Nasljeđe Austro-Ugarskoga Carstva
Videonatječaj za učenice i učenike

Hrvatska udruga nastavnika povijesti (HUNP), u suradnji sa zakladom Evens i Europskom udrugom
edukatora povijesti (EUROCLIO), otvara videonatječaj.
Sharing European Histories (SEH) projekt je koji je pokrenula zaklada Evens u suradnji s udrugom
EUROCLIO. Svrha je projekta razvijati nastavne strategije o poučavanju europske povijesti koje bi pomogle
učenicima i nastavnicima u istraživanju zajedničkoga europskog nasljeđa.
U kontekstu spomenutoga projekta HUNP provodi projekt pod nazivom Nasljeđe Austro-Ugarskoga
Carstva. Cilj je projekta potaknuti učenike na istraživanje utjecaja velikih događaja na njihov zavičaj. Velikim
događajima smatraju se događaji ili procesi koji povezuju države i regije te nadilaze političke ili geografske
barijere. Veliki događaji mogu biti: politički (ratovi, carstva, ideologije), društveni (društveni sustavi,
društveni pokreti, migracije), kulturni (umjetnički stilovi), gospodarski (trgovačke rute, krize, ekonomske
doktrine), tehnološki (utjecaj na proizvodnju i svakodnevicu) i drugi.

CILJ
Videonatječajem nastoji se potaknuti učenike na istraživanje zavičajne povijesti, ali i na razvijanje svijesti o
zajedničkom europskom nasljeđu na području Republike Hrvatske.

PRIJAVITELJI
Natječaj je otvoren za sve učenice i učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

TEMA
U videouratku trajanja ne duljeg od 2 minute treba predstaviti aspekt lokalne povijesti po izboru, a koji je
na neki način uzrokovan, potaknut ili pod utjecajem velikoga događaja iz razdoblja Austro-Ugarske
Monarhije (1867. – 1918.).
U videu treba jasno pokazati
•
•
•

o kojem se velikom događaju radi
na koji je način taj događaj utjecao na lokalnu povijest
način na koji je provedeno istraživanje

Video mora biti rezolucije 1080p HD, 25-30fps.
Video mora biti objavljen na YouTube kanalu škole.
KATEGORIJE
Natjecatelji će biti podijeljeni u tri kategorije te vrednovani unutar istih:
I. kategorija: Osnovna škola
II. kategorija: Strukovne/umjetničke škole
III. kategorija: Gimnazije
NAGRADE
HUNP će za prvo mjesto u svakoj kategoriji osigurati poklon-paket koji će sadržavati:
•
•
•

čitač e-knjiga
bluetooth zvučnik
powerbank prijenosnu bateriju za mobilne uređaje

PRIJAVA
Prijava je na Natječaj besplatna. Upute za prijavu:
Za prijavu je potrebno preuzeti, ispisati i ispuniti obrazac prijave (koji se uz ostale podatke može pronaći na
mrežnoj stranici HUNP-a: www.hunp.hr; ili dobiti upitom na e-mail: povijest.3gimos@gmail.com), ovjeriti
obrazac pečatom škole i potpisom te ga skeniranoga poslati e-mailom s nazivom predmeta [SEH
videonatječaj – NAZIV ŠKOLE] do isteka roka.
Potrebno je objaviti videouradak na YouTube kanalu škole/prijavitelja (trajanje ne dulje od 2 minute) te
poslati poveznicu istoga u obrascu prijave.
Natječaj je otvoren 29. ožujka i traje do 15. svibnja 2021. godine.

PRAVA
Sudjelovanjem u Natječaju svi prijavljeni daju suglasnost za objavljivanje imena te korištenje prijavljenih
radova s ciljem informiranja u sklopu provedbe projekta.
Prijavitelj ujedno potvrđuje i odobrava organizatoru:
• korištenje materijala (djelomično ili u cijelosti) poslanoga za sudjelovanje u Natječaju, kao i
korištenje materijala u Hrvatskoj i inozemstvu (na neodređeno vrijeme) na kojima se pojavljuju
maloljetne i punoljetne osobe, a s namjerom izvještavanja o projektu i ciljem promocije projekta
(fotografije, videozapisi, tekstovi i dokumenti)
• reprodukciju podnesenoga materijala u okviru aktivnosti HUNP-a (npr. publikacije neprofitnih
organizacija koje sudjeluju u projektu; izložbe ili komunikacije povezane s nastavom povijesti i
obrazovanjem; mrežna stranica i kanali komuniciranja HUNP-a)
• reprodukciju ili umnažanje materijala, djela maloljetnika/ica nastalih u kontekstu Natječaja, kao i
kasnije reproduciranje i umnažanje snimaka tih sadržaja na bilo koji sadašnji ili budući medij.
• promociju u javnosti s namjerom izlaganja svih ili dijela snimki putem bilo koje komunikacije koja
se trenutno koristi (izložbe, prijenosi, telefon, internet i sl.) ili koja može biti osmišljena u budućnosti
• HUNP nema obvezu objavljivati materijale, objava je stvar procjene osoba zaduženih za zastupanje
udruge; prijavitelj razrješuje HUNP bilo kakvih ekonomskih terećenja i odgovornosti ukoliko dođe
do zloupotrebe osobnih podataka i fotografija koji se nalaze na mrežnoj stranici HUNP-a i drugim
medijima pomoću kojih HUNP komunicira s javnošću (društvene mreže i sl.).
INFORMACIJE I KONTAKT
www.hunp.hr
povijest.3gimos@gmail.com

