VOORLOPIG PROGRAMMA
CONFERENTIE BENELUX
NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE & EDUCATIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

20 tot 22.11.2019

WOENSDAG 20 november - Grenzen en hulpbronnen
10:30 – 12:30

Onthaal van de deelnemers en lunch in de Jeugdherberg van Remerschen

12:30 – 13:00

Vervoer en onthaal van de deelnemers in het Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira

13:00 – 13:45

Academische opening
-

Carole Dieschbourg, minister van Leefmilieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling
van Luxemburg
Claude Meisch, minister van Nationaal Onderwijs, Kinderen en Jeugd van Luxemburg
Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux
Jean-Marc Huart, hoofd van het onderwijsdistrict Grand Est, hoofd van het onderwijsdistrict NancyMetz, Chancelier des universités / Frankrijk

13:45 – 14:15

Algemene inleiding van de dagen door Michel Grevis en Eric Schweicher, verantwoordelijken van
het Centre SNJ Hollenfels en bezielers van de conferentie

14:15 – 15:15

Inleidende plenaire zitting

15:15 – 16:15

Sessie in groepen

16:15 – 17:15

Bijeenbrengen van de gedachtevormingen in groepen

17:15 – 17:30

Toespraak door Jean-Luc Marx, prefect van de regio Grand Est / Frankrijk

17:30 – 18:30

Begeleid bezoek aan het Biodiversum

18:30 – 20:00

Receptie

20:00 – …

Terugkeer naar de Jeugdherberg en sluiting van de eerste dag

DONDERDAG 21 november - Gemeenschappelijke werkgebieden en waarden
08:30 – 09:00

Onthaal van de deelnemers in het Biodiversum

09:00 – 09:30

Terugkoppeling over de eerste dag en inleiding tot de tweede

09:30 – 10:30

Casus van de Balkan, gebied waar (geografische, religieuze, ethnische, persoonlijke,...) grenzen nog
altijd bestaan - interventie in het EN door Nikolas Blagojević (Radulovacki Eco Center Sremski
Karlovci)

10:30 – 11:30

Sessie in groepen

11:30 – 12:30

Voetrallye Actionbound
Het gaat om een ludieke activiteit met inzet van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën
(app) om de natuurlijke site rond het Biodiversum te ontdekken.

12:30 – 15:00

Vervoer naar en bezoek aan het Europees museum Schengen, gevolgd door een lunch

15:00 – 15:30

Vervoer naar het Kasteel van Malbrouck (Frankrijk)

15:30 – 17:00

Presentatie van grensoverschrijdende projecten

17:00 – 20:00

Bezoek van het Kasteel van Malbrouck en walking dinner

20:30 – …

Terugkeer naar de Jeugdherberg van Remerschen en sluiting van de tweede dag

VRIJDAG 22 november - De visies voor een gedeelde levensruimte
08:30 – 09:00

Onthaal van de deelnemers in het Biodiversum

09:00 – 10:30

‘The voice of youth’
Presentatie van videoreportages en boodschappen

10:30 – 11:30

Markt van visies, projecten en partnerships

11:30 – 12:30

Terugkoppeling over de drie dagen, vervolg in 2020 in het Vlaamse Gewest, symbolische actie en
sluiting van de conferentie door Alain de Muyser, adjunct secretaris-generaal van de Benelux

12:30 – 13:00

Vertrek van de deelnemers

