OBOJI SVIJET!
KREATIVNI NATJEČAJ
FORUMA ZA SLOBODU
ODGOJA

2020.
Prijavite se i ove godine na naš
kreativni natječaj povodom
obilježavanja Dana tolerancije te
proslavimo zajedno 10. godišnjicu
„Oboji svijet“ natječaja!

„OBOJI SVIJET!
šarenim bojama tolerancije“

Prijavi se!
Dragi naši učenici i učenice, pozivamo vas da se priključite Forumovom
natječaju „Oboji svijet!” i da - kao i prošle godine - glavnu riječ opet vodite
baš VI!
Prošle ste godine upravo vi bili organizatori i organizatorice ovog
kreativnog natječaja na način da ste održali natječaj u svojoj školi,
organizirali izložbu te odabrali najbolje radove u suradnji sa svojim
učiteljima/cama i roditeljima. Ove godine želimo ovu važnu ulogu opet
prepustiti vama jer ste nam pokazali da ste za to više nego spremni.
No ova je godina za nas posebno važna: nakon više od 4200 kreativnih
radova koje je proteklih godina izradilo više od 10 300 učenika/ca, nošeni
vašom kreativnošću, pozitivom, idejama zajedno smo došli do velikih 10
godina „Oboji svijet!” natječaja. S obzirom na to da je ova školska godina
pred vas stavila mnoge nove izazove, potičemo vas da ove godine vaši
radovi budu još kreativniji, još mnogobrojniji, da podijelite s nama svoje
misli, ideje, brige, poruke..., a mi ćemo se opet pobrinuti da one dođu do
što većeg broja ljudi i, vjerujemo, i druge potaknu na promišljanje o
važnosti prihvaćanja različitosti.
Tema natječaja i dalje je prihvaćanje i poštivanje različitosti i individualnih
razlika (u svakodnevnom životu, u školama i lokalnim zajednicama te u
svijetu), a vjerujemo da ćete u ovim za sve nas neobičnim vremenima
pronaći dodatnu inspiraciju za svoje radove.
Gdje vi sve primjećujete različitost? Što sve poduzimate kako biste
razumjeli različitost? Na koji način doprinosite prihvaćanju i poštivanju
različitosti unutar svoje okoline? Koje su različitosti došle do izražaja
proteklih mjeseci? Zašto nam je sada posebno važno međusobno
razumijevanje i prihvaćanje? – samo su neka od pitanja na koja vas želimo
potaknuti da odgovorite svojim radovima.
Ali uopće ne sumnjamo u vašu bezgraničnu kreativnost, maštu, talente,
suradnju… Dobro proučite pravila sudjelovanja, prionite na posao, a mi
ćemo s veseljem čekati rezultate i ovogodišnjeg natječaja.

Kako sudjelovati u ovom
kreativnom natječaju?
„Oboji svijet!” u 6 koraka

„OBOJI SVIJET!”
U ŠKOLI

1. odabir Oboji svijet koordinatora/ice u vašoj školi i formiranje
Oboji svijet komisije koju čine učitelji/ce, učenici/e i roditelji
2. izrada kreativnih radova (učenici/e uz mentorstvo učitelja/ica)
te dostava radova školskom Oboji svijet koordinatoru/ici natječaja
3. izložba kreativnih radova u školi ili na mrežnoj stranici škole
4. odabir najboljih radova - bira ih školska Oboji svijet komisija

„OBOJI SVIJET!”
U FORUMU

5. slanje najboljih radova Forumu putem ove poveznice prijavite do tri najbolja rada prema odabiru školske Oboji svijet
komisije najkasnije do 30. listopada 2020.
6. promocija najboljih radova (prema odabiru Forumove
komisije) na mrežnim stranicama Foruma za slobodu odgoja uz
simbolične nagrade

