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Διαγωνισμός Logo για το Λύκειο Αγίου Ιωάννη  

και Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός λογοτύπου ανάμεσα σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία του προγράμματος.  

Στον ενδοσχολικό διαγωνισμό λογοτύπου του Λυκείου μας, συμμετείχαν πέραν των 10 μαθητών και παραδόθηκαν 8 λογότυπα τα οποία τίθενται 

προς ψήφιση (2 ψήφους ο καθένας) από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus Plus με τίτλο: 

GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS, 2018-1-PL01-KA229-

050575_5. Στη διαδικασία ψηφοφορίας δε θα συμμετέχει ένας μαθητής που έλαβε μέρος και στον διαγωνισμό του λογοτύπου άρα θα έχουμε στο 

τέλος 40 ψήφους (14 μαθητές και 6 καθηγητές επί δύο). Από την ψηφοφορία θα επιλεχτούν 2 λογότυπα που θα σταλούν στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό του προγράμματος. Πριν να αποσταλούν τα λογότυπα στον διαγωνισμό θα γίνει προσπάθεια από την εκπαιδευτικό κα Μαρία 

Χατζημιχαήλ Πουλιάου, της ομάδας καθηγητών του προγράμματος, για βελτίωση των λογοτύπων. Οι μαθητές με τα δύο διακριθέντα λογότυπα 

θα μπορούν να συμμετέχουν στην τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί στον Πεδουλά από το Σάββατο 19 μέχρι και τη 

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019. Αν τώρα διακριθεί κάποιο λογότυπο και στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, τότε ο μαθητής του οποίου ανήκει το 

λογότυπο θα μπορεί να πάει ένα ταξίδι με το πρόγραμμα είτε στην Ουγγαρία είτε στην Πολωνία ανάλογα με την τάξη που είναι και την έγκριση 

που θα μας δώσουν οι εταίροι μας.  

 
Σχήμα 1: Αριθμημένα λογότυπα που μπήκαν στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  
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Η ψηφοφορία έγινε διαδικτυακά στο Facebook από όλη την ομάδα του προγράμματος. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι δημιουργοί των λογοτύπων όπως 

επίσης και η σειρά κατάταξής τους με βάση την ψηφοφορία. Να αναφέρουμε ακόμα ότι υπήρχαν αρκετά λογότυπα που δεν μπήκαν στη διαδικασία 

της ψηφοφορίας επειδή προέρχονταν από τους ίδιους μαθητές και έγινε επιλογή ή άλλα που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. Το επόμενο σχήμα (σχήμα 

2) παρουσιάζει τα λογότυπα που δεν έχουν μπει στη διαδικασία της ψηφοφορίας καθώς ήταν διπλά και τριπλά από τους ίδιους μαθητές.  

Πίνακας 1: Ψηφοφορία που έγινε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη για την επιλογή των δύο λογοτύπων που έχουν 
επιλεχτεί για να αποσταλούν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό του προγράμματος. Από την  ψηφοφορία καταλήξαμε 
στα αποτελέσματα που φαίνονται. Τα δύο λογότυπα που θα αποσταλούν στον ευρωπαικό διαγωνισμό είναι τα 
λογότυπα 5 και 7.  

Αριθμός logo Μαθητής/τρια (δημιουργός) Τμήμα Σειρά κατάταξης 

1 Ιωάννου Άντρεα  Α11 6ο  

2 Γεωργίου Χρήστος  Α11 7ο 

3 Καυκαλίας Κωνσταντίνος  Β32 8ο  

4 Γιαννάκη Αντρέας  Β61 4ο 

5 Μιχαήλ Νεόβη  Β11 2ο 

6 Σελαρίου Εβελίνα  Β31 3ο 

7 Παπανεοκλέους Σεμπάστιαν  Β32 1ο 

8 Θεοδώρου Αναστασία Β32 5ο 

 
Σχήμα 2: Λογότυπα που δεν μπήκαν στη διαδικασία του διαγωνισμού επειδή ήταν διπλά και τριπλά από τους ίδιους μαθητές και έγινε επιλογή του καλύτερου για τον 

διαγωνισμό λογοτύπου του σχολείου. 



