni concepute din punctul de vedere al relației lor cu Educația Noua.
Identificarea acestor acțiuni, descoperirea practicilor pedagogice originale inventate de
echipe de activiști și chestionarea acestora constituie una dintre ambițiile acestei Bienale.
→ Acesta va fi rolul zonei „ateliere de mărturii practice”, care va permite unui număr
mare de echipe să prezinte proiecte, abordări și acțiuni. Aproximativ 30 de ateliere
prezentate în fiecare dintre cele două zile. Lista atelierelor va fi disponibilă în iulie pe site
https://convergences-educnouv.org/.

2.

Dezbateri despre „provocări ale societăților noastre”. Există întotdeauna subiecte actuale,
probleme politice și educaționale asupra cărora reflectăm în cadrul organizațiilor respective.
Trecerea de la o logică de lucru specifică fiecărei mișcări la lărgirea abordărilor și îmbogățirea
punctelor de vedere este unul dintre pilonii ambițiilor noastre.
→ Prin urmare, vor fi organizate spații de dezbatere. În cadrul Comitetului Director au
fost stabilite 20 de subiecte. Acestea sunt prezentate pe site-ul https://convergenceseducnouv.org/. Organizația noastră va face posibilă și organizqrea unor dezbateri ale
căror teme, propuse de participanți, vor apărea în urma primelor schimburi (vezi NB mai
jos).
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3. Trairea unor momente de întâlnire, de deschidere culturală. Propuneri de descoperire a
Bruxelles-ului, o zonă de librărie, dar și sugestii de spectacole... vor face parte din viața de zi
cu zi.

NB.

Perioadele pe care le-am intitulat „Propuneri, schimburi, întâlniri... la discreția
participanților” vor permite fiecăruia dintre cei prezenți să propună dezbateri, întâlniri
tematice etc. Modalitatile organizatorice pentru acest timpi vor fi prezentate în prima zi.
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