Scholas i Think Equal s'uneixen per impulsar el canvi a través de l'educació
12/04/2019 - Scholas Occurrentes

Scholas Occurrentes and Think Equal van anunciar la seva aliança amb l'objectiu de promoure un canvi global a través de
l'educació per a proporcionar les eines per ensenyar els valors de nens i joves, capacitant-los per esdevenir ciutadans globals
inclusius. Aquesta aliança reforça la presència i el treball de Scholas i Think Equal en els cinc continents, permetent als nens i
joves de tot el món aprendre a través d'un model educatiu diferent i innovador basat en l'art, l'esport, la tecnologia i
l'aprenentatge emocional.

"Aquest acord demostra la importància de treballar en equip, de generar aliances per transformar l'educació i arribar a més
joves". El nostre treball conjunt permetrà als joves experimentar l'experiència de Scholas, adquirir les eines necessàries per
acompanyar els nens petits, en aquesta etapa fonamental del seu desenvolupament" va dir José María del Corral, director
mundial de Scholas Occurrentes.
Per la seva banda, Leslee Udwin, Fundadora i CEO de Think Equal, ha manifestat: "El meu meravellós equip, i jo estem
doblement beneïts. Primer, ens sentim profundament honrats de col·laborar amb Scholas, l'impacte i treball important del qual
admirem. A més, la col·laboració està sota la guia benèfica de la seva Santedat el papa Francesc, el Papa més il·lustrat i
inspirador fins al moment. Aquesta és una alegria inimaginable i redobla la meva determinació de portar el programa Think
Equal a tots els nens. Ensenyar als nostres infants a estimar, no a odiar ".
A través d'aquest acord, Scholas busca incorporar les tècniques i valors de Think Equal en el seu programa "Escola
d'Educadors", on els joves que ja han participat en el programa "Scholas Ciutadania" assumeixen la seva capacitat i
responsabilitat creativa. Aquesta segona etapa es presenta com una crida als joves, on comencen un viatge com a educadors
compartint les seves passions i aprenent amb altres, a través de l'art, el joc i el pensament.
El programa Think Equal té com a objectiu proporcionar als nens una immersió profunda en l'empatia, els valors, la igualtat, la
resolució pacífica de conflictes, el pensament crític, la sensibilitat de gènere, l'alfabetització emocional, l'autoregulació i l'ètica.
L'acord es va signar el 21 de març d'aquest any, a la seu de Scholas a la Ciutat del Vaticà, amb la presència de Sa Santedat el
papa Francesc; José María del Corral, president de Scholas Ocurrentes; Agustí Dellagiovanna, director global de
Desenvolupament Sostenible d'Acadèmics; Leslee Udwin, CEO de Think Equal, i Giulia D'Amico, directora de programes de
Think Equal.
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