Interculturele dilemma’s - Wat kun je doen? En wat doe jij?
Met nieuwe, interculturele situaties kun je op verschillende manieren omgaan. Je
kunt je helemaal aanpassen, met het gevaar dat je jezelf verliest. Aan de andere
kant kun je helemaal bij jezelf blijven, met als gevolg dat je niet openstaat voor
andere perspectieven. Het zijn twee uitersten waartussen een derde strategie ligt:
je verwonderen over de situatie en een middenweg vinden, mét behoud van je eigen
identiteit. Globitrotter is ontworpen op basis van deze drie strategieën. Het doel van
het spel is studenten met een open blik naar interculturele dilemma’s te laten kijken, hen
deze situaties te laten analyseren en hen een eigen strategie te laten bepalen. Wat past
bij de situatie? En wat past bij mij? Doordat studenten oplossingen samen bespreken
ontstaan dialogen en discussies die de blik van een student verruimen. Dat maakt het
spelen van Globitrotter extra leer- en duurzaam, ook op de lange termijn.

EEN BREDE INZET ZORGT VOOR MEER EFFECT

TRAINING VOLGEN?

We noemen Globitrotter een bordspel, maar eigenlijk is het
een lesmethode. Het spel kun je veel breder inzetten voor
Internationalisation at home en uitgaande mobiliteit. De
interculturele dilemma’s die de kern van het spel vormen
zijn een voedingsbodem voor leerzame dialogen met en
tussen studenten. Door studenten voor en na het spelen van
Globitrotter regelmatig met vragen en aanvullende opdrachten
kritisch te laten nadenken en de koppeling te maken met
eigen ervaringen, versterken ze hun interculturele kennis,
vaardigheden en houding structureel en op een manier die bij
hen past.

Wil je de mogelijkheden van
Globitrotter optimaliseren? Leer
dan tijdens een Verdiepingstraining
meer over de theorie achter
het spel en doe concrete en
aanvullende lesideeën op die bij
je studenten en jouw manier van
lesgeven passen.
Kijk op www.globi.nl voor meer
informatie en check de agenda.

Kosten Globitrotter
Om het spel met circa 25 studenten tegelijkertijd te spelen heb je een set van vijf spellen nodig.
De prijs daarvoor is € 585,-. Per los spel zijn de kosten €175,-. Deze bedragen zijn inclusief
verzendkosten en kortingsvouchers voor deelname aan een training (bij aanschaf van een set).
Heb je het spel in huis, dan kun je het zo vaak en met zoveel studenten inzetten als je zelf wilt:
de materialen van het spel zijn duurzaam en kunnen tegen een stootje. Je kunt Globitrotter
bestellen via www.globi.nl/globitrotter.

Over Globi
Om goed te functioneren in een globaliserende wereld hebben leerlingen en studenten interculturele
vaardigheden nodig. Globi is in alles wat ze doet gericht op de ontwikkeling en versterking van die
competenties. Het doel achter elk programma of product dat Globi ontwikkelt is hen te stimuleren
bewuste en bekwame wereldburgers te worden. Of ze nu in Nederland zijn of over de grens.
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