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Europsko sveučilište za pametno i održivo upravljanje urbanim obalnim područjima EU-CONEXUS
(European University for Smart Urban Coastal Sustainability) usmjereno je na istraživanja u području
pametnog i održivog razvoja urbanih obalnih područja s globalnog stajališta.

Jedan od naših glavnih ciljeva i aktivnosti je podizanje svijesti o izazovima s kojima se suočavaju urbana
obalna područja u Europi i poticanje društva na traženje rješenja za primjenu ekološki prihvatljivih
principa u svakodnevnom životu.

U sklopu ovog međunarodnog natjecanja EU-CONEXUS vas poziva da postanete kreatori budućnosti u
kakvoj svi mi želimo živjeti. Podijelite s drugim učenicima u vašem razredu i školi, na nacionalnoj i
međunarodnoj razini, svoje ideje i snove o tome kako bi trebala izgledati budućnost vašega grada.

Nauči nešto novo o okolišnoj održivosti
Pomozi svom gradu da ostane zelen
Unaprijedi vještine komuniciranja na engleskom
Upoznaj druge zemlje i kulture
Radi u timu sa svojim prijateljima iz razreda i
nastavnicima
Otkrij svoju kreativnost i razvijaj svoje IT vještine
Zabavi se!

Uključite okolišnu održivost u svoje nastavne
programe
Potaknite učenike da budu društveno odgovorni
Unaprijedite odnos s vašim učenicima
Razvijajte vještine upravljanja projektima
Učinite vašu nastavu interaktivnijom
Povežite se s drugim europskim školama
Uživajte u novom iskustvu!

O čemu je riječ?

Zašto sudjelovati?

Sastavi tim od četiri učenika i jednog nastavnika. Slijedi pravila koja odgovaraju tvojoj dobnoj skupini.
Izaberi jednu od dviju tema kako bi informirao društvo o važnosti održivog upravljanja obalnim
područjima u svojoj zemlji.

1) Izradi poster u kojemu su opisana glavna
obilježja održivoga grada koristeći crteže.
Poster treba biti u vodoravnom
formatu, dimenzije: 120 cm x 90cm.

ili
2) Ispričaj fotografijama priču o Održivom
morskom turizmu i ekonomiji: format
printanih fotografija: 20 cm x 30cm.

1) Snimi kratki video sa stanovnicima obalnih
područja u kojemu će govoriti o kvaliteti života
uz more (s naglaskom na održivost): najviše
10 minuta; video format: 3GP, AAC, AVI, FLV,
MP4, MOV andMPEG-2.

ili
2) Osmisli pametni kontejner za odlaganje
otpada za svoju školu: pusti mašti na volju.

Kako sudjelovati?

UČENICI U DOBI OD 13 I 14 GODINA (ROĐENI 2007.) UČENICI U DOBI OD 14 I 15 GODINA (ROĐENI 2006.)

ZA UČENIKE ZA NASTAVNIKE

Svi radovitrebaju biti originalni. Ako glazba i slike nisu originalne, natjecatelji trebaju imati dozvolu za njihovo korištenje
koju treba priložiti radovima.
Svi radovi trebaju biti na engleskom jeziku. Video uradci mogu biti na hrvatskom s podslovljenim prijevodom na
engleski.
Odabrani timovi će predstaviti svoje projekte na engleskom pred nacionalnim i međunarodnim žirijem.
Kriteriji odabira:

Natjecanje je otvoreno za sve škole iz Zadarske županije.

   -  kvaliteta rada i poštivanje postavljenih pravila,
   -  kreativnost i originalnost,
   -  način na koji projekt obuhvaća temu okolišne održivosti,
   -   govorne vještine u predstavljanju projekta na engleskom jeziku (tečnost i jasnoća).



Što možeš osvojiti?

 Preliminarni odabir1.
U preliminarnom dijelu odabrat će se za svaku dobnu skupinu 10 najboljih projekata u Zadarskoj županiji.

