
 

  

 

  

Nieuwsbrief Global Teenager Project januari 2013 

  

  

Beste collega’s, tijd voor een nieuwsbrief met de GTP nieuwe Learning Circles  
  

Bob Hofman en Eliane Metni (Libanon) zijn blij aan meer dan 500 Global Teenager 

Project docenten en 20.000 Global Teenager Project leerlingen bijna 30 nieuwe Learning 

Circles in zes talen aan te bieden. Ons motto: “Today's Learners are Tomorrow's 

leaders" is meer van toepassing dan ooit! 

  

We wensen u een betrokken en leerrijk 2013! 

                                                                                                                   

  

 

  

De Global Teenager Project Learning Circles hebben per taal 

een aantal specifieke thema’s; u kunt kiezen uit Engels, Frans, 

Duits, Spaans Nederlands en Arabisch. 

De deadlines voor het inschrijven zijn: 

Engels - 5 februari 2013 

Duits – 5 februari 2013 

Arabisch - 11 februari 2013 

Frans - 18 februari 2013 

Spaans - 18 maart 2013 

Via de Learning Circle Selection Tool kunt u een keuze maken, 

de tijdlijn bekijken en het inschrijfformulier downloaden. 

Het ingevulde formulier mailt u voor de deadline naar Laurenske 

Hofman 

  

  

 

  

Learning Circles Social Media 

Speciale aandacht voor Social Media in het onderwijs: de enorme 

groei in het gebruik van social media vraagt om een beleid op 

http://www.globalteenager.org/?q=lc
mailto:%20laurenske@globalteenager.org
mailto:%20laurenske@globalteenager.org


school. Is er wel een Social Media beleid op uw school?  

In deze Circle draaien we de rollen om, het is niet de school die 

de regels voor de leerlingen maakt, dat kunnen leerlingen heel 

goed zelf! Gedurende 10 weken werken en leren leerlingen van 

verschillende scholen samen aan de hand van "uitdagingen" 

rondom het thema Social Media. De antwoorden op deze 

"uitdagingen" leveren een lijst met social media aanbevelingen op 

voor de school, gemaakt door de leerlingen zelf!  

De "uitdagingen" bieden u als docent ook een handvat om 

thema's als mediawijsheid in de klas aan te snijden en te 

vergroten. Het project doet, met online samenwerken, kritisch 

denken en creativiteit ook een beroep op de 21st century skills en 

wereldburgerschap. 

Meer informatie - Inschrijven kan via dit digitale formulier. 

  

 

  

Humanity – Conflict Resolution 

Van wereldwijde conflicten tot pesten in de klas… hoe ga je daar 

mee om? Als opvolging van de succesvolle Learning 

Circles "United Beyond our Diversity" werken we opnieuw samen 

met het Critical Thinking Consortium in Canada…. Lees meer. 

  

 

  

  

  

Learning Circles SO/PO en VMBO/MULO 

Studiereis naar Suriname 19 - 27 januari 2013 

Na de zeer succesvolle studiereizen van januari 2008, 2009, 

2010, 2011 en 2012 gaan we nu in 2013 voor de zesde keer met 

een groep leerkrachten uit het PO, SO en VMBO naar Suriname 

(als voorbereiding op de aansluitende Learning Circles). Er is ism 

iEARN Suriname besloten tot een verbreding en verdieping van 

de samenwerking, er gaan nu ook leerlingen mee op de 

uitwisseling in januari 2013. 

In februari 2013 starten de inclusive SO/PO Learning Circles en 

VMBO / MULO Learning Circles. De klassen die meedoen krijgen 

zo kans op internationaal samenwerkend leren in de Nederlandse 

taal en voor het VMBO/MULO ook in het Engels. 

Meer informatie - Inschrijven voor de Suriname-Nederland Circles 

kan via dit digitale formulier. 

  

http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=139&aqua_main=141&aqua_sub=159&pagina=1704
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=139&aqua_main=141&aqua_sub=159&pagina=1724
http://www.globalteenager.org/?q=node/1082
http://www.globalteenager.org/?q=node/1082
http://www.globalteenager.org/?q=node/1082
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=141&aqua_main=141&aqua_sub=154&pagina=1558
http://www.ict-edu.nl/sjablonen/ictene/index.asp?subsite=141&aqua_main=141&aqua_sub=106&pagina=1146


 

    

Agenda 

  

  

  

  

12 September 2013 - Workshop Learning Circles 

Om vast te noteren!! Speciaal voor de docenten die voor het 

eerst aan een Learning Circle deelnemen, organiseren we 

op donderdag 12 september 2013 een hands-on workshop. Van 

14:30 – 17:00 uur belichten we de Learning Circle methode, het 

samenwerken in een wiki met de nu 40 Global Teenager Project-

landen. Lokatie: Nijkerk  

  

 

  

 11 februari 2013 
 Week 1 Learning Circles Nederlands 
 3 leeftijdsgroepen 
 8 Learning Circles 

  

   

  

 

  

  

 18 februari 2013 
 Week 1 Learning Circles Arabisch 
 1 leeftijdsgroepen 
 1 Learning Circle 

  

  

 

  

  

 21 februari 2013 
 Week 1 Learning Circles Engels 
 3 leeftijdsgroepen 
 8 Learning Circles 
  

  

 

  

  

 25 februari 2013 
 Week 1 Learning Circles Frans 
 2 leeftijdsgroepen 
 4 Learning Circles 
  

http://www.globalteenager.org/


 

  

 25 maart 2013 
 Week 1 Learning Circles Spaans 
 1 leeftijdsgroepen 
 1 Learning Circle 
  

www.globalteenager.org  
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