OBOJI SVIJET!
KREATIVNI NATJEČAJ
FORUMA ZA SLOBODU
ODGOJA

2021.
Organizirajte Oboji svijet kreativni
natječaj u svojim školama i obilježite s
nama Međunarodni dan tolerancije.

„OBOJI SVIJET!
šarenim bojama tolerancije“

Prijavi se!
Postanite organizatori „Oboji svijet“ natječaja u svojoj školi i/ili
zajednici i obojite s nama svijet tolerancijom!
„Oboji svijet“ natječaj prilika je da i ove godine (11. godinu zaredom) čujemo
glas djece i mladih, potaknemo njihovu kreativnost te da svi zajedno upoznamo i
produbimo svoje uvide o važnosti tolerancije.
U kontekstu protekle godine koja je u znaku COVID-19 pandemije i krize te
potresa u nekoliko hrvatskih regija, kao i rastućim problemima mentalnoga
zdravlja, ključna su pitanja ovogodišnjeg natječaja:

Tolerancija danas: što kad se ne slažemo?
Kako jedni druge prihvaćamo i podržavamo?
Poštujemo li različito mišljenje?
Upoznajemo li i cijenimo drugačije od sebe?
Kako prihvaćamo sebe i promjene koje nam se događaju?
Uz umjetničke radove koje na ove teme možete izraditi (video-filmove, slike,
fotografije, plakate, stripove, priče, instalacije… ), možete proširiti Oboji
svijet i kroz školske projekte čija je glavna uloga promocija tolerancije,
inkluzije, međusobnog poštovanja te suradnje!

Veselimo se vašim kreativnim radovima i školskim projektima kroz koje ćete
nam predstaviti kako bojite svijet u svojoj okolini. 
Do tri najbolja rada vaše škole pošaljite nam do 16.studenog 2021. godine
putem poveznice .
Više o provedbi natječaja te slanju radova pročitajte u Pravilima natječaja.

Koraci provođenja „Oboji svijet“
natječaja u školama
Što trebate napraviti na razini škole kako biste se uključili u „Oboji
Svijet“ natječaj?
1. U suradnji s učenicima složite 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 2021, s detaljnim opisom zašto ste
odabrali baš te radove i što oni poručuju.
6. Radove nam šaljite do 16. studenog 2021. godine.
Vaše odabrane radove ćemo promovirati 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.).

Četku možete koristiti kao plakat u vašoj školi – potaknite učenike na zajedničko bojanje
„Oboji svijet“ logotipa kao priprema za organizaciju natječaja.