Μπορούμε να δούμε μέσα από τις φωτογραφίες όλων των λογοτύπων ότι τα λογότυπα που έγιναν από τους μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη, 

ήταν όλα πολύ ωραία και σαν ζωγραφιές τα περισσότερα από αυτά. Σύμφωνα με την ψηφοφορία που έγινε αναδείχτηκαν σαν λογότυπα που θα 

εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό του προγράμματος τα λογότυπα του μαθητή Σεμπάστιαν Παπανεοκλέους της Β32 

και της μαθήτριας Μιχαήλ Νεόβης του Β11. Τα λογότυπα που στάλθηκαν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό βελτιώθηκαν σε σχεδιαστικό πρόγραμμα 

από την εκπαιδευτικό φιλόλογο του σχολείου μας κα Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου και αφού συμφώνησαν και οι δημιουργοί τους στάλθηκαν στον 

διαγωνισμό του προγράμματος που διεξάχθηκε από τις 15 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου του 2018. Τα λογότυπα στην τελική τους μορφή που 

στάλθηκαν τον διαγωνισμό του προγράμματος παρουσιάζονται στο σχήμα 3. Στους μαθητές δημιουργούς των λογοτύπων (Μιχαήλ Νεόβη και 

Παπανεοκλέους Σεμπάστιαν) δόθηκε η ευκαιρία να λάβουν μέρος στο τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στον Πεδουλά από τις 19 μέχρι τις 21 

Ιανουαρίου 2019, γνωρίζοντας έτσι καλύτερα με δραστηριότητες το Γεωπάρκο Τροόδους, τους Γεώτοπους του Γεωπάρκου αλλά και τα ορυκτά 

της περιοχής Τροόδους.  

 
Σχήμα 3: Τα λογότυπα των μαθητών που διακρίθηκαν μετά από κάποιες διορθώσεις και παρεμβάσεις που στάλθηκαν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό λογοτύπου του 

προγράμματος. Το πρώτο λογότυπο ανήκει στον μαθητή Παπανεοκλέους Σεμπάστιαν του Β31 και το δεύτερο της μαθήτριας Μιχαήλ Νεόβης του Β11.  

   

Ταυτόχρονα με τη δική μας αποστολή των λογοτύπων, μας στάλθηκαν από τη συντονίστρια του προγράμματος την κα Magdalena Szewczyk από 

την Πολωνία τα δέκα λογότυπα που θα έπρεπε να τεθούν υπό ψηφοφορία μεταξύ της ομάδας των μαθητών του προγράμματος της Κύπρου. Τα 

δέκα λογότυπα από τα υπόλοιπα 5 σχολεία από Πολωνία, Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία και Βουλγαρία που τέθηκαν σε ψηφοφορία φαίνονται στο 
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σχήμα 4 αριθμημένα. Επίσης τα δικά μας λογότυπα είχαν τα νούμερα 11 (αυτό της Νεόβης) και 12 αυτό του Σεμπάστιαν) αλλά δεν τέθηκαν σε 

ψηφοφορία από την δική μας ομάδα. Η ψηφοφορία των μαθητών της ομάδας του προγράμματος του Λυκείου Αγίου Ιωάννη έγινε από τις 15 

μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου του 2018. Τα λογότυπα του σχήματος 4 συγκέντρωσαν όλα από μία ψήφο εκτός από τα λογότυπα 2, 5, 8 , 9  και 10 που 

πήραν από δύο ψήφους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Κυπριακής ομάδας του προγράμματος στάλθηκαν στη συντονίστρια του 

προγράμματος στις 21 Δεκεμβρίου του 2018.  

 
Σχήμα 4: Τα δέκα λογότυπα που στάλθηκαν στην ομάδα μας για ψηφοφορία από τα 5 άλλα σχολεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

 

Στις 27 Δεκεμβρίου στάλθηκαν τα αποτελέσματα του Πανευρωπαϊκού διαγωνισμού λογοτύπου και με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι το ένα από τα 

δύο λογότυπα των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη, ανακηρύχτηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και σαν λογότυπο του προγράμματος. 

