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5de MEDEA Awards lanceert oproep voor online inzendingen met deadline
17 september 2012
De organisatie van de MEDEA Awards publiceert vandaag een oproep voor inzendingen. Leerlingen, leraren, studenten, professoren

en verder iedereen (ook professionelen) die educatieve audiovisuele producties en multimedia ontwikkelen worden uitgenodigd
om hun producties in te zenden voor de MEDEA Awards-wedstrijd via de website www.medea-awards.com.
De MEDEA Awards verzamelt en stimuleert innovatieve en goede voorbeelden van het educatief gebruik van audiovisuele media
en van de beste producties en pedagogische ontwikkelingen van multimediale leermaterialen, waaronder ook het maken van
video in of met de klas.
Ook dit jaar zijn de hoofdprijzen de MEDEA Award 2012 voor niet-professionele inzenders (leerlingen, studenten en lesgevers) en de
MEDEA Award 2012 voor professionele producenten van audiovisuele en multimediale leermiddelen. Daarnaast zijn er ook nog de
Speciale Prijs 2012 voor Europese Samenwerking voor de productie van Educatieve Multimedia en de Speciale Prijs 2012 voor
Educatieve Media over Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties, die
georganiseerd wordt in samenspraak met het Europees Jaar van actief ouder worden en
solidariteit tussen de generaties. Uitzonderlijk kan ook nog een bijkomende Speciale Prijs
2012 van de MEDEA Jury worden toegekend door de MEDEA Jury.

Uiterste inleverdatum voor de MEDEA Awards 2012 is 17 september 2012
Geïnteresseerden kunnen het inzendingsformulier invullen in Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools of Spaans terwijl de inzendingen zelf
in eender welke taal mogen worden aangebracht. Deelname is gratis. Finalisten krijgen naast het MEDEAbeeldje of -medailles
hardware en/of software prijzen.
Alle finalisten zullen worden uitgenodigd om hun inzending voor te stellen tijdens de Media & Learning Conference 2012 te Brussel,
waar de MEDEA Awards Ceremonie ook zal plaatsvinden. Deze conferentie wordt voor de derde keer op rij georganiseerd in
samenwerking met en in de gebouwen van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs in Brussel en vindt plaats op 14 en 15 november
2012.

Bestel onze brochures!
Organisatoren van relevante evenementen die de MEDEA Awards willen helpen promoten kunnen gratis een
pakket MEDEAbrochures bestellen. Deze zijn beschikbaar in Bulgaars, Duits, Engels, Ests, Frans, Grieks, Italiaans,
Nederlands, Pools, Roemeens en Spaans. Voor meer informatie, contacteer het secretariaat.

Contact informatie
Voor alle bijkomende informatie, om mee te werken of om U in- of uit te schrijven in onze adressenbestand, gelieve contact op te
nemen met Nikki Cortoos op het MEDEA Secretariaat:
Nikki Cortoos, MEDEA Secretariaat
Adres: ATiT, Leuvensesteenweg 132, B-3370 Roosbeek, België
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
E-mail: secretariat@medea-awards.com
Website: www.medea-awards.com
Maandelijkse nieuwsbrief: news.media-and-learning.eu
www.facebook.com/medeaawards
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