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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 четврти

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА, 
СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА И ПРОСВЕТНЕ РАДНИКЕ 

НА ТЕМУ: "КАД МАЛО БОЉЕ РАЗМИСЛИМ... "

Овим  слоганом  желимо  да  афирмишемо  етичко  промишљање.  Наше 
понашање  често  је  вођено  навикама  а  не  размишљањем,  поготово  о 
последицама.  Промишљање  подразумева  да,  приликом  доношења  неких 
одлука о поступцима, себи поставимо и нека од следећих питања: 

- да ли бих осећао/ла стид ако би о одлуци коју сам донео/ла писало на  
насловној страни дневних новина (или ако би о њој сазнао/ла мој/а најбољи/а  
друг или другарица)?;

- да ли бих мирно спавао/ла ако би неко други сазнао за одлуку коју сам  
донео/ла?;

- да ли моји аргументи могу да опстану ако би моју одлуку оспоравао  
неко кога се она тиче?;

- да ли моја одлука, која доноси неку корист мени или неком другом,  
наноси штету неком трећем?;

- да ли моја одлука повређује нечија права?;
- да ли бих донео/ла исту одлуку и када ми она не би доносила неку  

корист?;
-  да  ли  је  одлука  коју  доносим  у  сагласности  са  мојим  личним  

принципима које очекујем да и други имају?;
- да ли бих желео/ла да се према мени поступа на исти начин на који ја  

поступам?;
- да ли моја одлука и поступак представљају повреду неког правила?

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 три 
доле наведене категорије. 

Просветне раднике молимо да осмисле и напишу план једног или више 
часова у оквиру свог предмета, које би посветили питању вредности. Вредности 
имају субјективан карактер и означавају оно што сматрамо ваљаним, корисним, 
пожељним,  исправним.  Оне  усмеравају  наше  поступке,  сматрамо  их 
драгоценим и представљају идеје водиље кроз живот. Када су две вредности 
супротстављене,  онда  имамо  етичку  дилему.  План  часа  треба  да  садржи 
елементе тзв. берлинског модела припреме за час.
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ШТА ПОДРАЗУМЕВА НАГРАДНИ КОНКУРС

Своје  примере,  ставове,  искуства  и  идеје  ученици  и  студенти  могу 
исказати на један од следећих начина, подељених у 3 категорије: 1) литерарни 
рад, 2) ликовни рад / фотографија / плакат 3) кратки филм / кампања.

Просветни радници могу учествовати са идејама о часовима на којима ће 
обрађивати питања личних вредности и решавања етичких дилема.

Ми ћемо наградити:

три најбоља рада у категорији: ЛИТЕРАРНИ РАД
(састав, есеј, песма, репортажа, коментар; рад треба да садржи од 500 до 1600 
речи, или мање ако је рад у форми песме)

 
три најбоља рада у категорији: ЛИКОВНИ РАД / ФОТОГРАФИЈА / ПЛАКАТ
(цртежи, фотографије, компјутерске технике, колаж) 

три најбоља рада у категорији: КРАТКИ ФИЛМ
(снимљен мобилним телефоном, фото-апаратом, камером)

три најбоља рада у категорији: ПРИПРЕМА ЧАСА (за просветне раднике)
(треба да садржи: анализу услова, педагошке намере; значај теме; дидактичку 
структуру  наставне  области/модула/часа;  методска  размишљања;  план  тока 
часа; наставни материјал и средства; циљеве наставе)

КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

*  На  конкурс  се  могу  пријавити  ученици  основних  и  средњих  школа, 
односно студенти, као и просветни радници, са територије Републике Србије.

*  Може се конкурисати само са једним радом.
*  Конкурсна  комисија  ће  вредновати:  повезаност  решења  са  темом 

конкурса; самосталност; оригиналност; креативност; јасноћу поруке (вербалне и 
невербалне).

KАДА И КАКО ПОСЛАТИ РАД

Конкурс је отворен од 16. 10. до 20. 11. 2013. године закључно до поноћи.

Радови  могу  бити  одштампани  (hard  copy)  или  у  електронској  верзији 
(doc,  pdf,  jpeg,  односно  DVX  или  DVD).  Могу  се  доставити  поштом  ИЛИ 
електронском поштом, у зависности од врсте рада и могућности преношења, на 
следеће адресе:

Агенција за борбу против корупције
Царице Милице 1
11000 Београд

односно на е-mail konkurs@acas.rs  (е-mailom је могуће послати уколико 
величина  снимка  не  прелази  15  мегабајта).  Адреса  електронске поште 
заштићена је од spam напада. 
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ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ  ЛИЧНЕ  ПОДАТКЕ:  име  и  презиме,  адресу  и 
место становања,  годиште,  телефон,  е-mail,  као и  разред,  назив,  е-mail 
адресу и телефон своје школе или факултета!

НАГРАДЕ! :)

Након  разматрања  свих  пристиглих  радова  који  испуњавају  услове, 
конкурсна комисија ће их поделити у три групе: 

- млађи узраст (од I до VI разреда основне школе) 
-  старији узраст (од VII разреда основне школе до IV разреда средње 

школе)
- студенти
- просветни радници

Након  тога  врши  се  бодовање  по  утврђеним  критеријумима.  Биће 
додељене прве три награде у свим категоријама за све четири групе учесника. 
Награде су: 

- књиге спонзора конкурса
- промо материјали Агенције за борбу против корупције
- и друге награде

ВАЖНО!

Резултати конкурса биће објављени 6. децембра 2013. године. Најбољи радови 
биће посебно промовисани у јавности, објављени на интернет презентацији 

Агенције за борбу против корупције (www.  acas.rs  ) и штампани у посебној 
брошури.

За више информација о конкурсу позовите 011 4149113  или пошаљите поруку 
на адресу  konkurs@acas.rs

Материјал за читање:
http://www.acas.rs/sr_cir/podizanje-antikorupcijske-svesti/920.html
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