PRAKTISCHE FICHE VAN DE ACTIVITEIT
« Europadag »
1.

CONCEPT EN PROGRAMMA

Informatie- en sensibiliseringsactiviteit die op 9 en 10 mei eerstkomend plaatsheeft naar aanleiding van de
festiviteiten voor de « Europadag ».
Voor deze activiteit die in samenwerking met het netwerk Europe Direct in België wordt opgezet, komen
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken en niet minder dan 26 diplomaten
en/of medewerkers van Buitenlandse Zaken naar 26 secundaire scholen in het Nederlandse, het Franse en
het Duitstalige landsgedeelte, om voor de laatstejaars een uiteenzetting te geven over het ontstaan van de
Europese Unie en wat zij voor ons allen nu en in de toekomst kan betekenen. De Minister en elke diplomaat
of medewerker krijgt een school toegewezen.
Het programma bestaat uit een korte uiteenzetting van 60 minuten en een gedachtewisseling of een
vragenronde van maximaal 30 minuten, dus samen 90 minuten.
2.

WAAR ?

Deze activiteit loopt gelijktijdig in de 26 deelnemende scholen.
3.

WANNEER ?

Datum : 9 of 10 mei 2019, voor- of namiddag.
Voor de goede orde vragen wij dat u hiervoor twee lesuren uittrekt en dat u ons laat weten aan welke uren
u de voorkeur geeft.
4.

VOOR WIE ?

Alle secundaire scholen in België van alle netten, met dien verstande dat elke provincie, elke gemeenschap
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd zijn.
Groep van ministens 50 à 60 leerlingen (2 à 3 klassen van het zesde jaar).
5.

HOE INSCHRIJVEN ?

Wij vragen u vóór 13.03.2019 (afsluiting inschrijvingen om 12u00) :
a) Het bijgevoegde papieren formulier naar behoren ingevuld terug te sturen naar het adres :
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Directie-Generaal Europese Zaken & Coördinatie (DGE)
Ter attentie van Mevrouw Jacqueline De Hanscutter
Karmelietenstraat 15, Bureel D 403 – 4de verdieping (Egmont I)
1000 Brussel
of het gescande vervolledigde formulier te mailen naar : Belgium.Europe.You@diplobel.fed.be

6.

SELECTIECRITERIA

Wij streven naar een evenwicht tussen deze 4 selectiecriteria:
a)
b)
c)
d)
7.

2 scholen uit elke Vlaamse en Waalse provincie + 2 Franstalige en 2 Nederlandstalige
scholen uit Brussel + 2 scholen uit de Duitstalige Gemeenschap ;
Snelle reactie en bevestiging, volgens het principe « First in, first served » ;
Mix van vrij en officieel onderwijs ;
Mix van technisch en algemeen onderwijs.

VOORBEREIDING

Wij stellen het op prijs dat de deelnemende leerlingen vooraf worden voorbereid en de nodige opleiding
over het onderwerp krijgen.
Voorzie ook in :
een zaal/klaslokaal voor de uiteenzetting + ruimte voor de opstelling van de informatiestand van
Europe Direct
de benodigde apparatuur (PC – software – overheadprojector - microfoon) voor een
PowerPointpresentatie
8.

KALENDER

Op 15 februari 2019 ontvangen de scholen de aankondiging van deze actie.
Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 13 maart 2019 (inschrijvingstermijn loopt af om 12u00).
9.

BERICHTGEVING DOOR DE MEDIA

De kans is groot dat dit initiatief aandacht krijgt in de audiovisuele media en de sociale media (Facebook en
Twitter) en in de geschreven pers. De persdienst van de FOD Buitenlandse Zaken zal journalisten en
televisiezenders uitnodigen via een perscommuniqué.
De FOD Buitenlandse Zaken maakt deze Europese educatieve activiteit bekend op zijn Facebookpagina
( Facebook: Diplomatie.Belgium) en op zijn website (http://www.diplomatie.belgium.be). Via dezelfde
kanalen volgt dan een fotoverslag van de activiteit.
10.

CONTACT

Mevr. Jacqueline De Hanscutter
Attaché - Sensibilisatie Europa
Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE)
Tel. + 32 (0)2 501 85 01 - e-mail : Belgium.Europe.You@diplobel.fed.be
Mevr. Maud Neuprez
Kabinet van vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders
Tel.: +32 (0) 2 501 30 67 – e-mail: maud.neuprez@reynders.fed.be

