MEDEA Awards 2008 Maakt Winnende Finalisten Bekend!
Datum van Publicatie: 7 November 2008

Op 7 november werden de 6 finalisten van de jaarlijkse MEDEA Awards aangekondigd. De winnaars zijn Anti-Anti door het
Sint-Lievenscollege Gent (België), ArtisanCam door Artistsatwork.org (Groot-Brittanië), Canal Educatif (Frankrijk), Patient
Safety - Mildred's Story door de University of Leicester (Groot-Brittanië), Pronunciation Tips door BBC Learning English
(Groot-Brittanië) and Rättegångsskolan på webben/Court introduction door Brottsoffermyndigheten Crime Victim
Compensation and Support Authority (Zweden). De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de MEDEA Awards
Ceremony op 4 december 2008 in het Hotel InterContinental in Berlijn.
Na een intens jureringsproces in oktober waaraan 35 media en onderwijs-experten uit 10 verschillende landen deelnamen,
kondigt het organiserend committee voor de MEDEA Awards 2008 de zes winnende finalisten aan. Deze finalisten zullen de
prijsuitreiking op donderdag 4 december 2008 in Berlijn bijwonen, waar aan een van hen de bronzen MEDEA Award zal
overhandigd worden, alsook verscheidene andere prijzen waaronder hardware en software, met de steun van Apple Europa
en Adobe voor een waarde van ongeveer 18,000 Euro.
De MEDEA Awards werden opgericht om het creatieve gebruik van video en geluid in het onderwijs te bevorderen. Dit jaar
mocht de jury meer dan 100 inschrijvingen uit 25 verschillende landen beoordelen. Inschrijvingen kwamen van allerlei
organisaties zoals professionele producenten, scholen, audiovisuele universiteitsdepartementen, trainingsinstituten,
overheidsinstellingen en openbare omroepen. Alle projecten waren van zeer hoge kwaliteit, en gingen van complexe
videobeelden – bijvoorbeeld een opleidingsprogramma voor anatomiestudenten – tot videos gemaakt door de leerlingen van
een secundaire school ter illustratie bij een poëzie les. Verder ontving de jury educatieve documentaires over de meest
uiteenlopende onderwerpen: depressie, alternatieve irrigatiesystemen, het gebruik van labo-instrumenten, enzovoort. Ook
websites met multimedia werden ingediend bijvoorbeeld om interculturaliteitsensibilisering in
secundaire scholen te ondersteunen, of individuele taaltrainingen voor volwassenen. Mathy
Vanbuel van ATiT drukte in naam van het MEDEA Awards Organising Committee de bewondering
uit voor de kwaliteit van de deelnemende projecten in het eerste jaar dat de wedstrijd
plaatsvond, en de buitengewone rijkdom van bronnen en materialen. De MEDEA organisatie kijkt
dan ook uit naar een zeer interessante prijsuitreiking in december en vooral naar de volgende
aflevering van de MEDEA Awards in 2009.
De MEDEA Awards Ceremony vindt plaats tijdens ONLINE EDUCA BERLIN, de grootste
internationale conferentie over technologie-ondersteund onderwijs en opleiding. Tijdens deze
conferentie zelf zal een speciale sessie aan de MEDEA Awards 2008 gewijd worden, waar de
finalisten hun projecten nader voorstellen.
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