
MEDNARODNI NATEČAJ ZA DĲAKE:
PREDSTAVLJAJ SI SVET BREZ KORUPCĲE

PROJEKT

Transparency International Madžarska, Slovenĳa in Italĳa izvajajo projekt Inovativni pristopi v postopkih formalnega izobraževanja 
boja proti korupcĳi, ki ga finančno podpira program Erasmus+ – KA2 Strategic Partnership in the Field of Secondary Education. Projekt 
se je začel septembra 2014 in se bo končal avgusta 2017, njegov namen pa je dĳake ozaveščati o problemu korupcĳe in angažirati 
mlade za preprečevanje tega pojava. V prvih dveh letih so nacionalne podružnice organizacĳe Transparency International v 
sodelovanju z nacionalnimi šolami izdelale in preizkušale učne in e-učne šolske module na področju boja proti korupcĳi. V letošnjem 
letu pa želimo dĳake vključiti in z njimi sodelovati z mednarodnim video natečajem.

SPLOŠNE INFORMACĲE O MEDNARODNEM NATEČAJU

Cilj natečaja je priprava kratkih videov na temo korupcĳe z resnično ali izmišljeno zgodbo/ scenarĳem. V nadaljevanju so prikazane 
ključne besede in pojmi, s katerimi si lahko pomagate pri izbiri teme, ki mora biti skladna z naslovom natečaja Predstavljaj si svet brez 
korupcĳe. Radi bi dobili scenarĳe s pozitivnim sporočilom, ki med drugim lahko vključujejo razloge, zakaj sta preprečevanje in boj 
proti korupcĳi pomembna, kakšni so načini in orodja za preprečevanje in boj proti korupcĳi, kakšen bi bil svet brez korupcĳe ter 
podobno. Na državni ravni bodo izbrani trĳe scenarĳi, dĳakom teh treh scenarĳev pa bo omogočena tehnična podpora za izdelavo 
igranega kratkega videa. Tri zmagovalne scenarĳe na državni ravni bo izbrala nacionalna žirĳa, zgolj enega zmagovalca med temi tremi 
pripravljenimi videi pa bo izbrala mednarodna žirĳa in ga na mednarodni slovesni podelitvi poleti 2017 tudi nagradila s 1000,00 EUR 
nagrade.

NASLOVNIKI NATEČAJA

Na natečaju lahko sodelujejo dĳaki, vpisani v gimnazĳe in srednje šole in so stari od 14 do 20 let. Možno je tudi skupinsko 
sodelovanje.

MERILA

Zgodba, ki predstavlja scenarĳ filma, mora biti takšna, da bo po njej mogoče posneti video, ki ne bo daljši od 5 minut. Izbranim 
scenarĳem bomo zagotovili sredstva za produkcĳo. 

KAKO SODELOVATI

Scenarĳ oziroma zgodbo za video, povezano s tematiko natečaja, nam pošljite na info@transparency.si. Prĳava na mednarodni 
natečaj mora obsegati spodaj navedene podatke. Bodite kreativni, inovativni, proaktivni in po potrebi provokativni. 
Ne pozabite, najboljši scenarĳi bodo nagrajeni! 

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s splošnimi pogoji in pravilnikom nagradne igre objavljenimi na 
www.transparency.si.

http://transparency.si/o-nas/projekti/101-inovativni-pristopi-v-postopkih-formalnega-izobrazevanja-boja-proti-korupciji
www.transparency.si.


ČASOVNICA

Rok za prĳavo scenarĳev: 31. december 2016
Izbira najboljših scenarĳev na državni ravni: januar 2017

Izdelava videov: februar–marec 2017

PODATKI ZA STIK
Če potrebujete kakršne koli dodatne informacĳe o natečaju, pišite na info@transparency.si

OBVEZNI PODATKI OB PRĲAVI
Imena sodelujočih

Ime skupine
Starost članov skupine

Pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov za sodelovanje v natečaju (pogoj za mladoletne osebe)
 Državljanstvo
Šola in naslov

Kratko opišite osnovno idejo in naslov
Zgodba/scenarĳ

Približno trajanje videa
Lokacĳa (kje se zgodba dogaja)

Število igralcev, vlog, sodelujočih
Kratko pojasnilo, zakaj mislite, da je vaše sporočilo pozitivno in prepričljivo

Motivacĳa za nastanek scenarĳa


