Learning Circles Kinderrechten - februari t/m mei 2016
Leren met elkaar in een wereldwijde klas.
Het journaal van gisteren bracht beelden van mensen op de vlucht, van kinderen in
omstandigheden die schokkend zijn. Zo ver weg, dat het haast onwerkelijk lijkt…

In een Learning Circle haal je de wereld in je klas!
Van februari tot eind mei 2016 werken leerlingen van bijna 100 scholen online samen aan
internationale vraagstukken rondom kinderrechten. In een wiki als veilige ontmoetingsplaats
en begeleid via social media leggen leerlingen uit meer dan 20 landen contact met elkaar en
geven zo concreet vorm aan duurzame internationale samenwerking.
Leerlingen gaan uitdagingen aan en beantwoorden vragen die niet altijd eenvoudig zijn.
Ze delen hun bevindingen en uitwerkingen op een creatieve manier en geven elkaar
feedback. In dit wereldwijde project oefenen leerlingen vaardigheden en werken ze aan
vakkennis tegelijk, hard nodig in een wereld die steeds sneller verandert.
Kinderrechten door de ogen van kinderen.
Levensechte situaties rondom kinderrechten roepen bij veel kinderen verbazing,
verwondering en vaak ook verontwaardiging op. Hoe bespreek je deze vaak ‘heftige’
onderwerpen met leerlingen en hoe krijgen kinderrechten voor leerlingen zelf echt betekenis
en inhoud?
Op 20 november 2014 vierden we het 25-jarig bestaan van het VN Kinderrechtenverdrag.
Hoe is dit verdrag, uitgewerkt in 54 artikelen, nu voor kinderen te begrijpen?
Hebben kinderen over de hele wereld echt allemaal dezelfde rechten?
Global Teenager Project
Door leerlingen de kans te geven online leeftijdgenoten uit andere landen te ontmoeten en
samen een wereldwijd klaslokaal in te stappen wordt interculturele uitwisseling bereikbaar
voor ieder kind. In de Learning Circles Kinderrechten van het Global Teenager Project gaan
leerlingen op onderzoek in uitdagende opdrachten. Vol verwondering delen leerlingen met
elkaar hoe het met kinderrechten in hun eigen omgeving is gesteld en hoe zij de wereld om
hen heen beleven.
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Internationaal samenwerken en elkaar feedback geven?
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Al bijna twee decennia ontmoeten scholieren elkaar in de Learning Circles van het
Global Teenager Project.
Dat doen ze in een wiki, een veilige online omgeving, waar de uitwerkingen van de
uitdagingen in de Learning Circles gedeeld worden met verhalen, foto’s, filmpjes,
cartoons, tekeningen, muziek en onderzoek..
In de Learning Circles werken leerlingen uit gemiddeld 8 klassen/groepen met elkaar
samen.
In de Nederlandstalige Circles werken leerlingen uit van scholen in Suriname,
Curaçao en Nederland samen. In de Engelstalige Circles nemen scholen uit 13
landen deel.
Alle Learning Circles Kinderrechten zijn inclusive, leerlingen uit het regulier en
speciaal onderwijs werken samen; de Circles worden samengesteld op basis van
leeftijd.
We starten met een kennismaking van 3 weken, gevolgd door tweemaal 5 weken
uitdagende en afwisselende opdrachten.
In mei wordt afgesloten met een reflectie-opdracht waarin leerlingen terugkijken op
wat ze geleerd hebben en hoe zij de samenwerking in de Circles hebben ervaren.
Alle leerlingen van de Nederlandse en Engelse VO Learning Circles ronden hun
samenwerking af met een individuele reflectie-opdracht in peerScholar.

Samen de handen uit de mouwen..
In de Learning Circles komen verhalen van kinderen tot leven, door mét elkaar en van elkaar
te leren, vanuit eigen ervaringen en perspectief. Dit gaven leerlingen ons als feedback in het
voorjaar mee: 'Nu hebben we veel onderzocht en veel over kinderrechten gepraat, maar het
is nodig dat we ook iets doen om echt iets te veranderen!!'
In de Learning Circles van 2016 volgen we hoe ‘Expeditie Nepal’ van Lyceum De Grundel
uit Hengelo in samenwerking met Stichting Maya de herbouw van een school in Nepal
mogelijk maakt. We delen actuele verslagen van het bouwteam én van leerlingen ter plaatse.
Natuurlijk hopen we dat leerlingen uit de Learning Circle landen de handen samen uit de
mouwen willen steken. Door het bedenken en het opzetten van funding acties in hun school
kunnen ze daadwerkelijk hun steentje aan de herbouw bijdragen.
Zie ook: www.schoolvoornepal.nl

Meer te lezen en zien:
● Op de website www.learningcirles.nl is een overzicht te vinden van deelnemende
groepen/klassen en hun wiki’s.
Ook kunt u een kijkje nemen bij de highlights en wiki’s uit voorgaande jaren.
● Een aantal deelnemers, docenten en leerlingen, gingen in januari 2016 op reis naar
Suriname, om voorafgaand aan het werken in de Learning Circles nog meer unieke
leerervaringen op te doen: op www.ict-edu.nl/landen/suriname/ is hun reisverslag te
zien.
We wensen alle leerlingen en leerkrachten veel succes en plezier in hun leeravontuur!
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