Στον τελική κατάταξη όλων των λογοτύπων που έλαβαν μέρος στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τις δικές μας συμμετοχές οι συμμετοχές που 

είχαμε σαν Λύκειο Αγίου Ιωάννη κατέλαβαν την πρώτη και τρίτη θέση. Πλέον το λογότυπο του Σεμπάστιαν Παπανεοκλέους είναι και επίσημα το 

λογότυπο του Ευρωπαϊκού μας προγράμματος. Θα γίνουν προσπάθειες ο μαθητής να ταξιδέψει με την ομάδα του προγράμματος στην Ουγγαρία 

τον Σεπτέμβριο του 2019, σαν επιβράβευση του και σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα βραβεία για τον διαγωνισμό μέσα από την πρόσκληση για 

συμμετοχή που στάλθηκε σε όλους τους μαθητές. Στο λογότυπο έγιναν κάποιες διορθωτικές επεμβάσεις μετά από εισηγήσεις όλων των 

συντονιστών του προγράμματος, από την κα Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου και πήρε την τελική μορφή του επόμενου σχήματος.  

 

 

  



 

Σχήμα 5: Το λογότυπο του μαθητή Σεμπάστιαν Παπανεοκλέους στην 
τελική του μορφή, που κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Ευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό λογοτύπου του Προγράμματος. Το λογότυπο αποτελεί πλέον 
το επίσημο λογότυπο του προγράμματος  

Ακολουθεί η επιστολή πρόσκληση προς τους μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη που δόθηκε σε όλους τους μαθητές της Α και Β Λυκείου τον 
Νοέμβριο του 2018.  
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Διαγωνισμός Logo για το Erasmus Plus Program ‘Geoparks – Natural and Cultural Heritage that Joins European Students and 
Teachers’ 

Tο Λύκειο Αγίου Ιωάννη από τον Σεπτέμβριο του 2018 συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα Erasmus Plus με τίτλο GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL 

HERITAGE THAT JOINS EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS, 2018-1-PL01-KA229-050575_5.  

Το πρόγραμμα είναι επιστημονικό και οι μαθητές, που λαμβάνουν μέρος, θα ασχοληθούν με παρατηρήσεις και εργαστήρια με στόχο την εξοικείωσή τους με τα 

θέματα της Γεωλογίας (Γεωφυσική, Γεωχημεία, Τεχνολογία, Υπολογιστές, Γεωγραφία και άλλα). Απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την 

έννοια του Γεωπάρκου και τις πληροφορίες που μπορούμε να λάβουμε από αυτό σε σχέση με τη Γεωγραφία και την Ιστορία μίας περιοχής. Στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν έξι σχολεία από τις χώρες: Πολωνία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ισπανία, Ουγγαρία και Γαλλία (Γουαδελούπη).    

Στo πλαίσιο αυτού του προγράμματος διεξάγεται σχολικός διαγωνισμός για την παραγωγή του logo του προγράμματος μαζί με το πρόγραμμα τη Παγκόσμιας 

Εκπαίδευσης. Το σχολείο μας θα στείλει δύο λογότυπα για να λάβουν μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό του προγράμματος για την τελική ανάδειξη του 

λογοτύπου που θα εκπροσωπεί το πρόγραμμα πλέον στην ιστοσελίδα. Η παραγωγή του λογοτύπου μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε στο χέρι και να 

σκανναριστεί ώστε να έχουμε την ηλεκτρονική του μορφή για να μπορέσει να γίνει η επιλογή.  

Ακολουθούν οι κανόνες συμμετοχής στον σχολικό διαγωνισμό όπως επίσης και τα βραβεία για επιλογή του λογοτύπου στον σχολικό μας διαγωνισμό και τυχόν 

επιλογή του για λογότυπο του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιο από τα λογότυπα του διαγωνισμού επιλεχθεί σαν το λογότυπο του προγράμματος 

τότε θα εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα του προγράμματος τοπικά αλλά και διεθνή και σε όλες τις παρουσιάσεις που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα. Οι 

μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στον εν λόγω σχολικό διαγωνισμό θα παρακολουθήσουν ένα μάθημα κατασκευής λογοτύπου από καθηγητή γραφικών 

τεχνών σε χρόνο που θα τους ανακοινωθεί αργότερα.  Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος 

υπογραμμένο από τους κηδεμόνες τους έτσι ώστε να εκχωρούν τα δικαιώματα δημοσιοποίησης του λογοτύπου στο διαδίκτυο και γενικά σε όλα τα έντυπα του 

προγράμματος.  

