Academia Internacional Kids Globe
Sinopse
A base de desenvolvimento do ser humano é a eduçacão. Nossa sociedade
se confronta, neste começo do século vinte e um, com seu maior desafio a,
necessária reestruturação
do sistema de ensino.
Kids Globe, organização sem fins lucrativos, assume a tarefa-desafio em
parceria com os demais segmentos de nossa sociedade, em um centro com
clareza e transparência , na investigação de novos caminhos para o sistema
de ensino. O objetivo da academia internacional Kids Globe somar a teoria e
a prática em um alto nível.
Nosso trabalho tem como ponto central fomentar o pontencial da criança,
respeitando sua individualidade. Queremos o entrelaçamento das diversas
formas de ensino, sem darmos preferência hà um único método pedagógico.
Estenderemos, internacionalmente nosso convite a alunas e alunos e todas
as escolas, do estado ou privada, sejam estas alunas, estes alunos ou
escolas superdotados ou não, investigando assim suas especificidades para o
resultar de novos caminhos de ensino.
Kids Globe está no processo de aquisição de um extenso terreno, Grabowsee
em Oranienburg, que abrigava um centro de cura de doenças pulmonares,
hoje patrimonio público, que oferece a qualidade ambiental necessária para
o projeto. Sua localização é previlegiada, dispondo de um bosque e um lago,

com uma boníssima conexão, com o Oder-Havel-Kanal e o régio-paisagístico
Heide somada a sua proximidade com Berlim capital e ainda vizinha do
campo de concentração – região da lembrança – Sachsenhausen.
Grabowsee oferece as condições necessárias para inúmeros estudios, atelies,
laboratórios e oficinas, dispondo de um terreno para o cultivo de frutas e
vegetáis para o consumo interno. Oferece ainda a possilbilidade, aos jovens
convidados, de conviver com cavalos e animais de pequeno porte.
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Nos cooperaremos com os especialistas internacionais, no
desenvolvimento de nosso conceito científico continuamente.
Nos apostamos na mutua cooperação entre as gerações na troca dos
papéis no processo de aprendizado.
Convidãmos às famílias, os páis e filhos para que participem da academia
internacional Kids Globe
Desejamõs que os artistas e artesões se disponham a passar seus
conhecimentos e experiências para as novas gerações.
Nos nos regojizamos com todas as empresas que se disponhan hà apoiar,
a academia internacional Kids Globe, Logísticamente.
Convidamos também o público interessado para que tirem, de perto, sua
própria opinião sobre o trbalho que fazemos.

A base da economia da academia internacional Kids Globe está centrada,
entre outras, em seus membros-associados. Nossa meta é atingir a casa dos
cem mil membros-associados.
O desenvolvimento da academia internacional Kids Globe espelha-se na
própria criança: comecamos pequenos e nos desenvolvemos continuamente.
É uma honra termos como patrono o Presidente da República Professor
Doutor Roman Herzog.

