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От роми, за роми 

Училищно състезание по рисуване 

 

 

Обединените деца роми и не роми 

Дай пет! 

 

 
 

5 неща, по които сме еднакви 

 

 

Вие сте поканени да вземете участие в състезание по рисуване, организирано от 

Европейската комисия за 7-10 годишни деца. Спечелете до 1000 евро във ваучери за 

книги и материали за рисуване и изкуство в училище! 

 

Целта на състезанието е да помогне на деца, учители и родители да помислят какво ние 

споделяме и какво ни позволява да живеем заедно в едно включващо /интегриращо/ и 

смесено общество.  

 

За да се включите, работете по групи и създайте рисунка, която пресъздава темата по-

горе. Нарисувайте своите идеи за 5- те начина, по които ние сме еднакви без значение 

дали сме роми или не.  

 

Крайният срок за състезанието е петък, 18 декември 2015 г. 

 

За Пълните правила и условия за състезанието, моля, свържете се на xxx@esn.eu 

За формулярът, нужен да запишете своето училище, моля, свържете се със xxx@esn.eu 

Вие можете да изпращате запитвания /въпроси/ на xxx@esn.eu. Отговори на запитвания 

ще бъдат изпратени само на Английски или Френски.  

 

Късмет и се забавлявайте! 



 2

УСЛОВИЯ: 

 

1. Състезанието по рисуване е открито за деца между 7 и 10 години от всички 

Европейски страни от началните училища. Рисунките би трябвало да са резултат 

от колективна работа на малки групи /3 до 5 деца/, подкрепяни от техните 

учители. Участващите училища са стимулирани да създадат групи от деца, 

включващи роми и не-роми деца. Различието в групата ще се има в предвид при 

оценка на рисунките.  

2. Всяко участващо училище ще попълни кратка он-лайн форма /формуляр/. 

3. Рисунката може да бъде с молив, флумастер или бои, цветна или черно бяла в 

А4 или А3 формат. 

4. Всяка рисунка би трябвало да бъде изпратена с попълнена анкета за 

състезанието. 

5. Участниците би трябвало да представят информация как е протекло 

състезанието в училище, която ще бъде използвана в третата фаза, когато ще се 

избират трите цялостни победители.  

6. Всяко училище може да изпрати не повече от 5 рисунки/живопис за 

състезанието. 

7. Всеки от тримата финални победители ще получи награда във ваучери за книги 

и художествени материали.  

• I награда- 1000 евро 

• II награда- 500 евро 

• III награда- 250 евро 

      Всяко училище победител на национално ниво ще получи 100 евро.  

8. Тримата победители ще бъдат избрани в 3 фази. 

• Фаза 1: Жури ще избере националния победител от всяка Европейска 

страна. 

• Фаза 2: 28 национални победители рисунки ще бъдат представени на 

сайта на Европейската комисия за открито публично гласуване. 

• Фаза 3: Жури ще избере общото I, II, III място победител. 

       

 

Забележка: Рисунки, чието съдържание изразява предупреждение или           

дискриминация ще бъдат отстранени от състезанието. 

 

    

 


