În cadrul proiectul Comenius Regio cu titlul "Cetăţenie şi educaţie prin media in context european"
(Citizenship and Didactics with Media in the European Context) vă anunțăm:
Înscrierile la MEET FILM FESTIVAL sunt acum deschise!

Comunicare adresată tuturor școlilor, de orice nivel

De la 23 iunie până la 15 septembrie 2014, puteți participa la Festivalul de Film de MEET prin trimiterea unui video
pe care l-ați creat: vizitați site-ul http://meetfilmfestival.eu/ unde puteți găsi anunțul cu normele și reglementările și
instrucțiunile pentru a ne trimite materialul video. Participarea la festival este gratuită.
Festivalul MEET este conceput ca o oportunitate inovatoare de întâlnire și de schimb pentru toate producțiile
audiovizuale în domeniul educației și formării în Europa și, de asemenea, gazda producțiilor cineaștilor independenți
legate de aceste probleme. Promovează difuzarea de clipuri video caracterizate prin originalitate stilistică și formală.
În secțiunile sale competitive arată și promovează difuzarea de filme caracterizate prin originalitatea stilistică și
formală.
Obiectivele festivalului sunt:
• Să faciliteze un proces de reflecție și de producție culturală centrat pe teme anuale indicate de către Uniunea
Europeană (ex. 2013 Anul european al cetățenilor) și pe punctele de bază ale Educației și Formării 2020;
• Să stimuleze dezvoltarea de competențe legate de creativitate în domeniul educației și formării care să permită să
se dezvolte un anumit limbaj și coduri narativ-expresive, în scopul de a îmbunătăți comunicarea internă și externă;
• Să implice activ toți agenții de educație și formare profesională la nivel european, național și local , în special în
regiunea unde are loc festivalul;
• Să ofere un punct de referință și o șansă de întâlnire și de schimb a tuturor celor care participă sau au participat în
ultimii ani la experiențe de mobilitate și cooperare în cadrul programelor Uniunii Europene; de asemenea, crearea de
produse audio-vizuale.
• Să promoveze implicarea lumii cinematografice la realizarea obiectivelor Festivalului, în special a studiourilor mici
și a realizatorilor independenți de film.
Festivalul este locul perfect pentru a partaja toate produsele audiovizuale create în timpul proiectelor europene,
schimburi de tineri, de formare și așa mai departe.
Este o oportunitate reală de a oferi vizibilitate la toate proiectele europene deja finalizate sau în curs de desfășurare
și care de multe ori nu reușesc să găsească canalele potrivite pentru diseminare și difuzare.
Festivalul va avea loc în Senigallia (Ancona, Italia), în perioada 05- 08 octombrie, 2014.

Vă așteptăm!

Echipa Festivalul de Film de MEET

