
Συχνές Ερωτήσεις – 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Ιστοσελίδας

Ερώτηση

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές -δημόσιων ή ιδιωτικών- Γυμνασίων, Ενιαίων 

Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών των νομών που ανήκουν στην 

ευρύτερη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Πιερία, Πέλλα, 

Χαλκιδική, Σέρρες, Ημαθία και Κιλκίς.

Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα μόνο μιας ατομικής συμμετοχής.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.

Ερώτηση

Εάν δεν έχω ασχοληθεί με τη δημιουργία ιστοσελίδων μπορώ να συμμετάσχω;

Η συμμετοχή είναι ανεξάρτητη από το επίπεδο γνώσης ή ενασχόλησης με τις τεχνολογίες και 

τα προγράμματα συγγραφής ιστοσελίδων.

Μάλιστα σας προτρέπουμε να ασχοληθείτε με τη δημιουργία ιστοσελίδων και γι’ αυτό το λόγο 

έχουμε στην παρούσα ιστοσελίδα αναρτήσει ονόματα τεχνολογιών, προγραμμάτων και 

ιστοσελίδων που μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι μας ενδιαφέρει η ιστοσελίδα να κατασκευαστεί 

αποκλειστικά από εσάς, δηλαδή τους μαθητές, και όχι από οποιονδήποτε άλλο.

Ερώτηση

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική;

Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.



Ερώτηση

Τι τεχνολογίες ή εργαλεία (προγράμματα) μπορώ να χρησιμοποιήσω για την 

δημιουργία της ιστοσελίδας μου;

Υπάρχουν περιορισμοί;

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις τεχνολογίες ή τα εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε κρίνεται 

εσείς σκόπιμο.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις ενδεικτικές τεχνολογίες που αναφέρουμε στο σύνδεσμο 

Τεχνολογίες & Εργαλεία.

Ερώτηση

Χρειάζεται να αγοράσω όνομα DOMAIN και χώρο φιλοξενίας για την ιστοσελίδα μου; 

Δεν είναι απαραίτητη η αγορά ονομασίας DOMAIN αλλά ούτε και χώρου για την φιλοξενία των 

ιστοσελίδων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Στον σύνδεσμο Φιλοξενία Ιστοσελίδων θα αναρτήσουμε σχετικές οδηγίες για δυνατότητα 

φιλοξενίας ιστοσελίδων είτε σε δωρεάν παροχείς διαδικτυακού χώρου και σε σχολικούς 

εξυπηρετητές. Σίγουρα και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής του σχολείου σας θα μπορούν να 

δώσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εύρεση χώρου για φιλοξενία.



Ερώτηση

Τι θέμα πρέπει να έχει η ιστοσελίδα μου; 

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο θεματικές κατηγορίες:

Περιβάλλον

Οι ιστοσελίδες αυτής της κατηγορίας πρέπει να σχετίζονται αποκλειστικά με περιβαλλοντικά 

θέματα παγκόσμια ή και τοπικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 Φαινόμενο Θερμοκηπίου,

 Χλωρίδα και Πανίδα του τόπου μου,

 Μόλυνση στην πόλη μου,

 Ερημοποίηση του πλανήτη κ.α.

Γενικού ενδιαφέροντος

Οι ιστοσελίδες αυτής της κατηγορίας είναι όλες οι υπόλοιπες ιστοσελίδες, δηλαδή εκείνες που 

δεν σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 Τεχνολογία,

 Αθλήματα,

 Μουσική,

 Λογοτεχνία κ.α.

Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα μόνο μιας ατομικής συμμετοχής.

Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι μας ενδιαφέρει η ιστοσελίδα να κατασκευαστεί 

αποκλειστικά από εσάς, δηλαδή τους μαθητές, και όχι από οποιονδήποτε άλλο.



Ερώτηση

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας 

Ιστοσελίδας Κεντρικής Μακεδονίας;

Η τελική καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι:

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των ιστοσελίδων είναι: 

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Η ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα είναι:

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Η ημερομηνία της επίσημης παρουσίασης των αποτελεσμάτων και βραβεύσεως των 

συμμετεχόντων, των διακριθέντων και του μεγάλου χορηγού είναι:

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010 και ώρα θα ανακοινωθεί

Αναλυτικό πρόγραμμα για την μέρα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί

Εάν έχετε κάποια απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε !

Οι ερωτήσεις και οι απορίες σας θα μας βοηθήσουν να καλύψουμε κενά 

στην πληροφόρηση όλων όσων ενδιαφέρονται για τον Διαγωνισμό.

Ευχαριστούμε θερμά και αναμένουμε τις αιτήσεις συμμετοχής σας.


