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Б е о г р а д
Уједињене нације су усвајањем Конвенције против корупције 2003. године
прогласиле 9. децембар за Међународни дан борбе против корупције.
Агенција за борбу против корупције тим поводом организује пети
НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА,
СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА И ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ НА ТЕМУ:
„КАД НЕ ПОШТУЈЕМО ПРАВИЛА, ОНДА...“
Овогодишњим називом Конкурса желимо да афирмишемо промишљање
о улози правила у функционисању друштва, почевши од друштвених правила
оличених у законима, до оних правила која су мање формална, али која, као и
закони, служе постизању једног идеала: да сви чланови друштва буду једнаки,
јер за сваког важе иста правила. Да ли правила важе за све? Од чега то
зависи? Какве су последице? Или, ако се договоримо да сви ученици воде
рачуна о учионици и школском дворишту, а двојица другара не учествују у
договореној акцији чишћења једном недељно, шта ће бити са договором,
односно нашим правилом? Шта ће остатак разреда да уради?
Желимо да подстакнемо и размишљање о квалитету правила за која би
одговорност требало да сноси цело друштво, а посебно изабрани носиоци
одговорности. Јер, ако неко друштвено правило није добро зато што је пракса
показала да оно доводи до кршења нечијих људских права, онда га треба
променити тако што ће се покренути процедура за његову измену. Да ли се то
догађа у пракси? Или се о томе не размишља, јер најчешће и не поштујемо
правила? Какве су последице?
И на крају, желимо да подстакнемо и питање: да ли, као друштво,
доследно примењујемо правила или смо често склони да о правилима имамо
лични став који нас опредељује да ли ћемо их поштовати или не? Какво је
ваше искуство? Колико пута чујемо или кажемо да је неко правило глупо?
Да ли се примењује само оно што нам одговара, без обзира што је то
понашање можда неетичко, а понекад и противзаконито? Какве су
последице ако се већина у друштву води личним интересом?
Позивамо све ученике и студенте да, самостално, у групама или уз помоћ
својих учитеља, наставника и професора, размисле и разговарају о овој теми и
учешћем на овом конкурсу пренесу своја искуства и размишљања у оквиру две
доле наведене категорије.
Просветне раднике молимо да осмисле и напишу једно предавање које
би посветили питањима која су отворена овим Конкурсом. Предавање треба да
има основну поруку и буде прилагођено узрасту ученика којима је намењено.
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ШТА ПОДРАЗУМЕВА НАГРАДНИ КОНКУРС
Своје примере, ставове, искуства и идеје о задатој теми Конкурса
ученици и студенти могу исказати на један од следећа два начина:
1) категорија ЛИТЕРАРНИ РАД
(састав, есеј, песма, репортажа, коментар; рад треба да садржи од 500 до 1600
речи, или мање ако је рад у форми песме)
2) категорија КРАТКИ ФИЛМ
(снимљен мобилним телефоном, фото-апаратом, камером)
Просветни радници на тему Конкурса могу учествовати у категорији:
ПРЕДАВАЊЕ
(текст треба да садржи до 2500 речи)
ПРОЦЕДУРА ИЗБОРА НАЈБОЉИХ РАДОВА
Након разматрања свих пристиглих радова који испуњавају услове,
конкурсна комисија ће их поделити у три наведене категорије, а прве две
категорије у три групе узраста:
- млађи узраст (од I до VI разреда основне школе)
- старији узраст (од VII разреда основне школе до IV разреда средње
школе)
- студенти
Након бодовања по утврђеним критеријумима, биће објављена ранглиста и додељене прве три награде у обе категорије за сваки од три узраста
ученика, односно прве три награде за просветне раднике. Награде су:
- промо-материјали Агенције за борбу против корупције,
- књиге спонзора конкурса.
КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА
* На конкурс се могу пријавити ученици основних и средњих школа,
односно студенти, као и просветни радници, са територије Републике Србије.
* Учесници конкурса (ученици, студенти и просветни радници) могу
конкурисати само са једним радом.
* Деца запослених у Агенцији за борбу против корупције немају право
учешћа на Конкурсу.
* Конкурсна комисија ће вредновати пре свега повезаност решења са
темом конкурса, као и: самосталност; оригиналност; креативност; јасноћу
поруке.
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KАДА И КАКО ПОСЛАТИ РАД
Конкурс је отворен од 21. 10. до 28. 11. 2014. године закључно до поноћи.
Радови могу бити достављени поштом или електронском поштом, на
следеће адресе:
Агенција за борбу против корупције
(за Конкурс поводом 9. децембра)
Царице Милице 1
11000 Београд
односно на е-mail:
konkurs@acas.rs
(Напомена: е-mailom је могуће послати радове уколико величина снимка
не прелази 15 мегабајта; адреса електронске поште заштићена је од spam
напада.)
ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ: име и презиме, разред и
школу, адресу и место становања, годиште, телефон, е-mail; такође
навести и назив и адресу, место, е-mail адресу и телефон своје школе или
факултета!
ВАЖНО!
Резултати конкурса биће објављени 9. децембра 2014. године на интернет
презентацији Агенције (www.acas.rs). Најбољи радови биће посебно
промовисани у јавности и објављени на интернет презентацији Агенције за
борбу против корупције. Награде ће добитницима бити послате поштом.
За више информација о конкурсу позовите 011 4149113 или пошаљите поруку
на адресу konkurs@acas.rs
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