FESTIVALUL DE FILM DOCUMENTAR
CU TEMA: MEDIUL ŞI VIAŢA

„LUMINA VERDE”
Ediţia a II-a, Craiova
6 – 7 iunie 2012

Organizatori:

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie,
Şcoala Ecologică „Sfântul Ştefan”, Craiova
Grup Şcolar „Matei Basarab”, Craiova

Parteneri:






 Facultatea de agricultura şi Horticultură, - Departamentul Biologie şi ingineria
mediului
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Casa Corpului Didactic Dolj
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Dolj
Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Dolj
Editura Decesfera Media, Bucureşti
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ARGUMENTAREA PROIECTULUI
Necesitatea protejării mediului este tot mai evidentă ȋn societatea românească. Activitatea umană tinde să
distrugă armonia cadrului natural, iar capacitatea tehnicii moderne de transformare a habitatului natural este
astăzi considerabilă. Cetăţeanul trebuie să înţeleagă că este obligat moral să împiedice distrugerea unor
specii de plante şi animale, să reducă poluarea mediului, dar mai ales exploatarea neraţională a resurselor
naturale. Pentru aceste simple motive, trebuie să fim conştienţi că viitorul unei societăţi armonioase
depinde de atitudinea fiecărui locuitor cu privire la ocrotirea mediului. O modalitate eficientă de
transmitere a mesajelor „pro natura” este realizarea de filme documentare inspirate din realitatea imediată.

DESCRIEREA PROIECTULUI
1. SCOP:
Pomovarea filmului documentar şi a modului ȋn care problematica mediului poate fi abordată prin
film documentar.
Promovarea prin imagine a educaţiei în spiritul dezvoltării durabile.
Ȋncurajarea iniţiativei, creativităţii şi talentului copiilor / tinerilor / adulţilor.
Coştientizarea întregii comunităţi privind menţinerea sănătăţii mediului şi, implicit, a propriei
sănătăţi.
Identificarea modalităţilor de responsabilizare a copiilor /tinerilor în ceea ce priveşte menţinerea
igienei mediului.
Promovarea principiilor ecologice şi dezvoltării durabile ȋn societatea românească.

2. OBIECTIVE:
Se urmăreşte:
- să acţionăm unitar pentru salvarea patrimoniului natural;
- să promovăm principiile ecologice şi ale dezvoltării durabile;
- să participăm activ la acţiunile de conservare şi ocrotire a mediului înconjurător;
- să dovedim printr-un comportament ecologic atitudini favorabile ocrotirii mediului şi
sănătăţii propriului organism;
- să înţelegem relaţia om – natură – mediu înconjurător;
- să evaluăm obiectiv influenţa factorilor artificiali asupra mediului natural.
Pe termen lung se urmăreşte:
- reducerea factorilor de poluare a mediului înconjurător;
- formarea elevilor în spiritul adoptării unui stil de viaţă sănătos într-un mediu curat;
- conştientizarea cetăţenilor cu privire la necesitatea protejării mediului şi adoptarea unei
atitudini conforme cu ....

3. GRUP ŢINTĂ





Elevi gimnaziu (12-15 ani)
Elevi liceu (15-18 ani)
Studenţi
Cadre didactice

CONŢINUTUL PROIECTULUI:
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1.




DURATA:
Ȋnscrieri: 15.04 – 15.05.2011
Jurizare: 20-25.05.2011
Derularea festivalului: 4-5.06.2011

2. TEMA - MEDIUL ŞI VIAŢA
3. LOCUL DESFĂŞURĂRII: CRAIOVA
4. SECŢIUNI:
Festivalul se desfăşoară pe două secţiuni:
- Filme de foarte scurt metraj (FFSM)
- Filme de scurt metraj (FSM)
Filmele prezente în festival pentru jurizare pot să fie realizate în mod individual sau în grup.
Ţinând cont de grupul ţintă, fiecare secţiune prezintă:
A) subsecţiunea elevi/studenţi - elevi gimnaziu (12-15 ani)
- elevi liceu (15-18 ani)
- studenţi

B) subsecţiunea cadre didactice
Notă: Fiecare participant / echipă poate să introducă în festival cel mult 2 filme pentru fiecare
categorie aflată în concurs.

