
 

 

 

Πρόσκληση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό για την 

δημιουργία λογότυπου για το πρόγραμμα SOPRA 

Όσοι από τους μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας επιθυμούν να συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό για τη δημιουργία  λογότυπου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με 

τίτλο “ SO-PR-A “ «Το δίλημμα του εφήβου: Προ-κοινωνικές ή Α-κοινωνικές 

δεξιότητες» μπορούν να καταθέσουν τις δημιουργίες τους μέχρι τις 19 

Νοεμβρίου 2018 στην γραμματεία του σχολείου. 

 Η Κατάθεση των δημιουργών θα γίνεται στη γραμματεία σε φάκελο Α4, 

εξωτερικά στο φάκελο να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και η ένδειξη «Για 

το Πρόγραμμα SO-PR-A».  

Το πρόγραμμα Erasmus plus KA2 με τίτλο με τίτλο: «Το δίλημμα του εφήβου: 

Προ-κοινωνικές ή Α-κοινωνικές δεξιότητες» “ SO-PR-A “ είναι ένα διετές 

πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με Σχολεία και Πανεπιστήμια από 

Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα και στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές: 

 να αναγνωρίσουν τις έμμεσες μορφές προ-κοινωνικής και α-κοινωνικής 

συμπεριφοράς στο περιβάλλον τους, 

 να είναι ενήμεροι αναφορικά με το θέμα και τις επιπτώσεις της διαφοράς 

του φύλου και 

  να επιλέξουν συνειδητά προ-κοινωνικές συμπεριφορές μέσα και έξω απ’ 

την ομάδα τους.  

 

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ  

Γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ  
  



 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: 

 

ΦΑΣΗ Α΄:  Σε εθνικό επίπεδο: όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι 

μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων. Συγκεκριμένα  : 

1. Οι μαθητές φτιάχνουν τις ζωγραφιές τους για το λογότυπο  σε μέγεθος 

χαρτιού Α4  και  τις καταθέτουν στο σχολείο μας έως τις 19 Νοεμβρίου 

2018   

2. Η Κατάθεση των δημιουργών θα γίνεται στη γραμματεία σε  φάκελο Α4, 

εξωτερικά στο φάκελο να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και η 

ένδειξη «Για το Πρόγραμμα SO-PR-A».   

3. Το ονοματεπώνυμο του δημιουργού χρειάζεται να αναγράφεται στο 

πίσω μέρος της σελίδας του Α4 

4. Όλες οι  ιδέες- δημιουργίες των μαθητών  θα ανέβουν στην ιστοσελίδα 

του σχολείου μας 

5. Η παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, θα επιλέξει (σύμφωνα με τα 

δεδομένα κριτήρια) μία από αυτές προκειμένου να εκπροσωπήσει το 

σχολείο μας. 

 

ΦΑΣΗ Β΄:  Σε διεθνές-ευρωπαϊκό επίπεδο: κάθε συμμετέχον σχολείο θα 

παρουσιάσει ένα λογότυπο. Από αυτά θα αναδειχθεί με ψηφοφορία το τελικό 

λογότυπο του προγράμματος. Συγκεκριμένα: 

1. Το συντονιστικό σχολείο θα ανεβάσει τις νικήτριες-ζωγραφιές (μία για 

κάθε σχολείο).  



 

 

2. Έπειτα όλα τα σχολεία μπορούν να ψηφίσουν (με όριο τις 90 ψήφους από 

κάθε σχολείο) τις ζωγραφιές κάποιου άλλου σχολείου (και όχι του δικού 

τους σχολείου). 

3. Θα επιλεγεί το λογότυπο που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους 

ψήφους και ο δημιουργός θα βραβευθεί. 

 

 

  



 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Μετέχοντες: Αυστηρά μαθητές  του σχολείου μας  

2. Μπορεί να γίνεται αναφορά στα σχολεία που συμμετέχουν και στις 

χώρες στις οποίες ανήκουν. 

3. Το λογότυπο πρέπει να εκφράζει το νόημα του προγράμματος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

1. Επιλογή χρωμάτων: 

 Τα χρώματα πρέπει να ταιριάζουν με το περιεχόμενο 

 Προτιμάται ο περιορισμένος αριθμός χρωμάτων: κι αυτό γιατί σε μια 

πιθανή εκδοχή του σε ασπρόμαυρο, θα πρέπει να μας δίνει ορατές 

αντιθέσεις, σαν να είχε χρώματα. 

2. Εμφάνιση και μορφή του λογοτύπου: 

 Πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο και να μπορεί να αναπαραχθεί ακόμα και 

σε πολύ μικρή κλίμακα, 

 να είναι πρωτότυπο και στυλιζαρισμένο, έτσι ώστε να παρουσιάζει την 

δημιουργικότητα του δημιουργού του, 

 να αναφέρεται στο ακρωνύμιο του προγράμματος, 

 να αναδεικνύει πως υπάρχει χρηματοδότηση για αυτό από την Ευρώπη, 

 να μην είναι προσκολλημένο στις σύγχρονες τάσεις της μόδας. 

3. Γραμματοσειρές: 



 

 

 Πρέπει να υπογραμμίζουν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του 

προγράμματος, 

 αν είναι παρούσες,  πρέπει να έχουν επιλεγεί με προσοχή για να 

ταιριάζουν με τις εικόνες.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις προδιαγραφές δημιουργίας ενός 

λογοτύπου μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 https://goo.gl/xiYYqc  

 

 

  

https://goo.gl/xiYYqc


 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑ 

 
1. Πρέπει να είναι ευδιάκριτα: 

Τόσο η ιδέα όσο και το περιεχόμενο του προγράμματος Erasmus+ πρέπει να 

ταυτοποιούνται μέσα από το λογότυπο. 

2. Σ.Κ.Α. (το κρατώ Σύντομο Και Απλό): 

Πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από την σύνθεση του περιεχομένου. 

3. Επαρκές για τους συμμετέχοντες: 

Κατάλληλο για μαθητές ηλικίας από 13 έως 18 χρονών. 

4. Πρωτότυπο: 

Πρέπει να είναι μοναδικό και καινούργιο, διαφορετικό από άλλα. 

5. Κείμενο και γραμματοσειρές: 

Οι γραμματοσειρές κειμένου πρέπει να είναι νόμιμες και κατάλληλες για το 

περιεχόμενο. 

6. Τεχνική ποιότητα: 

Πρέπει να μπορεί να αναπαραχθεί σε μικρότερη κλίμακα χωρίς να χάνει την 

αναγνωσιμότητά του και τα την γραφική του εμφάνιση. Πρέπει να είναι εύκολα 

διακριτό, ακόμα και στην ασπρόμαυρη εκδοχή του.  

 

 


