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FAQ

HET DIGITALE MEDIAPLATFORM " EUREGIOWAVES "
Een media platform, waarom?
Het mediaplatform "Euregiowaves" werd ontwikkeld door de Duitse projectpartners van
EUR.Friends (Regio Aachen-Zweckverband en Regio IT).
Dit euregionale platform is opgezet als een instrument ter ondersteuning en bemiddeling
van de grensoverschrijdende stages die in het kader van het project worden
georganiseerd. Euregiowaves bevat ook een hele reeks gegevens over wat de Euregio
Maas-Rijn te bieden heeft op het gebied van carrièrevooruitzichten en de verschillende
onderwijsstelsels van de vijf partnerregio's van het hele gebied.
Een media platform, voor wie?
Voor alle jongeren in de Euregio Maas-Rijn en hun leerkrachten. Bedrijven die jonge
stagiairs hebben opgevangen of willen opvangen, kunnen een account aanmaken op het
platform.
Welke inhoud is er te vinden op Euregiowaves?
Op het mediaplatform zijn verschillende inhouden te vinden:


Culturele informatie (met behulp van een video waarin de EMR wordt
gepresenteerd en anekdotes over de verschillende partnerregio's), beschrijving
van
de
vijf
onderwijssystemen,
informatie
over
enkele
mogelijke
financieringsmogelijkheden voor onderwijsprojecten en kleine functieprofielen
over enkele toekomstige industrieën in de EMR;



Een kaart van de Euregio Maas-Rijn met de geografische ligging van de
partnerregio's van dit gebied. Verklarende teksten en opnamen als illustratie van
de daar gesproken standaardtalen (FR-NL-DE) zijn aan deze kaart gekoppeld;
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Documenten die gebruikt werden in het kader van de EUR.Friends-stages
(beschrijving van de actie en de doelstellingen ervan, praktische modaliteiten,
presentatie van de stage, enz);



Ervaringen van enkele stagiairs in het kader van het EUR.Friends-project.

Hoe krijg ik toegang tot dit mediaplatform?
Euregiowaves is gratis verkrijgbaar via het volgende adres: https://euregiowaves.eu/
Iedereen kan gemakkelijk zijn/haar eigen profiel aanmaken met wat persoonlijke
informatie.
En als ik andere praktische informatie over het leven in de Euregio nodig heb,
waar kan ik die dan vinden?
Er is een hele reeks websites die een aanvulling vormen op de informatie op
Euregiowaves (en op de digitale instrumenten die in het kader van het Interreg-project
EMR EUR.Friends zijn ontwikkeld).
Tijdens het online-evenement digiTools (25/03/2021) werd de website youRegion-emr.eu
gepresenteerd, die bestaande digitale instrumenten voor het dagelijkse euregionale leven
"onder één hoedje" brengt. Het zal vanaf 19.04.2021 gratis beschikbaar zijn en
verschillende thema's op het Euregionaal gebied samenbrengen (o.a. openbaar vervoer,
vrijetijdsbesteding, talen leren, studeren en carrière maken aan hogescholen en
universiteiten, enz.) Samenvattingen van de meer dan 40 onderwerpen zijn beschikbaar
in vele andere talen (Turks, Arabisch, Russisch, Spaans, Italiaans, Hindi, Chinees, Pools).
Meer informatie?
Jan SCHLIEWERT
Region Aachen – Zweckverband
schliewert@regionaachen.de
Pascal BITTNER
Region Aachen – Zweckverband
bittner@regionaachen.de
Christoph GROSSWARDT
RegioIT
christoph.grosswardt@regioit.de

