
 



Koliko smo strpljivi, tolerantni i imamo li poštovanja jedni

prema drugima?

Što je sve potrebno kako bismo se bolje razumjeli 

Kako vi možete pomoći da se drugi osjećaju prihvaćeno,

posebice mnogi ukrajinski učenici i učenice koji trenutno

pohađaju vaše škole? 

Što znači biti drugačiji i jesmo li svi nekako drugačiji?

Vaša poruka za mir?

Postanite organizatori 

„Oboji svijet“ natječaja 

u svojoj školi i/ili zajednici 

 

i obojite s nama svijet tolerancijom 

12. godinu zaredom!

 

 
„Oboji svijet“ natječaj prilika je da i ove godine čujemo što

je za djecu i mlade tolerancija, gdje je prepoznaju, a gdje je

nedostaje, kako doživljaju aktualne probleme u svijetu, ali i

svakodnevne izazove u vlastitim svjetovima. A sve to kroz

poticanje kreativnosti, stvaralaštva i suradnje među

učenicima/ama, ali i učiteljima/cama. 

 

Svaka godina sa sobom nosi neke nove izazove, a ovu su godinu

posebno obilježila ratna zbivanja u Ukrajini koja svakodnevno

utječu na naše živote na svim područjima. Pandemija i potres

također su ostavili trag na svima nama, a neki učenici i

učenice još uvijek nisu u mogućnosti vratiti se svojim kućama

ili ići u svoje „stare” škole. 

 
 

Ove godine htjeli bismo da posebno razmislite o

sljedećim pitanjima:

 

(sebe i jedni druge)?

 

 

 



 
 
 

Stoga, dobro pročitajte Poziv i Pravila natječaja,

organizirajte „Oboji svijet” u svojim školama, te nam do tri

najbolja rada pošaljite do 10. studenog 2022. godine. 

 

Želimo i ove godine poruke, ideje, izazove koje učenici i

učenice prepoznaju, a sve kroz uvijek inspirativne kreativne

radove, podijeliti s drugom djecom, mladima, ali i s odraslima

koji uvijek toliko toga mogu naučiti od njih. 

 

 

 

Dok svijet prolazi kroz razne probleme, svaki učenik i učenica

svijet su za sebe, a mi se radujemo opet nakratko zakoračiti u

njihov svijet – svijet pun izazova, ali i pun boja, 

nade i važnih poruka za sve nas.

 
 
 
 

https://fso.hr/wp-content/uploads/2021/10/2021_Poziv-na-Oboji-svijet-1.pdf
https://fso.hr/wp-content/uploads/2022/09/Pravila-Oboji-svijet-2022.pdf


 

Što trebate napraviti na razini škole kako biste se uključili u „Oboji

svijet“ natječaj?

1.   U suradnji s učenicima okupite školski tim koji će voditi „Oboji

svijet“ natječaj (uz nastavnike/učitelje tu mogu biti i učenici i

roditelji, dapače). 

2.   Proučite navedene teme i resurse koje smo vam pripremili.

 

3.   Objavite natječaj s pravilima za učenice i učenike na razini škole

te potaknite i druge svoje kolege i kolegice da se uključe. 

4.   Osnujte komisiju za odabir najboljih radova. 

5.   Odaberite posebno dobre radove, a najbolja tri rada vaše škole

pošaljite nam putem poveznice Oboji svijet 2022, s detaljnim opisom

zašto ste odabrali baš te radove i što oni poručuju. 

6.   Radove nam šaljite do 10. studenog 2022. godine. 

 

 

 

Vaše odabrane radove promovirat ćemo putem kanala Foruma za

slobodu odgoja, i to od Međunarodnog dana tolerancije (16. 11.),

preko Međunarodnog dana volontera (5. 12.) pa sve do Međunarodnog

dana ljudskih prava (10. 12.).

Rad u pozadini: Laura Čulek,  Oboji svijet 2018 

Koraci provođenja „Oboji svijet“ 

   natječaja u školama

https://padlet.com/obojisvijet/2021
https://forms.gle/vjiKFrDnCjtDawBD9

