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Sound in the Silence 

Međunarodni obrazovni projekt     
za srednjoškolce i njihove nastavnike 

Prijave za nastavnike: do 17. travnja 2023. 

 
3.–10. listopada 2023., Kuća Konferencije u Wannseeu (Njemačka)     

 

16.–23. listopada 2023., Spomen-područje Jasenovac (Hrvatska)  

 

Tražiš li nove, interdisciplinarne oblike obrazovanja iz područja 

povijesti? Saznaj kako podučavati povijest s pomoću umjetnosti!   

  

Ako je podučavanje povijesti tvoja strast, prijavi se za međunarodni 

projekt koji spaja povijest s umjetnošću. Pozivamo te na deveto izdanje 

projekta Sound in the Silence.   

   

Europska mreža za sjećanje i solidarnost s partnerima iz Njemačke i 

Hrvatske poziva nastavnike povijesti, građanskog odgoja, engleskog 

jezika i drugih predmeta da sudjeluju u inovativnom projektu zajedno sa 

skupinom srednjoškolaca po vlastitom izboru.     

 

O projektu   

Cilj je projekta Sound in the Silence pronaći nove načine poticanja mladih 

na promišljanje o povijesti 20. stoljeća kako na europskoj tako i na 

nacionalnoj, državnoj i regionalnoj razini. Pogotovo sad, kad već više od 

godinu dana gotovo svakodnevno primamo informacije o novim 

zločinima koje je Rusija počinila u Ukrajini, mladima su potrebni prostor i 

alati da izraze svoje emocije i razmišljanja. Sound in the Silence je projekt 

koji im pruža priliku za razgovor i razmjenu mišljenja s vršnjacima iz 

drugih zemalja, istovremeno im omogućujući kreativnu obradu znanja o 

teškim činjenicama iz prošlosti i sadašnjosti s pomoću zvuka, plesa i 

kreativnog pisanja.    

 

Dok mladi budu sudjelovali na povijesnim i umjetničkim radionicama, 

nastavnici će raspravljati o interdisciplinarnim metodama podučavanja u 

školi te razmjenjivati iskustva s kolegama iz drugih zemalja i edukatorima 

koji rade u spomen-područjima.    

 

U ovogodišnjim natječaju za svako izdanje projekta bit će odabrano četiri 

nastavnika iz četiriju različitih zemalja Europske unije, a svakom od njih 

pridružit će se sedam učenika.  
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Prilikom ispunjavanja prijavnice potrebno je odabrati jednu od 

ovogodišnjih lokacija vezanih uz tešku povijest 20. stoljeća:  

 

 Kuća Konferencije u Wannseeu u Berlinu (Njemačka) – vila u kojoj 

su se 20. siječnja 1942. sastali visoki dužnosnici nacističke 

Njemačke kako bi donijeli završne odluke vezane uz organizaciju 

„konačnog rješenja židovskog pitanja“  

 

 Spomen-područje Jasenovac (Hrvatska) – osnovano na prostoru 

jednog od najvećih europskih koncentracijskih logora. Jasenovac 

su na području Nezavisne Države Hrvatske osnovali 

ultranacionalistički ustaše. Ovdje su od kolovoza 1941. do travnja 

1945. godine stradali deseci tisuća Srba, Židova, Roma i političkih 

zatvorenika. 

 

Rezultat intenzivnih, osmodnevnih radionica bit će osmišljavanje 

završnog nastupa za uzvanike i domaću publiku koji će pripremiti mladi 

pod vodstvom umjetnika. Nastup će stvoriti priliku za raspravu o 

suvremenim oblicima podučavanja povijesti.    

 

Organizatori pokrivaju troškove sudjelovanja u projektu, osim troškova 

individualnog osiguranja sudionika i putnih troškova. Naknada za putne 

troškove od mjesta prebivališta do mjesta smještaja tijekom provedbe 

projekta podmirivat će se djelomično na temelju čl. 5. st. 2. Pravilnika o 

odabiru prijava za projekt. Osim toga, organizatori predviđaju naknadu za 

nastavnike koji sudjeluju u projektu.   

 

Kako sudjelovati?    

 Odaberi sedam učenika koje posebno zanima povijest i 

umjetnost u dobi od 15 do 19 godina.  

 Pobrini se da svi članovi tima dobro vladaju engleskim jezikom 

(najmanje razina B2).   

 Ispuni prijavnicu koja se nalazi na mrežnim stranicama: 

https://sisrecruitment.enrs.eu/ i navedi željenu lokaciju.   

 Skupina koja ide u Berlin svoj boravak započinje 3. listopada, dok 

skupina koje ide u Hrvatsku svoj boravak započinje 16. listopada.  

   

Čekamo tvoju prijavu do 17. travnja 2023.!   

 

Više informacija, uključujući Pravilnik o odabiru prijava za projekt, možete 

pronaći na mrežnim stranicama: https://enrs.eu/edition/sound-in-the-

silence-2023.   

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.     

https://sisrecruitment.enrs.eu/
https://enrs.eu/edition/sound-in-the-silence-2023
https://enrs.eu/edition/sound-in-the-silence-2023


 

 

3  Organizator:     
Europska mreža za sjećanje i solidarnost   

 

Partneri:    

Udruga MOTTE, Hamburg, Njemačka     

Kuća Konferencije u Wannseeu, Njemačka   

Spomen-područje Jasenovac, Hrvatska    

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Hrvatska   
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Financiranje:  

 

ENRS je financiran sredstvima:   

 

 

 

  
 
 
The European Network Remembrance and Solidarity is an international initiative 
whose aim is to research, document and enhance the public's knowledge of 20th-
century European history and the European cultures of remembrance, with 
particular emphasis on periods with dictatorships, wars and resistance to political 
violence. The members of the network are Germany, Hungary, Poland, Romania 
and Slovakia, with representatives from Albania, Austria, the Czech Republic, 
Estonia, Georgia, Latvia and Lithuania present in its advisory bodies. www.enrs.eu  
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