Acadèmia Internacional Kids Globe
Resum
L'educació és la pedra angular del desenvolupament d'una persona. Un
dels grans desafiaments que enfronta la nostra societat - i, de fet, la
comunitat mundial com un tot - en aquest segle XXI és la necessitat
urgent de redefinir l'educació com a conseqüència de les canviants
circumstàncies del nostre món.
L'associació sense ànim de lucre Kids Globe s'ha fixat (en col.laboració
amb tots els altres canals socials pertinents) l'ambiciosa tasca
d'identificar nous enfocaments per a l'educació, i de provar-los i
demostrar-los en un lloc concret, per tal de fer-los visibles, transparents
i repetibles. El nostre objectiu és crear l’Acadèmia Internacional Kids
Globe, que reunirà la teoria i la pràctica al nivell més alt possible.
Al cor mateix del nostre treball es troba el nen i la cura i la promoció del
seu potencial real. Volem formar associacions de treball amb tot tipus
d'establiments educatius, amb l'objectiu de crear una àmplia xarxa de
persones preocupades per l'educació. No estem a favor, en principi, de
cap mètode pedagògic establert. Estenem una invitació als estudiants
internacionals de tot tipus d'escoles, ja estiguin finançades per l'estat o
privades, ja siguin selectives o generals. L'objectiu és identificar els
talents específics de cada estudiant i els seus requisits, de forma que
se’n puguin derivar nous enfocaments de l'educació d'una manera
científica y pràctica.
La praxi ha de tenir un paper molt més gran en el procés
d'aprenentatge, la seva contribució als resultats de l'aprenentatge està
enormement infravalorada. Kids Globe vol descobrir i promoure les
maneres en què la praxi pot ser adequadament integrada en un context
educatiu innovador.
Kids Globe està en camí d’adquir un escenari magnífic per a la seva
tasca – l’extensa finca Grabowsee a Oranienburg, a la vora de Berlín -

una ubicació que compleix els nostres més alts requisits i expectatives.
L’antic sanatori de Grabowsee és un complex d'edificis que ofereix un
conjunt d'extraordinària qualitat estètica en un entorn de gran bellesa
natural, amb la seva àmplia façana en front del llac i un enllaç amb el
canal de l’Oder-Havel. Tot el conjunt està establert dintre de les
garrigues i els boscos de la Marca de Brandenburg. A més de l'enorme
potencial del gran complex d’edificis, es disposa de l'avantatge de la
proximitat a la capital, Berlín. Grabowsee és també molt a prop del
memorial del camp de concentració de Sachsenhausen.
La finca Grabowsee ofereix la possibilitat de crear una àmplia gamma de
tallers, laboratoris i sales d'art i artesania. També hi ha importants zones
adequades per al cultiu cada vegada més important de fruites i
hortalisses per al propi ús de la finca, així com pastura pels animals,
oferint així als nostres petits hostes l'oportunitat d'aprendre les habilitats
pràctiques de la cria d'animals i de gaudir de passejades a cavall.
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En el desenvolupament continu de la nostra teoria i la nostra praxi
cooperarem amb el món acadèmic a nivell mundial, de manera que el
nostre treball sempre compleixi amb els més alts estàndards
científics.
Donem un gran valor a la cooperació entre les generacions: en
l'aprenentatge mutu entre joves i vells.
Convidem els pares a involucrar-se amb l’Acadèmia Internacional
Kids Globe, juntament amb els seus fills.
Convidem els artistes i artesans a transmetre els seus coneixements i
habilitats a les noves generacions.
Ens faria molt feliços connectar amb qualsevol empresa que vulgui
donar suport a la nostra Acadèmia.
Convidem al públic en general a assabentar-se sobre el nostre treball
i a seguir-lo amb interès.

L’Associació de Suport a Kids Globe constitueix una part important de la
nostra base de finançament. Ens hem fixat l'ambiciós objectiu
d’aconseguir 100.000 associats de suport.
En el desenvolupament de la nostra Acadèmia prenem com a model el
nen mateix: començarem per poc i d'una manera oberta i transparent,
creixerem a base d’una continua expansió.
Estem molt satisfets de què l'ex President Federal d'Alemanya Roman
Herzog hagi acceptat ser el nostre patró.

