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Project mobiele telefoons 
Afgelopen juli hebben wij docenten in Cameroun blij kunnen maken met 
mobiele telefoons. Deze telefoons zorgen ervoor dat de docenten o.a. 
beter in contact kunnen blijven met hun landencoördinator François 
Donfack.  
Graag doe ik hier een oproep aan jullie. Heb je nog mobiele telefoons in de 
kast liggen die niet meer gebruikt worden, zou je die dan beschikbaar 
willen stellen voor de docenten in o.a Afrika.  
Reacties kunnen naar Ria Kattevilder 

 

 

 
Cunina (België)  nieuwe partner van Global Teenager 
Per 1 juni 2011 is Cunina in België een nieuwe partner van het Global 
Teenager Project, we zijn erg verheugd dat we onze krachten gaan 
bundelen. 
Met deze samenwerking gaan België en de Filippijnen deel uitmaken van  
het wereldwijde GTP-netwerk. 

 

 

  
De Global Teenager Project Learning Circles bieden we verschillende 
talen aan, u kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Arabisch. 
Via de Learning Circle Selection Tool kunt u een thema kiezen, de tijdlijn 
bekijken en het inschrijfformulier downloaden. 
Het ingevulde formulier mailt u naar Ria Kattevilder 

 

 

  
Learning Circles Duits  
Speciale aandacht voor de Learning Circles Duits met o.a. klassen uit 
Nederland, Madagaskar, Cameroun, Hongarije, Ukraine en Slovenië.  
De afgelopen jaren was er telkens 1 LC in de Duitse taal beschikbaar per 
schooljaar. We willen dit  uitbreiden naar 2 maal per schooljaar. Bij deze 
dus een oproep om deze LC onder de aandacht te brengen van de sectie 
Duits binnen de scholen. Voor september 2011 zijn de thema’s 
Olympischen Spiele en Jugend und Social Media.   
Via de Learning Circle Selection Tool kunt u Duits selecteren, de tijdlijn 

bekijken en het inschrijfformulier downloaden. 
  

 

 

 
Global Teenager Project in Taiwan  
Van 18 – 23 juli 2011 reizen 7 Nederlandse deelnemers naar Kaohsiung, 
Taiwan om deel te nemen aan de 18e iEARN World Conference. 
Docenten Leo Kemper en Maurits Kamman en leerlingen Marlou Snijders 
en Tess Roelofs van het Canisius in Almelo gaan mee om o.a. het 'Eco 

Friendly Schools' project te presenteren. 
Uit kunt hier onze belevenissen volgen!   
 

 

 

 
Global Teenager Project Learning Circles Summer schools 
Aansluitend aan de iEARN Conferentie verzorgt het Global Teenager 
Project drie tweedaagse Summer Schools; 150 leerlingen en coaches 
doen mee in 3 Learning Circles. 
Neem eens een kijkje op de wiki’s. 

mailto:r.kattevilder@ict-edu.nl
http://www.cunina.org/wat-doet-cunina/global-teenager-project
http://www.globalteenager.org/?q=lc
mailto:ria@globalteenager.org
http://www.globalteenager.org/?q=lc
http://www.iearn2011.org/
https://gtpecofriendlyschoolsfeb2011.pbworks.com/w/page/34457325/FrontPage
https://gtpecofriendlyschoolsfeb2011.pbworks.com/w/page/34457325/FrontPage
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=144&aqua_main=144&aqua_sub=126&pagina=1284
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=144&aqua_main=144&aqua_sub=126&pagina=1442


  
  
  

   
Agenda 
  

  

  

  
Workshop Learning Circles  
Speciaal voor de docenten die voor het eerst aan een Learning Circle 
deelnemen, organiseren we een gratis hands-on workshop. We belichten 
de Learning Circle methode en het samenwerken in een wiki met de nu 42 
GTP-landen.  
 
Opgeven voor de workshop van donderdag 15 september 2011 

  
  

 
  

  
 Spaans 

 Deadline inschrijven 2 september 2011 

 Week 1 start op 12 september 2011  

 3 leeftijdsgroepen 
 3 Learning Circles 

  

  

 
  

  
 Engels 

 Deadline inschrijven 14 september 2011 

 Week 1 start op 26 september 2011  

 3 leeftijdsgroepen 
 18 Learning Circles 
  

  

 

 Duits 

 Deadline inschrijven 14 september 2011 

 Week 1 start op 26 september 2011  

 1 leeftijdsgroep 
 2 Learning Circles 

  

 

 
 Arabisch 
 Deadline inschrijven 28 september 2011 

 Week 1 start op 10 oktober 2011 
 2 leeftijdsgroepen 
 2 Learning Circles 

 

  

 
  

  
 Frans 

 Deadline inschrijven 30 september 2011 

 Week 1 start op 10 oktober 2011 
 2 leeftijdsgroepen 
 8 Learning Circles 
  

  
  
  

 
  
  

 
Learning Circles SO/PO en VMBO/MULO 
Studiereis naar Suriname 21 - 29 januari 2012 
Na de zeer succesvolle studiereizen van januari 2008, 2009, 2010 en 
2011 gaan we nu voor de vijfde keer met een groep leerkrachten uit het 
PO, SO en VMBO naar Suriname (als voorbereiding op de aansluitende 
Learning Circles).  
In februari 2012 starten 5 inclusive SO/PO Learning Circles en 4 
onderbouw VMBO / MULO Learning Circles. De klassen die meedoen 
krijgen zo kans op internationaal samenwerkend leren en dit alles in de 
Nederlandse taal.  
Lees meer…  
  

http://www.globalteenager.org/
http://www.globalteenager.org/
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=139&pagina=115
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=141&aqua_main=141&aqua_sub=144&pagina=1399

