Канцеларијата на Високиот Комесар за Национални Малцинства при ОБСЕ објавува
видео натпревар

Нашето училиште, нашата разноликост: приказна во 60 секунди
наменет за деца и млади. Целта на овој видео натпревар е да подигне свест за улогата
на образованието во спречување конфликти по повод 20 годишнината од Хашките
Препораки во врска со Образовните Права на Националните Малцинства. Хашките
препораки промовираат запазување на правата на националните малцинства во
образованието, еднакви можности во образованието за лица кои припаѓаат на
национални малцинства и образование како алатка за интегрција на општества.
Најдобрите видеа ќе бидат презентирани за време на прославата по повод
годишнината во Хаг, Холандија на 20-21 Април 2016, и исто така ќе бидат поставени на
веб-страната на ВКНМ и други соодветни страни.
КОЈ: Високиот Комесар за Национални Малцинства при ОБСЕ е независна институтција
на ОБСЕ, основана во 1992 со мандат да обезбеди навремено предупредување и
навремена акција во врска со можни тензии поврзани со национални малцинства кои
можат да доведат до конфликт во или помеѓу држави.
ШТО: Снимете видео клип од максимум една минута раскажувајќи приказна за
разноликост во вашето училиште. Денешниот свет е се повеќе повеќе-јазичен и
мултикултурен: Како изгледа овој свет за тебе и за твоите соученици? Која е улогата на
образованието во него? Како е твоето училиште културно разнолико и кое е твоето
искуство со ова? Што би рекле дека е улогата на образованието во претварање на
разноликостта во можност?
КОГА: Рокот а поднесување е 3-31 Март 2016, 23ч 59мин
УЧЕСТВО: Млади на возраст од 12-18 години, индивидуално или во групи
ЈАЗИК: Јазикот не е пречка. Видеата можат да бидат снимени на било кој јазик или
јазици, но треба да бидат разбирливи за гледачи кои не го зборуваат јазикот во
прашање. Видео клипови кои вклучуваат визуелен јазик, музика, звуци и други идеи се
добредојдени.

КАКО: Снимање на видеото може да биде со камера од моблен телефон или друга
направа, по можност хоризонтално (landscape dimension). Видеото не треба да биде
подолго од една минута!
ПОДНЕСУВАЊЕ: Поднесете го вашето видео од максимум една минута преку





Електронска пошта на: videocontest@osce.org
Преку Whatsapp: Our School, Our Diversity на бројот +31641644344
Преку Viber App: Our School, Our Diversity на бројот +31641644344
Преку Line App: Our School, Our Diversity на бројот +31641644344

Заедно со видеото, поднесете ги и следниве податоци:







Име и Презиме
Датум на раѓање
Контакт адреса (електронска пошта)
Контакт телефон
Лична или групна фотографија
Држава, град и назив на училиштето

Зачувајте го вашето видео на вашата мобилна направа. Во случај видеото да биде
избрано за прикажување на годишнината, ќе ве исконтактираме за да организираме
префрлање на оригиналната видео содржина.
УСЛОВИ: Сите учесници се согласуваат да се придржуваат до Условите кои важат за
овој настан, достапни на www.osce.org/ourschoolourdiversity.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Жирито ќе ги извести учесниците за резултатите од натпреварувањето
преку електронска пошта најдоцна до 15 Април 2016.
НАГРДАИ: Канцеларијата на Високиот Комесар за Национални Малцинства при ОБСЕ
ќе додели награди на три видеа. Поднесувачот на првонаграденото видео ќе добие
видео камера, втората награда е таблет, додека третата е ранец со соларен панел.

“Образованието е неопходно не само не само со цел да се
обезбеди стручна или технична обука, туку и да се изградат
вредности на толеранција, плуралисм, антирасизам и
меѓународна и меѓу-општествена хармонија.” (ВКНМ Хашки
Препораки)