Κανόνες συμμετοχής στον διαγωνισμό λογοτύπου του Λυκείου Αγίου Ιωάννη 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές της Α και Β Λυκείου που φοιτούν στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη.   
2. Το λογότυπο που θα λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να σταλεί στο email του συντονιστή του προγράμματος κ. Νικόλα Νικολάου 

(geoparksofeurope@mail.com) με την ένδειξη «Διαγωνισμός Λογοτύπου Λυκείου Αγίου Ιωάννη», μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018. Στο email που θα 
σταλεί το λογότυπο θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή και η τάξη του.  

3. Το λογότυπο θα πρέπει να είναι πρωτοεμφανιζόμενο και να έχει σχεδιαστεί από τον μαθητή (ηλεκτρονικά ή στο χέρι και να σκανναριστεί). Αντιγραφές 
από το διαδίκτυο σημαίνει ταυτόχρονα και αποκλεισμό του συγκεκριμένου λογοτύπου από τον διαγωνισμό.  

4.  Στο λογότυπο δεν πρέπει να υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις που να υποδηλώνουν είτε τη χώρα δημιουργίας του, είτε το σχολείο δημιουργίας του, 
είτε το όνομα του δημιουργού του. Οτιδήποτε υπάρχει από τα πιο πάνω αποκλείει τη συμμετοχή του λογοτύπου στον σχολικό διαγωνισμό.  
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5. Για να μπορέσει να λάβει μέρος ένας μαθητής του Λυκείου Αγίου Ιωάννη στον διαγωνισμό θα πρέπει να υπογραφεί η δήλωση εκχώρησης των 
δικαιωμάτων του λογοτύπου που υπάρχει στο τέλος της ανακοίνωσης και να παραδοθεί στον συντονιστή του προγράμματος κ. Νικόλα Νικολάου μέχρι 
την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018.  

6. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο λογότυπο μόνο γράμματα και λέξεις του αγγλικού αλφαβήτου (παραδείγματα: GEOPARKS OF EUROPE, ERASMUS 
GEOPARKS, GEOLOGY, GEOERASMUS+, και άλλα που μπορούν να σκεφτούν οι μαθητές ώστε να υποδηλώνεται το πρόγραμμα που θα 
εκπροσωπεί) 

7. Το λογότυπο θα πρέπει να εκπροσωπεί τους στόχους του προγράμματος που μπορείτε να τους βρείτε στην ιστοσελίδα: 
http://www.geoparks.erasmusproject.eu/#aims 

8. Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 
 http://www.geoparks.erasmusproject.eu/ 

 

Επιλογή και Βραβεία στα διακριθέντα λογότυπα 

• Η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή των εκπαιδευτικών του προγράμματος μαζί με δύο εκπαιδευτικούς των γραφικών τεχνών.  

• Θα επιλεχθούν δύο λογότυπα που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του προγράμματος, στον οποίο θα 

κατατεθούν 12 λογότυπα (δύο από κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα).  

• Οι μαθητές, των οποίων τα λογότυπα θα διακριθούν (ενδοσχολικά), θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτική εκδρομή στον Πεδουλά με καθορισμένο 

πρόγραμμα για το Γεωπάρκο Τροόδους, ένα σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 μαζί με την ομάδα των μαθητών 

του προγράμματος του Λυκείου Αγίου Ιωάννη. 

•  Αν κάποιο από τα λογότυπα του σχολείου μας διακριθεί στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό λογοτύπου του προγράμματος, ο κατασκευαστής του 

λογοτύπου θα συμμετέχει στο τελευταίο σεμινάριο του προγράμματος στην Πολωνία που θα γίνει τον Ιούνιο του 2020 στην πόλη Βρότσλαβ (1 με 5 

Ιουνίου του 2020). Σε περίπτωση που ο μαθητής είναι μαθητής της Β Λυκείου, τότε θα συμμετέχει στο σεμινάριο που θα γίνει στην Ουγγαρία τον 

Οκτώβριο του 2019 στην πόλη Καποσβάρ (30 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου του 2019).  

 

Ομάδα εκπαιδευτικών του προγράμματος  

‘Geoparks – Natural and Cultural Heritage that Joins European Students and Teachers’, 2018-1-PL01-KA229-050575_5 

 

 

http://www.geoparks.erasmusproject.eu/#aims
http://www.geoparks.erasmusproject.eu/?fbclid=IwAR2MImDzBPgkp-0eEBfNW0qsfcIlT7jBpl1iGmkUusB8inPeEGHH13KbDyQ

