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Στόχοι του Συλλόγου

Ιστορική Αναδρομή ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Πίνακας
περιεχομένων



50 ΧΡΟΝΙΑ

Από το 1971 μέχρι και σήμερα, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
λειτουργεί αδιάκοπα στο χώρο της Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης, προσφέροντας σπουδές
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Κατάρτισης Επιπέδου 5.

Ιστορική Αναδρομή



Έχοντας ως μέγιστο κριτήριο την ποιότητα της
παρεχόμενης γνώσης και τις δυνατότητες
επαγγελματικής αποκατάστασης, όραμά μας είναι
να είμαστε ο πιο σύγχρονος και καινοτόμος
όμιλος εκπαιδευτηρίων στην Αττική.

Ιστορική Αναδρομή

50 ΧΡΟΝΙΑ



Η Σχολή μας, στο προσεχές μέλλον σχεδιάζει την Ίδρυση
Συλλόγου Αποφοίτων.

Στα πλαίσια αυτού του project, ο Τομέας Γραφικών Τεχνών
της σχολή αναλαμβάνει την δημιουργία του λογότυπου του
συλλόγου καθώς και την εικαστική επιμέλεια όπου αυτό θα
εμφανίζεται. (website, fb page, etc)

Καλούνται λοιπόν όλοι οι σπουδαστές γραφιστικής, στα
πλαίσια των μαθημάτων τους, να ετοιμάσουν ο κάθε ένας
ατομικά, την προσέγγιση τους για την μορφή του
λογοτύπου.

Δημιουργία λογοτύπου για τον
Σύλλογο Αποφοίτων ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Περιγραφή Εργασίας



Δεν υπάρχουν περιορισμοί, ο κάθε σπουδαστής μπορεί να
προσεγγίσει όπως επιθυμεί το προφίλ του λογοτύπου. 

Το μόνο δεδομένο που θα σας φανεί απόλυτα χρήσιμο για
τα εικαστικά σας, είναι το όνομα του Συλλόγου, το οποίο
είναι "Σύλλογος Αποφοίτων ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ", πράγμα που
σημαίνει πως το ακρώνυμο που δημιουργείται είναι το ΣΑΙΔ.

Επίσης το site του Συλλόγου, θα είναι το
www.apofoitoiiekdelta.gr

Δημιουργία λογοτύπου για τον
Σύλλογο Αποφοίτων ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Περιγραφή Εργασίας



Λογότυπο
Γραμματοσειρά
Σύμβολα και Έννοιες
Χρωματική παλέτα
Mock Ups με εφαρμογές λογοτύπου σε επαγγελματική
κάρτα, επιστολόχαρτο, website, facebook page κτλ.

Ιδανικά θα θέλαμε από εσάς σε μία όμορφη και περιεκτική
παρουσίαση με όλη την ιδέα σας. Πιο αναλυτικά:

Δημιουργία λογοτύπου για τον
Σύλλογο Αποφοίτων ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Περιγραφή Εργασίας



Σύλλογος Αποφοίτων ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Στόχοι  του συλλόγου

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των
μελών του.
Η ηθική, επαγγελματική και υλική
ενίσχυση αυτών.
Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των
αποφοίτων και του Σχολείου.
Η προώθηση των ενδιαφερόντων και
κοινών συμφερόντων τους



Δημιουργία λογοτύπου
για τον Σύλλογο
Αποφοίτων ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

Στάδια και ημερομηνίες 
σχετικά με την ολοκλήρωση 
του Project.

Deadline, Παρασκευή 15/4/2022
στις 23.59 θα λήξει η προθεσμία
κατάθεσης σχεδίων.

Χρονοδιάγραμμα
01/04/2022

Kick off
Ξεκινάει ο σχεδιασμος

του λογοτύπου απο
τους σπουδαστές

Γραφιστικής.15/04/2022
Εnd of deadline

Την Παρασκευή στις
23.59 θα λήξει η

προθεσμία κατάθεσης
σχεδίων.

15-18/04/2022
Evaluation

Η κριτική επιτροπή θα
επιλέξει το καλύτερο
σχέδιο, τα οποίο θα
βραβευθεί με έπαινο

και αναμνηστικό δώρο
από τη Διοίκηση της

Σχολής.

19/04/2022
AWARD

Στις 19 Απριλίου
2022, θα ανακοινωθεί

ο νικητής.



Γενική Αισθητική

Μοναδικότητα, πρωτοτυπία, καινοτομία

Μέλη του #teamiekdelta
θα βαθμολογήσουν όλα τα σχέδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Την Παρασκευή 15/04/2022 στις 23.59 θα
λήξει η προθεσμία κατάθεσης σχεδίων,
ώστε να ξεκινήσει η αξιολόγησή τους από
την κριτική επιτροπή.

Η κριτική επιτροπή θα κρίνει το καλύτερο
σχέδιο σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Ξεκάθαρο μήνυμα



ALEXANDRA KARANTALI

Οwner
 

ALIKI KONTAXAKI

Marketing Specialist
 
 

DINA DIMITRANTZOU

Instructor in Gr. Design

EUGENIA TSOLERIDI

Visual Designer
 

IOANNIS VAROUTIS

Head of Visual Arts
 

TASOS PANOUSOPOULOS

Director of Education

#teamiekdelta

Κριτική Επιτροπή



1

2

Βραβείο καλύτερου λογότυπου

Best Logo Award

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης από
την κριτική επιτροπή για το καλύτερο σχέδιο, ο δημιουργός
του θα βραβευθεί:

Αναμνηστικό έπαινο από τη Διοίκηση της Σχολής.

Αναγραφή του ονόματος του με ευχαριστίες στο επίσημο
website του Συλλόγου

3 Δωροεπιταγή των 50ευρώ από τα Public



Σας ευχαριστώ πολύ
Ιωάννης Βαρούτης
varoutis@iekdelta.gr

Be Creative!#Projectplandeltaalumni


