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Διαγωνισμός Δημιουργίας Λογοτύπου
Στα πλαίσια της συμμετοχής της στο πρόγραμμα "GreenVET4SDG" KA2 ERASMUS+, η
Σιβιτανιδείος Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό
λογοτύπου του έργου.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις που θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν
την επαγγελματική εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ
και τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, όπως αυτές έχουν αναγνωριστεί από το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το έτος 2030. Το λογότυπο θα συνοδεύει
όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του προγράμματος, έντυπα, παραδοτέα του έργου,
ιστοσελίδα, κλπ.
Ειδικοί όροι και προδιαγραφές:













Ο Διαγωνισμός απευθύνεται μόνο σε μαθητές και σπουδαστές της Σιβιτανιδείου Σχολής,
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με τους ειδικούς
όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, ατομικά ή σε ομάδες
Το λογότυπο θα πρέπει να χαρακτηρίζει το έργο, τους στόχους, το ρόλο και την
αποστολή του (δείτε συνημμένη περιγραφή του έργου στο τέλος)
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν μέχρι 2 προτάσεις
Η αποτύπωση του λογοτύπου θα πρέπει να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο
(συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων, ταινιών, τηλεόρασης,
συσκευασίες σε δυσδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση)
Κάθε πρόταση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από σημείωμαμε τα στοιχεία
επικοινωνίας του/των δημιουργών.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε έγχρωμη και τόνους του γκρι, καθώς και σε
ασπρόμαυρη έκδοση.
Το λογότυπο θα πρέπει να ενσωματώνει τον τίτλο: GreenVET4SDG
Δεδομένου ότι το λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί σε γραμμική (PANTONE vector) έγχρωμη
- RGB και ή CMYK εκτύπωση, μικρής ή μεγάλης διάστασης, θα πρέπει να να παραμένει
ευανάγνωστο χωρίς να αλλοιώνεται
Τα λογότυπα πρέπει να υποβληπούν σε αρχεία μορφής ai και pdf
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Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, αυθεντικές , να μην έχουν υποβληθεί σε
άλλους διαγωνισμούς και να φέρουν την υπογραφή του δημιοργού τους
Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να αποφέρουν άµεση ή έµµεση ζηµία από την παραβίαση
από τρίτους τυχόν δικαιωµάτων των συµµετεχόντων επί των γραφιστικών µοτίβων,
σχεδίων, ιδεών κλπ
Με την ανακήρυξη του βραβευμένου γραφιστικού, ο νικητής εκχωρεί στο Πρόγραμμα
GreenVET4SDG κάθε δικαίωµα επ’ αυτού συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού.
Το έργο δεν θα πρέπι να φέρει υπογραφή ή οποιοδήποτε άλλη σήμανση του δημιοργού

Αξιολόγηση έργου:
Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν από τριμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από προσωπικό της
Σιβιτανιδείου Σχολής, η οποία και θα επιλέξει τα τρία επικρατέστερα σχέδια. Η ίδια
διαδικασία θα ακολουθηθεί και στις άλλες τρεις χώρες/εταίρους του έργου GreenVET4SDG.
Στο τέλος, τα 12 επικρατέστερα σχέδια θα αξιολογηθούν εκ νέου από νέα τετραμελή
επιτροπή που θα αποτελείται από ένα μέλος από κάθε χώρα/εταίρο του έργου.
Βραβείο
Ο διαγωνιζόμενος του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί (μεταξύ των 12 επικρατέστερων), θα
λάβει ως βραβείο δωροεπιταγή 200€, καταστήματος ειδών πληροφορικής, ηλεκτρονικών
συσκευών ,σχεδίου και βιβλιοπωλείου.
Προθεσμίες υποβολής:
15 Νοεμβρίου με 15 Δεκεμβρίου 2018
Υποβολή των έργων:
Μέσω email στο katsivi@yahoo.com
Πληροφορίες:
Μέσω email στο Εmail to katsivi@yahoo.com, μέσω τηλεφώνου στο 6944 208092 (κα
Καλαϊτζάκη)
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KA2 "GreenVET4SDG" Summary of the Project:

Introduction:
The World is facing an urgent challenge with regards to the environment. We must act
fast to safeguard our planet and keep it habitable for the generations to come. There
is a strong consensus about this both in the EU and at the UN. Yet, various countries
are struggling in this regard and lack formal preparation and training to address
environmental issues.
VET plays a key part in this as it prepares learners in a variety of subjects that are all
connected, somehow, to the environment. Besides, students are citizens of the world
and will be the leaders and policy makers of the future, thus impacting our planet.

