POZIV NA NATJEČAJ

„SLIKOM I RIJEČJU O
KONVENCIJI UN-A O PRAVIMA DJETETA“
O čemu je riječ?
Društvo » Naša djeca « Opatija
u sklopu projekta
„Zajedno za dječja prava“ kojeg provodi uz potporu
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje likovno literarni natječaj za djecu
predškolske i školske dobi s područja grada Opatije, općina Lovrana i Mošćeničke Drage.

Što se želi postići ovim likovno literarnim natječajem?
- potaknuti djecu da slobodno, spontano, originalno izraze svoje mišljenje te na kreativan
način izraze ono što misle, vide i osjećaju,
- spoznati koliko djeca poznaju i što znaju o najvažnijem svjetskom dokumentu za djecu –
Konvenciji UN-a o pravima djeteta,
- aktivno sudjelovanje djece u obiteljskom, školskom i općenito društvenom životu u
zajednici,
- senzibilizacija odraslih da čuju i uvažavaju dječje mišljenje prilikom donošenja odluka u
korist djece,
- promocija dječjih likovnih i literarnih radova odraslima u obliku izložbe.

Tko sve može sudjelovati na natječaju
- ravnopravno, djevojčice i dječaci u dobi od 5 do 15 godina s područja
grada Opatije, općina Lovran i Mošćenička Draga
- djeca iz vrtića, osnovnih škola, dječjih domova i drugih institucija i ustanova za djecu

Kako oblikovati dječje likovne literarne radove ?
- RIJEČIMA (tekstualna poruka) – kratke rečenice, izreke, zapažanja, misli napisane
dječjom rukom (školska djeca) ili zabilježene od strane odgajatelja (predškolska djeca)
- CRTEŽOM (likovnim uratkom) – izrađenom likovnom tehnikom (olovka, flomasteri,
bojice, pastele, tuš, tempera, akvarel, kolaž..) ili u kombiniranoj tehnici na čistom papiru
(bez kvadratića i crta), formata po želji.
Ovaj oblik likovnog izražavanja preporučuje se za djecu predškolske i mlađe školske dobi.
Likovni radovi ove vrste mogu imati i kraću tekstualnu poruku dječje misli, tzv. CRTEŽPORUKA.
- Radovi mogu biti pojedinačni, u paru ili grupni.

-

Podaci uz poruke
Svaki rad na poleđini mora imati navedeno:
- opis rada
- ime i prezime djeteta
- godine djeteta
naziv dječjeg vrtića, škole ili institucije kojoj dijete pripada
Na crtežima sve navedene podatke ispišite na poleđini.
Rok za dostavu radova
Natječaj je otvoren do 15. ožujka 2016. godine.
Prijave se podnose na adresu:
Društvo „Naša djeca“ Opatija
M. Tita 157
51410 Opatija
tel. 051272443

Rezultati javnog natječaja bit će dostavljeni vrtićima i školama, dječjim domovima.
Najbolji radovi bit će nagrađeni vrijednim nagradama !!!
Bit će postavljena izložba pristiglih radova!

POTICAJI ZA ODABIR TEMA
Dječja prava
Što su dječja prava?
Što je Konvencija o pravima djeteta?
Što je potrebno svakom djetetu?
Moje pravo je…
Djeca su različita po…
Moj/a invalidni/a prijatelj/ica…

Djeca i odrasli zajedno
Što zajedno mogu djeca i odrasli?
Zašto odrasli trebaju poslušati djecu?
Što mogu odrasli naučiti od djece?
U čemu griješe odrasli?
Moja obitelj je/su…
Čemu služe roditelji?
Želim poručiti roditeljima/odraslima da…

Siromaštvo
Što je siromaštvo?
Gdje vidim siromaštvo oko sebe?
Život siromašne djece
Kako mogu pomoći siromašnom prijatelju/ici?
Zašto djeca gladuju u svijetu?
Moje plemenito djelo…
Što je?
Facebook…
Reciklirani otpad…

Nuklearno oružje…

Bolest…
Zdravlje…
Pubertet…

Ljubav…

Internet…

Zdrava hrana…

Odgoj…

Droga…

Diskriminacija…

Filozofija…

Politika…

Kultura…

Sloboda…

Sigurnost…

Samopouzdanje…
Sreća…

Grad/općina/država u kakvom/oj želim živjeti
Što želim u svojem gradu/općini?
Što bih promijenio/la u gradu/općini gdje živim?
U mojoj ulici živi…
Da sam ja gradonačelnik/ica – načelnik/ica…
Ne želim grad/općinu u kojem/kojoj…
Da sam ja predsjednik/ica države

