DIGITAAL UITWISSELEN MET INDIA - VO

Oefenen met interculturele communicatie, onderzoeksvaardigheden opdoen en
samenwerken met leeftijdsgenoten uit India: werken aan digitale projecten met India
biedt leerlingen de kans wereldburgerschap vorm te geven vanuit de klas.

VANUIT ‘HUIS’ SAMENWERKEN MET INDIASE LEEFTIJDSGENOTEN
Een digitale uitwisseling met India biedt leerlingen de mogelijkheid India en Indiase
leeftijdsgenoten beter te begrijpen. Nederlandse en Indiase leerlingen leren elkaar, aan
de hand van actuele maatschappelijke thema’s, kennen zonder dat ze daarvoor fysiek op
reis hoeven. Een digitale uitwisseling met India past daarom perfect binnen
‘Internationalisation at home’
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Cultureel
zelfbewustzijn
Aan de hand van thema’s als,
duurzaamheid, mensenrechten,
generatieverschillen,
kunst
en theater werken Indiase en
Nederlandse jongeren in groepjes
samen aan onderzoeksopdrachten.
Per projectronde vinden twee
videoconferenties plaats waarin
kennis met elkaar wordt gedeeld.
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Interculturele
competenties
De projectstructuur stimuleert
samenwerking en zet interculturele
uitwisseling centraal. Leerlingen
ontdekken hoe het is om samen te
werken met Indiase
leeftijdsgenoten, leren nieuwe
perspectieven
kennen
en
oefenen
hun
interculturele
gespreksvaardigheden.

UITWISSELEN BINNEN HET EUMIND NETWERK
Onze digitale uitwisselingen met India vinden plaats binnen het netwerk EUMIND
(Europe meets India). Lidmaatschap van dit netwerk geeft je niet alleen toegang tot de
digitale uitwisselingsprojecten. Het stelt je ook in staat gebruik te maken van:
•
•
•
•

De expertise en back up van ervaren docenten en coördinatoren van andere scholen
De ervaring van een netwerk dat al meer dan 12 jaar bestaat
De mogelijkheid een fysieke uitwisseling met je Indiase partnerschool te organiseren
Te werken met een international jury en certificaten

PROJECTFASEN
Ieder oroject bestaat uit deze
fasen:
Aanmelding

1

Kiezen projecten, selectie klassen,
bepalen startperiode

PRAKTISCHE PUNTEN
•
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Training docenten

•

Uitvoering project(en)

t/m

Tijdsinvestering: ongeveer één uur
per week

•

Voertaal: Engels

•

Instapmoment: september

•

Investering:
netwerkbijdrage
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september

februari

Matching

2
Praktisch:
Wie is onze projectpartner?

Projectduur:

de

jaarlijkse
per

school

bedraagt € 650,- in het eerste
schooljaar en daarna € 465,- per
jaar (excl. btw).
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Afsluiting, certificiering en
evaluatie

OVER GLOBI
Om goed te functioneren in een globaliserende wereld zijn leerlingen gebaat bij een stevige
set aan interculturele competenties. Globi is in alles wat ze doet gericht op de ontwikkeling
en versterking van deze vaardigheden. Het doel achter elk programma of product dat Globi
ontwikkelt is leerlingen te stimuleren bewuste en bekwame wereldburgers te worden. Of ze nu
in Nederland zijn of over de grens.

MEER INFORMATIE?
Interesse om digitaal uit te wisselen met India? Neem contact met ons op.

WWW.GLOBI.NL

030 2270102

INFO@GLOBI.NL

