Międzynarodowa Akademia Kids Globe
Reassume
Wiedza, poznanie jest fundamentem rozwoju człowieka. Zachodzące wokół
zmiany postawiły na początku XXI stulecia nasze społeczeństwo jak i całą
społeczność międzynarodową przed koniecznością zrewidowania i ponownego
zdefiniowania procesu kształcenia.
Działające na rzecz dobra wspólnego stowarzyszenie Kids Globe, przy
mobilizacji szerokiego społecznego poparcia, postanowiło opracować i
wprowadzić w życie nowe metody zdobywania wiedzy - tak by w
konkretnym miejscu można je bylo unaocznić i wprowadzić w życie.
Celem Międzynarodowej Akademii Kids Globe jest wypracowanie metod
kształcenia, które przede wszystkim mogłyby zapewnić doskonalszą formę
współistnienia teorii i praktyki. Uważamy, że w procesie kształcenia
praktyka powinna odgrywać istotną rolę. Obecne nauczanie w ogromnej
mierze jej niedocenia.
Zamierzając stworzyć podstawy nowch metod i sposobów edukacji,
zasadniczo nie preferujemy żadnej określonej metody pedagogicznej.
Jednakże fundamentalnym celem naszych teoretycznych i praktycznych
poszukiwań pozostaje każdy młody człowiek i troska o ponowne odkrycie
jego indywidualnego potencjału. Dlatego też wychodzimy z propozycją
współpracy do wszystkich partnerskich instytucji. Zamierzamy zapraszać do
nas międzynarodowe grupy uczniów i uczennic, zarówno ze szkół
państwowych jak i prywatnych, bez względu na ich talenty i uzdolnienia.
Jesteśmy przekonani, że stawiając na nowe, bliższe duchowi czasu, bycie z

młodzieżą, znajdziemy zarazem impuls do poszukiwań i odkryć nowych dróg
poznania i zdobywania przez nią wiedzy.
Wkrótce, nieopodal miejscowości Oranienburg dysponować będziemy
rozległą, położoną nad jeziorem Grabosee, nieruchomością, której walory
spełniają nasze najśmielsze oczekiwania. Stoją tu urzekające, zabytkowe,
chociaż zniszczone, zabudowania byłego sanatorium, z własną nadjeziorną
plażą, pogrążone w lasach przeciętych kanałem Odry – Haveli, który
podkreśla istotną dla nas bliskość stołecznego Berlina.W sąsiedztwie znajduje
się też muzeum obozu koncentracyjnego Sachsenhausen.
Nad jeziorem Grabosee upatrzyliśmy już miejsca, gdzie staną warsztaty,
laboratoria i studia, gdzie założymy warzywne ogrody stajnie i owocowz sad,
miejsca gdzie na naszych młodych gości czekać będą sale wykładowe i od
zawsze tu obecna przyroda.
Patronat nad Akademią Kids Globe sprawuje były Prezydent Republiki
Federalnej Niemiec prof. Roman Herzog.