Pobjednici dobne skupine 13 –14
godina (rođeni 2007.)

Pobjednici dobne skupine 14 –15
godina (rođeni 2006.)

Atena (Grčka)     
Bukurešt (Rumunjska)        
Klaipeda (Litva)            
La Rochelle (Francuska) 
Valencia (Španjolska)

A Putovanje u jedan od gradova EU-
CONEXUS-a po izboru:

B Putovanje u Bruxelles (Belgija) s
vođenim posjetom Europskom
parlamentu.

NAGRADE POBJEDNIČKIM
TIMOVIMA MEĐUNARODNOG
NATJECANJA*:

* u slučaju ograničenja putovanja zbog bolesti COVID-19 ili bilo koje druge više sile, međunarodna nagrada se može
zamijeniti drugom nagradom jednake vrijednosti koju će odrediti žiri.

  2. Odabir pobjednika nacionalnog natjecanja*
Odabrani timovi će predstaviti svoje projekte pred nacionalnim žirijem na Sveučilištu u Zadru. Po jedan
pobjednički tim za svaku dobnu skupinu bit će nominiran za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju.

  3. Odabir pobjednika međunarodnog natjecanja
Pobjednici nacionalnih natjecanja predstavit će svoje projekte međunarodnom žiriju virtualnim putem. Za
svaku dobnu skupinu odabrat će se jedan jedan pobjednički tim kao pobjednik međunarodnog natjecanja
EU-CONEXUS-a.

NATJECANJE JE ORGANIZIRANO U 3 DIJELA:

dobit će potvrdu o sudjelovanju.Bez obzira na to jesi li pobjednik ili ne, imat ćeš priliku doživjeti ovo
fascinantno iskustvo i steći znanja o održivom razvoju Zadarske županije.

Uz prijem kod rektorice Sveučilišta u Zadru, osvajaju prigodne poklone EU-CONEXUS-a. 

POBJEDNIČKI TIMOVI NACIONALNOG NATJECANJA:

SVI NATJECATELJI

Donesi pametne odluke danas za održivo sutra!

* Na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj u natjecanje su uključene osnovne škole iz Zadarske županije.



Rok za prijavu timova *:
30.  11.  2020.
Rok za predaju postera, videa itd.:
01.  03.  2021.
Proglašenje 10 najboljih radova po dobnoj skupini:
20.  03.2021.
Predstavljanje projekata na Sveučilištu u Zadru:
29.  03.2021.
Proglašenje pobjednika nacionalnog natjecanja (1 za svaku skupinu) na Sveučilištu
u Zadru: 
29.03.2021.**
Virtualno predstavljanje projekata pred međunarodnim žirijem:
20.04.2021.**
Proglašenje pobjednika međunarodnog natjecanja (1 za svaku skupinu) Europskog
sveučilišta EU-CONEXUS:
20.04.2021.**

** Molimo preuzmite prijavni obrazac ovdje: www.eu-conexus.eu i pošaljite ispunjeni obrazac
na eu-conexus@unizd.hr
** Datumi se mogu promijeniti zbog organizacijskih razloga.

Iskoristi priliku za promjenu: zakorači danas za održivo sutra!

Sveučilište u Zadru: 
Tamara Gospić - euconexus@unizd.hr; tagospic@unizd.hr 

Sva pravila natjecanja nalaze se na www.eu-conexus.eu  www.unizd.hr/eu-conexus

Kontakt

Kalendar natjecanja

https://www.ucv.es/
https://www.facebook.com/eu.conexus/
https://www.instagram.com/eu_conexus/
https://twitter.com/eu_conexus?fbclid=IwAR10z8jRRiPw-kK_obywSI7dcg0RjfFdzRkcFwdZL1ajYqsigH7vFpZIYX0
https://www.linkedin.com/company/64635612/admin/
https://www.univ-larochelle.fr/en/
https://utcb.ro/english/
https://www.ku.lt/en/
https://www.unizd.hr/eng/
https://www2.aua.gr/en

