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*Groupes de référence (constitués des mêmes personnes tout au long de la biennale )

Principiul de funcționare al Bienalei se bazează pe următoarea idee: să permită tuturor să facă alegeri
în timpul celor patru zile ale Bienalei.
Câteva repere:
Sesiunile de deschidere și de încheiere sunt comune. Acestea vor fi chiar deschise publicului (cu
înregistrare), vor fi transmise în direct (în funcție de disponibilitate) și vor fi reluate. În afara acestor
intervale orare, veți fi invitați să alegeți între mai multe propuneri.
Conferința de deschidere: va fi susținută de Bernard CHARLOT, pedagog și cercetător în
științele educației, profesor onorific de științele educației la Universitatea Paris 8. Este implicat în
cercetări legate de raportul fata de cunoaștere și relația cu școala, în special în zonele
muncitorești/popularei precum și de zonele de educație prioritară și de teritorializarea politicilor
educaționale.
Sesiunea de încheiere :
Organizata sub forma unor mărturii multiple (Laurence

De COCK, alt vorbitor urmează să fie
confirmat), va fi susținut și coordonat de Philippe MEIRIEU.
Această Bienală are și o altă pozitionare, aceea de a va permite, în anumite momente, să contribuiti
la animație. Veți putea, de asemenea, să propuneți, pe loc, dezbaterea, întâlnirea sau să alegeți să vă
plimbați în fața unei expoziții, să schimbați cu alții sau să vă înscrieți la activitățile și propunerile de
descoperire sugerate de grupul Accueil de Belgique.
Dans les espaces du vivre ensemble vous pourrez trouver :În spațiile de locuit împreună puteți găsi :
- des expositions, des jeux, des découvertes, des déambulations pour susciter notre curiosité,

- un espace convivial, un bar
- une librairie s’installera avec une sélection des ouvrages des personnes ressources présentes,
facilitant, si c’est possible, la dédicace. Par ailleurs, une table de lecture Éducation Nouvelle
permanente, vous donnera accès à toutes les ressources des mouvements présents.
- expoziții, jocuri, descoperiri, plimbări care să ne stârnească curiozitatea,
- un spațiu convivial, un bar
- va fi amenajată o librărie cu o selecție de lucrări ale persoanelor resursă prezente, facilitând, dacă
este posibil, dedicații. În plus, o masă de lectură permanentă a Education Nouvelle vă va oferi acces
la toate resursele mișcărilor prezente.

