BEGELEIDEND WOORD VOOR LERAREN: vertaling van de voorbeeldbericht verzonden door de ACLg
Beste leraren,
Dankzij jullie hebben de leerlingen een geweldige Olympische ervaring beleefd. Jullie zijn vol passie
en hebben deze passie kunnen doorgeven aan jullie leerlingen.
Om deze reden zijn wij van mening dat u interesse zal hebben in een SOLVAY-voorstel, waaraan de
ACLg enthousiast deelneemt.
Als onderdeel van haar maatschappelijke acties organiseert Solvay, met de steun van verscheidene
partners*, een competitie die zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2018. Het doel van deze
wedstrijd is om meisjes te bemoedigen om voor wetenschappelijke of technische richtingen te kiezen
in het hoger onderwijs.
Meisjes en jongens kunnen hieraan deelnemen en een kans winnen voor de finale van de GirLS2018
@ Solvay Brussels competitie en misschien HET SCHOOLGELD van hun eerste studiejaar te WINNEN!
WIE
Teams van 2 tot 5 leerlingen, enkel vrouwelijk of gemengd
WANNEER
Voorselectie open tot 21 september 2018
Aankondiging van geselecteerde teams : week van 24 september 2018
Wedstrijd : de finale zal in Brussel op 24/10, 7/11 of 10/11 2018 plaats vinden. Het zal een vol dag
duren.
HOE
Om aan de voorselectie deel te nemen moet een video van maximaal 3 min gemaakt worden, die
door een meisje van het team voordesteld zal worden.
- Thema’s van de videos : "Wat doet je dromen in de wereld van de wetenschap?", "Welk
wetenschappelijk of technologisch project droom je ervan om in elkaar te brengen? “
- Inlevering van videos : een email sturen aan : anne.goldberg@solvay.com,
alyssia.horvat@solvay.com, nathalie.swinnen@solvay.com
WAAR
De finale van het wedstrijd GirLS 2018 zal op het Campus SOLVAY plaats vinden:
310, Ransbeekstraat
1120 Brussel
Een vervoer van Centraal Station zal georganiseerd worden, voor degenen die het nodig hebben
WAAROM
De jongeren en meer bijzonderlijk de meisjes aansporen om wetenschappelijke of technische
carrieres te ondernemen. Elk lid van het winnende team behaalt het inschrijvingsgeld van een eerste
studiejaar indien zij/hij zich inschrijft in het hoger onderwijs, in een belgische instelling erkend door
de gemeenschappen, en in een wettenschappelijke of technische richting (of gelijkwaardig) naar
keuze
Meer inlinchting in de bijbehorende document.

Al het team van « Olympiades » /ACLg moedigt je aan in deze nieuwe uitdaging en we blijven alert op
elk verzoek van jou.
* Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Les Jeunesses Scientifiques de Belgique, Le Comité des Olympiades
de Chimie (ACLg), het Koning Boudewijnfonds/Fonds Ernest Solvay

