DIGITAAL UITWISSELEN MET CHINA - VO

Over China hoor, lees en zie je bijna dagelijks wel iets in de media. Toch voelt dit
land voor velen ver weg en onbekend. Door digitaal uit te wisselen met China krijgen
Nederlandse leerlingen een inkijkje in het leven van Chinese leeftijdsgenoten. Dat
zorgt voor een toegankelijke kennismaking met China op het niveau van persoonlijk
contact.

VANUIT ‘HUIS’ SAMENWERKEN MET CHINESE LEEFTIJDSGENOTEN
Een digitale uitwisseling met China biedt leerlingen de mogelijkheid Chinese
leeftijdsgenoten beter te begrijpen. Nederlandse en Chinese leerlingen leren elkaar, aan
de hand van actuele thema’s binnen hun eigen belevingswereld, kennen zonder dat ze
daarvoor fysiek op reis hoeven. Een digitale uitwisseling met China past daarom perfect
binnen ‘Internationalisation at home’.
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Cultureel
zelfbewustzijn
Aan de hand van thema’s als
‘familie’, ‘school’ en ‘maatschappij’
werken Nederlandse en Chinese
jongeren zelfstandig en samen
aan opdrachten die gaan over
hun eigen culturele omgeving.
Kennis met elkaar delen en hierop
reflecteren levert waardevolle
inzichten op.
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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 Chinese
leeftijdsgenoten, leren nieuwe
perspectieven
kennen
en
oefenen
hun
interculturele
gespreksvaardigheden.

OPZET VAN DE DIGITALE UITWISSELING
Kennis: eigen
culturele omgeving
ontdekken.
Interviews, filmpjes
en teksten maken
en delen met de
Chinese leerlingen.

Houding:
materiaal
uitwisselen:
hoe gaat het er
bij de Chinese
leeftijdsgenoten
aan toe en wat
leren wij daarvan?

Vaardigheden:
in gesprek met
de ander via
videoconferenties
en chats over
verschillen en
overeenkomsten.

PROJECTFASEN
Ieder oroject bestaat uit deze
fasen:
Aanmelding
Kiezen projecten, selectie
1
klassen, bepalen startperiode

PRAKTISCHE PUNTEN
•

3

•
•

Voertaal: Engels

•

Instapmomenten: september en

Training docenten
Uitvoering project(en)

Studielast: één lesuur per week en
30 min. individuele studiebelasting

februari
•
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Projectduur: gemiddeld 6 tot 8
weken

Matching

2
Praktisch:
Wie is onze projectpartner?

Reflectie:
hoe ging de
samenwerking?
Wat hebben we
ervan geleerd? En
hoe kunnen we
dat inzetten?

Investering:
€

1.500,-

deelname
per

bedraagt

schooljaar

(excl.

btw). Hiervoor kun je per jaar aan
vier projecten deelnemen. Voor
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Afsluiting, certificiering en
evaluatie

deelname van extra groepen geldt
een toeslag van € 225,- per project

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 China? Neem contact met ons op.

WWW.GLOBI.NL

088-5062100

INFO@GLOBI.NL

