Σχολικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής: Για τους Ρομά, με τους Ρομά

ΜΑΖΙ ΠΑΙΔΙΑ ΡΟΜΑ
ΚΑΙ ΜΗ ΡΟΜΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΙ ΜΕ 5
ΤΡΟΠΟΥΣ

Κέρδισε μέχρι 1000 € σε vouchers για βιβλία και καλλιτεχνικό υλικό για το
σχολείο σου:
Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργανώνει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παιδιά 7 έως 10 χρόνων.
Στόχος του διαγωνισμού είναι να βοηθήσει τα παιδιά, τους δασκάλους και τους
γονείς να σκεφτούν όσα μοιραζόμαστε που μας επιτρέπουν να ζούμε μαζί σε μια
συνεκτική κοινωνία.
Για να συμμετέχετε, θα πρέπει να δουλέψετε ομαδικά για να δημιουργήσετε μια
ζωγραφιά που να αναπαριστά το παραπάνω θέμα.
Ζωγράφισε τις ιδέες σου για τους πέντε τρόπους που είμαστε όλοι ίδιοι, είτε
είμαστε Ρομά είτε όχι.
Όροι του διαγωνισμού και ερωτηματολόγια:
Download τους όρους του διαγωνισμού
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/media/pdf/drawing_competition_rules_en.pdf

Download το ερωτηματολόγιο
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/media/pdf/questionnaire_en.pdf

Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε να μας τις στείλετε στο giveme5@esn.eu
ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ! ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ στο giveme5@esn.eu

Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα σχέδιά σας ταχυδρομικά στο ESN – Give
me 5 - Galerie Ravenstein 4, B-1000 Brussels Belgium

School Drawing Competition: For Roma, with Roma 30-10-2015

Win up to 1000 Euros in vouchers for books and art materials for your school!
You are invited to take part in a drawing competition organised by the European
Commission for 7-10 year olds.
The aim of the competition is to help children, teachers and parents think about
what we share that allows us to live together in an inclusive and mixed society.
To enter, work in a group to create a drawing that represents the theme above.
Draw your ideas of five ways we are all the same; whether we are Roma or not.
The deadline for the competition is 16 February 2016.
Competition rules and questionnaires:
Download the competition rules
Download the questionnaire
Questions? Please, send them to giveme5@esn.eu
Join the competition! Send your drawing to giveme5@esn.eu
Alternatively, you may send your drawings by post to ESN – Give me 5 - Galerie
Ravenstein 4, B-1000 Brussels Belgium