5. CONDIŢII DE PARTICIPARE
A) Dimensiunile fimelor
FFSM vor avea dimensiunea 60 - 120 secunde.
FSM vor avea dimensiunea 90 - 360 secunde.
B) Condiţii tehnice
Ambele categorii de filme vor îndeplini următoarele condiţii minime pentru a putea intra în categoria
de materiale jurizabile:
1. Să se ȋncadreze în tema festivalului.
2. Lungimea filmului va fi între 60 de secunde şi cel mult 360 de secunde .
3. Filmul va fi realizat în avi.
4. Titlul filmului, precum şi realizatorii săi vor apărea pe imaginea de deschidere şi vor persista timp
de 5 secunde.
5. Filmările vor fi realizate la lumină naturală sau/şi la proiector, astfel încât imaginea să fie clară,
iar subiectul tratat să poată fi înţeles în mod direct, fără speculaţii pe marginea sa.
6. Unghiurile de filmare vor fi în număr de minim două şi maxim patru, în funcţie de dimensiunea
filmului.
7. Inserările de imagine statică (filmarea de fotografii, documente etc.) nu vor depăşi 1/3 din
dimensiunea filmului.
8. Vor exista cel mult două tipuri de tăieturi de montaj pentru întreg filmul.
9. Coloana sonoră va fi mixată peste film, iar comentariile vor fi clare şi la obiect.
10. Coloana sonoră poate fi însoţită de explicaţii scrise, adăugate peste imagine.
11. Coloana sonoră poate să conţină elemente muzicale, adecvate subiectului prezentat. În ansamblul
ei, coloana sonoră va fi cu 5-7 secunde mai mică decât lungimea filmului.
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C) Condiţii generale
La Festival pot participa toţi realizatorii şi producătorii de film documentar de mediu şi creatorii de
imagine, individual sau în echipe.
În cadrul Festivalului sunt acceptate toate categoriile de film documentar de mediu realizate în anul
2011 şi 2012.
Fiecare participant/echipă poate să introducă în festival cel mult 2 filme pentru fiecare categorie
aflată în concurs (indiferent de modalitatea de participare).
Filmele vor fi realizate de pe suport DVD.
Filmele vor fi trimise pe suport DVD până la data de 20.V.2012 (data de expediţie înscrisă pe colet
) pe adresa: ……………………………………………………………..
Rezultatul preselecţiei va fi comunicat realizatorilor / producătorilor, prin e-mail sau telefonic, până
la data de 25 mai 2011..
Festivalul se va derula ȋn oraşul Craiova, ȋntr-o locaţie ce va fi anunţată ulterior. Organizatorii
suportă cheltuielile de cazare pentru câte două persoane din fiecare echipă selectată în concurs.

D) Înscrierea în concurs
Se va face în perioada 15.04.2012 – 15.05.2012, la adresele de e-mail ale persoanelor de contact.
Participanţii vor anunţa exact câte filme au înscris la festival şi la ce categorie, conform datelor din
Formularul de înscriere al Regulamentului festivalului.

E) Modalitatea de expediere a filmelor înscrise
După primirea acceptului de participare, se vor expedia către organizatori:




DVD-ul pentru fiecare film înscris în concurs
CV-ul concurentului
Afişul/posterul filmului, în format A4, pe care să apară în, mod clar, titlul filmului şi celelalte
elemente dorite de producător, pentru Expo-Festival.

F) Organizarea festivalului:
Festivalul va fi organizat ȋn oraşul Craiova, ȋntr-o locaţie care va fi comunicată ulterior.
Intrarea va fi liberă la toate manifestările Festivalului de Film Documentar de mediu „Lumina
Verde”, ȋn limita locurilor disponibile.
Premierea câştigătorilor: Organizatorii vor oferi diplome, trofee şi premii.

6. CONDIŢII FINALE:
Filmele înscrise în Festival nu se returnează, ele intrând în arhiva Festivalului„Lumina verde”.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi aceste filme în scopuri promoţionale, culturale şi ca material
didactic în unităţile şcolare în scopul realizării educaţiei de mediu.. Filmele nu vor fi folosite în scopuri
comerciale.
Se pot oferi informaţii /recomandări privind structura hotelieră din oraş şi împrejurimi, pentru alte
persoane interesate de Festivalul de Film Documentar de mediu „Lumina verde”, la tel. 0722 459161 sau
e-mail: lazarviorel@yahoo.com
Persoanele de contact:
Viorel Lazăr – director Festival, tel. 0722 459161, lazarviorel@yahoo.com
Mihaela Popa - director imagine, tel. 0745463029
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ORGANIZATORI:
Centrul Carpato-Danubia de Geoecologie
Preşedinte
Prof. dr. Cornelia Dincă
Şcoala Ecologică Sfântul Ştefan” Craiova
Director
Prof. dr. Viorel Lazăr
Grupul Şcolar „Matei Basarab” Craiova
Director,
Prof. Mihaela Carmen Popa

PARTENERI:
Consiliul Judeţean Dolj,
Preşedinte,
Ion Prioteasa
Facultatea de Horticultură, Craiova
Departamentul Biologie
Decan,
Prof.univ.dr.ing.Ion Mitrea

Facultatea de Ştiinte sociale, Craiova
Departamentul Geografie
Decan,
Prof.univ.dr. Dumitru Otovescu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Ispector Şcolar general,
Prof. Mihaela Motăţeanu

Casa Corpului Didactic Dolj
Director,
Prof. Mihaela Brumar

Centrul Judeţean de Conservare şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj
Director
Prof. Amelia Etegan

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Craiova
Director,
Ing. Dr. Monica Mateescu

Editura DECESFERA Media,
Bucureşti,
Director,
Drd. Razvan Dincă
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