
 
 

Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων 
Bookpals@schools.eu: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

για τη Λογοτεχνία και τη Φιλαναγνωσία 

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο 
έχει στόχο να προωθήσει την ανάγνωση λογοτεχνικών κι άλλων βιβλίων, αλλά και να 
διερευνήσει τη σχέση της Λογοτεχνίας με τις άλλες Τέχνες: Εικαστικές Τέχνες, Κινη-
ματογράφος, Θέατρο. 
Για την πραγματοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται έξι ευρωπαϊκές χώρες: Η 
Κροατία, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Τουρκία. Στο πλαί-
σιο αυτού του προγράμματος το σχολείο θα προσπαθήσει να διευρύνει την έννοια της 
δανειστικής βιβλιοθήκης, θα διοργανώσει επισκέψεις σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπω-
λεία, θα προγραμματίσει δραστηριότητες που προωθούν τη Φιλαναγνωσία, τονίζο-
ντας την ελκυστική πλευρά του βιβλίου.  
Σε αυτήν την προσπάθεια, μπορείτε να συνδράμετε όλοι και όλες και να επωφεληθεί-
τε όλοι και όλες.  
Για αρχή μπορείτε να συμμετάσχετε  στον   Διαγωνισμό για  το  Logo  του  προ-
γράμματος! Μπορείτε να συνεργαστείτε με τις καθηγήτριες της Τέχνης, την καθηγή-
τρια και τον καθηγητή της Τεχνολογίας, με τον Υπεύθυνο καθηγητή /την Υπεύθυνη 
καθηγήτρια του τμήματός σας και να δώσετε τη δυνατότητα στον εαυτό σας και στο 
σχολείο μας να κερδίσει.  
Το έπαθλο για τα τρία καλύτερα έργα του σχολείου μας θα είναι (τι άλλο;) ένα βιβλίο 
για τον κάθε νικητή/τρια και συμμετοχή σε μια από τις εκδρομές – δραστηριότητες 
που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. 
 

Διαγωνισμός Logo για το πρόγραμμα 
Erasmus+ «BookPals@schools.eu» 

Όροι διαγωνισμού 
 

1. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Σχο-
λείου, από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι την Γ΄ Λυκείου.  

2. Μπορείτε να εργαστείτε ατομικά ή ομαδικά.  

3. Στόχος είναι δημιουργήσετε ένα αυθεντικό έργο, το οποίο να αντιπροσωπεύει 
το θέμα του προγράμματος.  BookPals@schools.eu. Το μέγεθος δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις διαστάσεις 20 cm  x 20 cm. Τα Logos πρέπει να υποβληθούν σε 
χαρτί A4. 

4. Ο Διαγωνισμός  αρχίζει  την  Παρασκευή  4  Νοεμβρίου  2016  και  λήγει  τη  
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016.  

5. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να αναγράφουν στο πίσω μέρος του χαρτιού Α4 
τα εξής στοιχεία: Όνομα και Επώνυμο (αν είναι ομαδικό όλης της ομάδας) και  
Τμήμα (μπορεί να προέρχονται κι από διαφορετικά τμήματα).  

7. Tα χρώματα πρέπει να είναι καθαρά, ώστε να είναι ευδιάκριτα και μετά το σκα-
νάρισμα.  
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8. Το logo πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του προγράμματος                        
BookPals@schools.eu, και οι έξι χώρες που συμμετέχουν –Κροατία, Κύπρος, 
Πορτογαλία, Ουγγαρία, Πολωνία Τουρκία– πρέπει να αναφέρονται με κάποιον 
τρόπο (π.χ. βάζοντας τις σημαίες). 

9. Το logo πρέπει να είναι πρωτότυπη δημιουργία και να μην αντιγράφει οποια-
δήποτε άλλη ιδέα ή έργο, του οποίου ο τίτλος τής «Πνευματική Ιδιοκτησίας» 
ανήκει σε άλλο πρόσωπο, οργανισμό κτλ.  

10. Όλα τα έργα θα εκτεθούν στο σχολείο.  

11. Η επιτροπή του Διαγωνισμού θα επιλέξει τα τρία καλύτερα  έργα  μέχρι  την  
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου.  

13. Τα τρία επιλεγμένα  έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
στο Facebook την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου.  

14.  Από την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου – Δευτέρα 28 Νοεμβρίου μαθητές, κα-
θηγητές, γονείς, φίλοι, συγγενείς μπορείτε να ψηφίσετε το έργο ή τα έργα που 

σας αρέσουν κάνοντας "likes" στην ιστοσελίδα BookPals  

15.  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ψηφίσουμε ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ. Μπο-
ρούμε να επιλέξουμε ΜΟΝΟ από τα έργα των ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.  

16.  Ο νικητής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου.  

17.   Στην περίπτωση που αναδειχθεί πρώτο κάποιο LOGO από το σχολείο μας, ο νι-
κητής / οι νικητές θα πάρουν ως βραβείο ένα δεύτερο βιβλίο και μια δεύτερη 
συμμετοχή σε εκδρομή – δραστηριότητα που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος.  

 

Μπορείτε να κάνετε επίσης “like” στην ιστοσελίδα στο Facebook BookPals και 
στην ιστοσελίδα στο Facebook του  σχολείου  μας  Bookpalscyprus,  αλλά  και  να  
αναζητήσετε και τις ιστοσελίδες των άλλων χωρών. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 

 

 


