Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

București
3 aprilie 2012
UEFISCDI sprijină pentru al doilea an consecutiv competiția FAMELAB România
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării prijină pentru
al doilea an consecutiv competiția FAMELAB România.
Aflat în România la cea de-a V-a ediție, competiția FAMELAB, este organizată de British Council, in asociere
cu The Times Cheltenham Science Festival din Marea Britanie.
FAMELAB este o competiție internațională de comunicare a științei care se desfășoară în peste 20 de țări din
Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Africa de Sud.
Competiția se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani care doresc să-și demonstreze și săși dezvolte abilitățile de comunicare a știintei.
Tinerii interesați trebuie să filmeze o prezentare de maximum 3 minute, în limba română, pe un subiect la
alegere din domeniul științelor naturii, matematicii, tehnologiei sau medicinei, și să o încarce pana pe 24
aprilie, pe pagina web a competitiei: www,.britishcouncil.ro/famelab-romania.
Juriul, format din oameni de știință și specialiști în comunicare, va evalua filmele înscrise în concurs în funcție
de trei criterii: conținut, claritate și carisma.
Cei care trimit cele mai bune filme vor beneficia de un masterclass gratuit de comunicare a științei organizat
de British Council, în zilele de 5-6 mai, la Predeal.
Primii zece clasați din faza prezentărilor video vor fi prezenți în finala națională FAMELAB, cu o prezentare de
3 minute, susținută în limba română, în fața publicului, în cadrul unui spectacol televizat care va avea loc în
București.
Castigatorul finalei de la Bucuresti va beneficia de o excursie la Festivalul de Știință din Cheltenham (Marea
Britanie), în perioada 12-16 iunie, pentru a reprezenta România în finala FAMELAB International, costurile
fiind acoperite de British Council.
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