Context, Needs & Objectives:
Greening is defined as the process of becoming active about protecting the
environment.
The idea for this project is to promote the training about Greening in VET in line with
policies of the EU and the Sustainable Development Goals (SDG) as identified by the
United Nations Development Programme for the year 2030.
The international partners in this project come from 5 European countries and each
partner brings unique expertise to the project.
The objectives are:
1. To raise awareness of the Greening issues across all VET disciplines and link them to
the SDG priorities;
2. To disseminate knowledge and deliver relevant accredited training related to
Greening;
3. To include Greening across all VET curricula through the design, development and
deployment of an accredited module that can be included in any VET course curriculum
or else taken independently;
4. To up-skill and prepare VET teachers in the Greening and environmental issues;
5. To outreach, provide relevant information and involve all VET learners and the local
communities in Greening.
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The Target Groups of this project are:
1. VET Learners – VET students are the primary target group of this project as the
project aims to reach out to them and to provide them with Greening related exposure
and training that would benefit in their employability skills as well as members of the
community.
2. VET Teachers – VET Teachers will be targeted by involving them in the design and
development of the accredited training module about Greening. The teachers will also
be provided with a skills tool-box to enable them to deliver the Greening related
training in the most effective manner.
3. The Communities – The ultimate beneficiaries of the project are the communities as
they improve in their understanding of Greening issues, they benefit from the job and
employment opportunities created through Greening initiatives.

Why a transnational project?
The transnational dimension of this project needs to be emphasised. The partners in
Spain, Malta and Greece have technical experience in renewable energy; the MCAST
has experience with accreditation while the partners from Macedonia and Malta have
experience in environmental issues. The project therefore has both a strong technical
expertise in the areas it will cover but also provide an excellent opportunity for crosstraining and knowledge sharing amongst the partner institutions and countries.
The project theme is in line with the EU priorities (ref. Maastricht Communique 2004,
Bruges 2011) which illustrates the need for "increased relevance and quality of VET
through the systematic involvement of all key partners in developments at national,
regional and local level". Furthermore, the project is consistent with the European
Commission's priorities in promoting green growth at local and regional level.
Apart from improving the relevance of VET, this project has the objective of
strengthening the European dimension in VET, which is a target of Copenhagen
Declaration (2002). This may only be achieved through the collaboration and
cooperation in transnational projects and the development of inter-institutional
partnerships and collaborations so that the profile and attractiveness of VET may be
raised for increased employability and improved socio-economic outcomes
(Strasbourg Communique 2012).
On a global level, the project is in sync with the SDG 2030 as issued by the UNDP
(United Nations Development Programme).
Also, the project has a direct influence on employability, both in the short and long
term, since the relevance of Greening in various jobs and careers has become very
important today.
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Generally speaking, this project will result in the modernization of the VET approach in
a number of countries with respect to Greening issues. The subsequent potential of
disseminating the knowledge gained across the EU and its partner countries as well as
to the global platform increase the significance of this project.

Building a Legacy
Finally, the project partners would like to ensure that this project leaves a legacy: This
will happen because the output products of this project will be disseminated not only
in the partner countries but also across the EU, and effectively globally through the
Internet.
PARTNERS:
1. The

Malta

College of

Arts,

Science

and

Technology

(MCAST)

-

Applicant/coordinator
2. Sivitanidios Public School of Trades and Vocations (S.D.S.T.E.) - Partner from
Greece
3. El Centro Público Integrado de Formación Profesional PIRÁMIDE (C.P.I.F.P) Partner from Spain
4. Bureau for development of education/Ministry of education and science of
Republic Macedonia - Partner

