O acțiune internațională
L’histoire politique et sociale de l’Éducation Nouvelle s’appuie sur un fort ancrage international. Dès
leur origine, les mouvements d’Éducation Nouvelle se sont développés dans différents pays sur
plusieurs continents et ont organisé des rencontres entre pédagogues et penseurs de tous horizons.
Aujourd’hui encore, ce besoin d’échanges et de controverses a contribué à la création du
mouvement Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle et l’organisation de cette troisième Biennale.
Istoria politică și socială a Educației Noii are un ancoraj internațional solid. Încă de la început,
mișcările pentru Noua Educație s-au dezvoltat în diferite țări de pe mai multe continente și au
organizat întâlniri între pedagogi și gânditori din toate orizonturile. Astăzi, această nevoie de schimb
și de controversă a contribuit la crearea mișcării Convergențe pentru o nouă educație și la
organizarea acestei a treia Bienale.
Trei mișcări internaționale implicate:





Federația Internațională a Centrelor de Formare pentru Metode Active de Educație
(FICEMÉA). Creată în 1954, aceasta este formată din 40 de asociații din Africa, Oceanul
Indian, Europa, America de Sud și Caraibe.
Fédération Internationale des Mouvements de l'École Moderne (FIMEM), creată în 1957,
grupează mai mult de 30 de mișcări Freinet din întreaga lume.
Lien International d'Éducation Nouvelle (LIEN). În 2001, este rezultatul unui proces de
reînființare a Ligii Internaționale pentru Educație Nouă. Acesta reunește diversitatea
cercetărilor și acțiunilor din cadrul Educației Noi.

Acestea se înscriu într-o complementaritate între diferitele scări de acțiune locală, națională și
internațională, cu ambiția de a primi reprezentanți ai acestor trei organizații internaționale, într-o
dimensiune interculturală și de transformare socială pentru o lume mai echitabilă.
Punerea în aplicare a unui proiect Erasmus+ va permite participarea a cincizeci de persoane din 14
țări, asigurând astfel o diversitate de contexte de investire pentru tineri în cadrul educației formale
sau non-formale. Reunirea profesioniștilor din domeniul educației, oferindu-le spații de schimb de
practici și dezbateri, are ca scop consolidarea unei profesionalitati prin aportul unor propuneri
specifice Educației Noi, indelung probate. În același timp, invitandu-i să se alăture căutării noastre
comune pentru o educație pentru pace.

