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O rampă de lansare
numită "Întâlnire"

Obiectul intâlniri lor noastre este să
inventăm și să punem în practică, la
scoală și in alte locuri , forme de lucru
(atel iere, demersuri , dezbateri , scriere
colectivă, mese rotunde) care permit
invătarea in colaborare in locul invatări i
prin competitie, acţiunea in locul
doci l i taţi i ; pentru a construi în același
timp democraţie si cunoșatere.

toţi capabil i ,
toţi cercetatori ,
toţi creatori

Din 1921 pana in 1936, Liga Internaţionala
pentru de Educatia Nouă a organizat
numeroase congrese internationale. Noi, Lien
Internaţional de Educaţie Nouă, am continuat
această tradiţie din 2003: Malonne (Belgia
2003), Marly (Franţa,2006), Ciney (Belgia
2009), Madhia (Tunisia,2012), Virton (Belgia,
2015). Anul acesta, Lien Internaţional de
Educaţie Noua(LIEN) organizează cea de-a 6-a
întâlnirie la Timișoara, in Romania.

În perioada de după primul război mondial, numeroși

pedagogi si medici, infricoșati de faptul că școala a putut, prin

docilizarea elevilor sa contribuie la fabricarea soldatilor si

implicit a dezastrului uman care a însemnat acest razboi, si-au

unit eforturile pentru a salva școala oferindu-i sarcina de a

crea un om demn de condiţia sa umana. Ei au creat Liga

Internationala pentru Educaţie Nouă. Astăzi apelul Educaţiei

Noi este acela de a da prioritate sensului educaţiei, un sens

elaborat si asumat de intraga societate, expresie a unei

filozofii umaniste si ecologiste angajată in problematica

complexa a societaţii umane și a planetei. ecologiste angajata

in problematica complexa a societatii umane si a planetei



Nu, inegalităţile nu sunt fatale! Pentru
Educatia Nouă, toate fiinţele umane au
potenţialitati imense. Suntem toţi
creatori, cu toţii cercetatori, toţi capabili.
Prin actiunea sa Educaţia Nouă vizeaza
sa creeze, alaturi de alţii, condiţii pentru
a dezvolta emancipare, egalitate si
solidaritate.

Membrii LIEN sunt convinși că
practicile educative se imbogatesc unele
din altele cand persoane din locuri,
culturi si limbi diverse decid să se
intalneasca pentru a-și pune și a lucra
impreuna aceasta intrebare fundamentală:
ce este invăţarea?

Practici de lucru pentru a realiza
imposibi lul
- 20 iulie, o zi de pre-întalniri deschisa tuturor.
Pregatire colectiva a conduitelor si a
dispozitivelor de animaţie.

- De-a lungul zilelor, dispozitive de lucru fondate
pe ideea de «toţi creatori, toţi cercetatori, toţi
capabili»

- Ateliere și demersuri de auto-socio-construcţie
și de creaţie, trăite sub forma de situaţii concrete.

- Timpi de analiză reflexiva vor completa fiecare
situţie concretă trăita. Este un retur asupra a ceea
ce vom fi facut, spus, gandit, inţeles, căci suntem
cu toţii creatori de cunoștinţe.

-23 iulie, în încheiere, o adunare deliberativă,
deschisă tuturor.

-24 iulie: Întalnirile continuă pentru toţi cei care
doresc. Calatorie si instalare la Eselnita, pe malul
Dunarii.

- 25 si 26: Ateliere si șantiere făcând sa se
intâlneasca multiculturalitatea acestei regiuni cu
grupurile noastre, o localitate si o fauna
reconstruindu-se dupa ce au fost înecate de un
baraj , malurile fluviului povestindu-ne lungul sau
parcurs, istoriile sale si Istoria.

Toate locurile in care fiintele umane se
întâlnesc, învaţa și creaza sunt terenuri de
educaţie si transformare.

Fiinţele umane cresc prin diferenţele și
schimburile dintre ele. Fiecare limba din
lume este o limba de LIEN (legatura)

Tarifele, formularul de înscriere, temele
zilelor si informaţii complementare se gasesc
pe site-ul: www.lelien.org
L'appel à animation sera mis en ligne début
mars 2018. La grille précise des ateliers sera
parachevée lors des pré-rencontres, le 16
juillet.

Teme provizorii pe zile:
21-23 iulie: practici de educație, practici sociale;
practici sociale, practici de educație.

24-26iulie: defrișarea teritoriilor imposibilului

*Educaţia Nouă luptă împotriva
cifrări i fi inţei umane si a implicaţi i lor acesteia
ea aduce propuneri pentru a ieși din
evaluarea «bancară» .
In cartea «Educaţie fară excludere,
evaluare fară notare» ea propune
o coerenta pedagogica:
o auto-socio-evaluare pentru
o auto-socio-construcţie de cunoștinte.

PRO
VIS

OIR
E - EN

CHA
NTI

ER




