
Thirrje për pjesmarrje
Festivali i Filmit Mjedisor në Shqipëri (EFFA 2016)

EFFA në shkolla 

Ideja e festivalit

Edicioni i tretë i Festivalit të Filmit Mjedisor në Shqipëri (EFFA) do të mbahet nga data 22 Maj deri
më 5 Qershor 2016.

Jemi  në  kërkim  të  filmave  tuaj  për  të  rritur  ndërgjegjësimin  mbi  mjedisin  dhe  për  të  bërë
ndryshimin!

EFFA në shkolla synon ndërmarjen e iniciativave në edukimin mjedisor nga shkolla të ndryshme në
Shqipëri. Organizatorët e EFFA do të mbështesin filmat e shkollave pjesmarrëse, duke ju ofruar
nxënësve  mundësinë  të  prezantojnë  punët  e  tyre  gjatë  zhvillimit  të  Festivalit  gjithashtu  dhe
vëmëndje mediatike. Prezantimi i filmave nuk mbaron këtu  pasi organizatorët e festivalit  do të
përdorin rrjetet  ndërkombëtare të festivaleve për  të  shpërndarë filmat  edhe pas përfundimit  të
EFFA 2016.

Përzgjedhja

Filmat me kriteret e mëposhtme do të konsiderohen nga juria e festivalit :

(1) Thirrja e EFFA për pjesmarrje i drejtohet  shkollave në territorin e Shqipërisë dhe filma të
realizuar në gjuhën shqipe në të gjithë botën.  Filmat duhet të përqëndrohen tek mjedisi (në
përgjithësi). Nën çështjet  mjedisore si (energjia, shpërdorimi, ajri, kushtet e jetesës, uji, ndotja,
zonat  e  gjelbra,  shumëllojshmëria  biologjike)  sidhe  qasjet  me  disiplinat  e  shumfishta  janë  të
mirpritura.

(2) Kohëzgjatja duhet të jetë më pak se 15 minuta dhe cilësia e imazhit HD. Për shkollat brënda
territorit Shqipëtar cdo gjuhë është e pranueshme, për shkollat jashtë territorit të Shqipërisë filmat
duhen realizuar vetëm në gjuhën shqipe.  

(3) Nxënësit pjesmarrës si realizues/ideator të fimave duhet ti përkasin ciklit 9 vjeçar dhe atij te
mesëm.

(4) Filmat që kanë qënë pjesmarrës në festivale të tjera nuk do të pranohen në seksionin EFFA
school. 

(5) Nëse organizatorët e festivalit do të marrin më shumë se 10 filma do të ketë një ndarje sipas
kategorive të mëposhtme: Cikli 9 vjeçar dhe gjimnazet.

(6)  Aplikantët  duhet  të kenë të gjitha lejet  e mundshme për të realizuar filmin në ambjentet  e
shkollës ose gjetiu (autorizimin e prindërve, autorizimin për të filmuar në ambjente publike, etj).
Festivali nuk merr përsipër asnjë problem të kësaj natyre.

(7) Përdorimi i muzikës apo imazheve duhet të plotësojnë të gjitha kriteret dhe procedurat e të
drejtave të autorit. Në rast se zbulohet që ndonjëri prej fituesve nuk i ka përmbushur këto kritere
atëherë çmimi  anullohet  dhe përsëri  organizatorët  nuk marrin  përsipër  asnjë  problem të kësaj
natyre.



Procedurat e aplikimit

(1) Pjesmarrja: e lirë

(2) Filmat konkurrues : Duhet të kenë një  web-link ose ta dergojnë atë me email organizatorëve të
EFFA 16. Kerkohen dy imazhe të filmit (poster ose/dhe skena nga filmi), sidhe një përmbledhje të
shkurtër të tij (400 fjalë maksimumi) në shqip dhe anglisht. Përkatësia e kategorisë duhet të jetë e
përcaktuar në email.

(3)  Aplikuesit  duhet  të kenë miratimin e profesorit  mbikqyrës përgjatë xhirimit  dhe prodhimit  të
filmit.

(4) Adresa e emailit të festivalit  është  environmentfestival.albania@gmail.com.  Ju do të merni një
email konfirmimi fill pas dëgimit të aplikimit

(5) Data limit:  Filmat konkurrues duhet ti dërgohen organizatorëve para datës 1 prill 2016, ora
11:59 (me orën lokale).

Metoda e përzgjedhjes

Një juri e panvarur e Festivalit do të përzgjedh maksimumi 10 filma për çdo kategori (nëse kjo do të
bëhet e mundur). Përzgjedhja e filmave do të bëhet para datës 05 prill 2016. Filmat e përzgjedhur
do të shfaqen në edicionin e tretë të EFFA. 

Çmimet

Gjat ë zhvillimit të EFFA një juri ndërkombëtare e përzgjedhur nga organizatorët e festivalit do të
jetë përgjegjëse për ndarjen e çmimeve. 

Arkiva e Festivalit

Pas përfundimit të festivalit me aprovimin e pjesmarrësve, organizatorët e EFFA do ti identifikojnë
filmat si pjesë e “Vetëdija Mjedisore” një plan që pritet të realizohet në disa zona të Shqipëris.
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