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MEDEA Awards 2016 open voor inzendingen. Bekijk de
nieuwe prijscategorieën!
De organisatoren van de jaarlijkse MEDEA Awards hebben voor de editie 2016 een aantal nieuwe prijscategorieën
aangekondigd. De uiterste datum voor inzending is 30 november 2015.
Deze jaarlijkse wedstrijd, nu in zijn achtste jaar, heeft als doel innovatie in het gebruik van media (audio, video, grafische kunst
en animatie) in het onderwijs te stimuleren en goede praktijkvoorbeelden in de schijnwerpers te zetten. De MEDEA Awards
belonen kwaliteitsvolle productie en goed pedagogisch ontwerp van media-rijke leermiddelen. MEDEA finalisten worden
uitgenodigd om de MEDEA Awards Ceremonie bij te wonen tijdens de Media & Learning conferentie in Brussel van 10-11 maart
2016.
De MEDEA Awards winnen ieder jaar in populariteit en kwaliteit. Dit jaar hebben de organisatoren een aantal nieuwe prijzen
aangekondigd. De MEDEA Awards 2016 bestaat uit de twee MEDEA hoofdprijzen en 5 bijkomende prijscategorieën:


De MEDEA Award voor user generated educatieve media



De MEDEA Award voor professioneel geproduceerde educatieve
media



Prijs voor gebruik van media in taallessen



Prijs voor gebruik van media in wetenschapsonderwijs, met steun van
het Inspiring Science Education project



Prijs voor gebruik van media in het Hoger Onderwijs



Prijs voor Europese samenwerking bij de creatie van educatieve
media



Speciale prijs van de MEDEA jury

De deadline voor inzendingen is 30 november 2015. Ga naar de MEDEA Awards website voor gedetailleerde informatie over het
inzenden van materiaal.

Gezocht: juryleden
De MEDEA Awards jury telt meer dan 100 professionelen uit heel Europa werkzaam in de media en onderwijs sector: educatieve
media producenten, deskundigen in het gebruik van media voor onderwijs en training en andere belanghebbenden van
relevante organisaties.
Online jurering vindt plaats in december 2015 en januari 2016. Als je wil meewerken als jurylid, kan je je aanmelden als
vrijwilliger op de MEDEA website.
Voor meer informatie over de MEDEA Awards: http://www.medea-awards.com
Voor meer informatie over de Media & Learning conferentie: http://www.media-and-learning.eu

Contact informatie
Voor meer informatie over de Awards of conferentie, contacteer Alberto Nantiat:
Tel: +32 16 284 040, Fax: +32 16 223 743
E-mail: secretariat@medea-awards.com
MEDEA Secretariat, ATiT,
Leuvensesteenweg 132,
B-3370 Roosbeek, België

