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Bruxelas, de 29 outubro a 1 de novembro 

Fronte ao xurdimento de ideoloxías de exclusión e de peche aos 

demais, fronte aos perigos de mercantilización da educación, 

loitando por promover a cultura e a educación para todas e todos, así 

como os valores de fraternidade, os movementos de Educación 

Nova, de solidariedade, de democracia e pola defensa dos dereitos 

humanos, teñen unha mensaxe forte que afirmar, pero tamén 

debates que impulsar, para contrarrestar os discursos pobres e 

demagóxicos que se realizan sobre estes temas. 

O último decenio caracterizouse en moitos países do mundo por un 

crecemento sen precedentes do papel dos actores privados na 

educación, especialmente nos países de baixos ingresos. Esta 

tendencia pode transformar profundamente sistemas educativos xa 

fráxiles, e o seu impacto en termos de calidade dos contidos 

educativos, segregación e desigualdades sociais, e máis en xeral, de 

realización dos dereitos humanos, constitúe un reto importante para 

todos os actores e defensores do dereito á aprendizaxe permanente. 

100 anos despois da reunión de Calais (1921), da que xurdiu a liga 

Internacional para a Educación Nova, é sen dúbida máis necesario 

ca nunca reafirmar que a Educación ten por obxecto «[...] preparar o 

neno para unha vida adulta activa nunha sociedade libre [...]» 

extracto da CIDE. No contexto actual, de regresión dos logros 



sociais, dunha crecente liberalización das economías, dunha 

contraofensiva conservadora e reaccionaria tanto nos valores como 

nas concepcións educativas, o tempo das alianzas e das 

solidariedades é hoxe, máis ca onte, indispensable. Estas novas 

solidariedades internacionais deben exercerse no seo de 

Converxencia(s) para a Educación Nova! 

O Manifesto que se fará público na sesión de clausura do 1 de 

novembro será o fundamento deste novo espazo de compromisos. 

Baixo o alto patrocinio da UNESCO, co apoio da COCOF, a axencia 

ERASMUS+ e CERIA, baixo o signo do desenvolvemento 

internacional e da apertura a asociacións participantes, os catro días 

desta 3ª Bienal Internacional da Educación Nova permitirán 

encontros, intercambios, debates e intercambios de experiencias 

porque, nun contexto complexo por máis dunha razón, aínda que é 

vital que manteñamos e desenvolvamos as nosas capacidades de 

indignación e resistencia, tamén é fundamental manter e 

desenvolver as nosas capacidades de asombro, de soño e atención 

mutua. 

A sesión de apertura acollerá a Bernard Charlot nunha conferencia 

titulada: O ser humano é unha aventura. Para unha antropo-

pedagoxía contemporánea.  

Sendo conscientes de que xa afrontamos desafíos colosais: ecolóxico, 

técnico, demográfico etc., con todo, o que dicimos aos mozos 

redúcese case a «estudar para ter un bo oficio máis tarde». Nestes 

tempos de silencio antropolóxico e de realismo un pouco cínico, 

chegou o momento de volver situar o ser humano no centro do 

pensamento e da práctica pedagóxica. Que é o humano? Charlot 



propón unha resposta, coas consecuencias pedagóxicas que se 

derivan: o ser humano é unha aventura. 

Na clausura, entre outros invitados, Laurence De Cock e Philippe 

Meirieu procurarán identificar as perspectivas para Convergence(s) 

para a Educación Nova. 

20 debates, nos que intervirán persoas-recurso, propoñeranse sobre 

os principais retos das nosas sociedades e presentaranse no sitio 

https://convergences-educnouv.org/enjeux-pour-nos-societes/  

Máis de 60 talleres impartidos polas diferentes organizacións 

permitirán vivir prácticas ou dar testemuño da súa diversidade e 

riqueza. 

Realizaranse traducións escritas ou orais nos días da Bienal e no 

sitio. 

O programa definitivo e completo está dispoñible no sitio web 

https://convergences-educnouv.org/.  

Contact presse écrire à : contact@convergences-educnouv.org ou 
jean.luc.cazaillon@cemea.asso.fr  
isabelle.lardon@gmail.com 
 
La Biennale est organisée par 8 organisations partenaires : CEMEA, ICEM, 
FIMEM, FESPI, GFEN, FICEMEA, Le Lien, Cahiers Pedagogiques. 
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