
Συχνές Ερωτήσεις – Μαθητική Ημερίδα (Ομαδικές παρουσιάσεις Εργασιών)

Ερώτηση

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -δημόσιες ή 

ιδιωτικές- των νομών που ανήκουν στην ευρύτερη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, 

δηλαδή Θεσσαλονίκη, Πιερία, Πέλλα, Χαλκιδική, Σέρρες, Ημαθία και Κιλκίς.

Υπάρχει όριο στον αριθμό των ομαδικών εργασιών που μπορούν να παρουσιάσουν οι σχολικές 

μονάδες, δύο εργασίες το μέγιστο ανά σχολική μονάδα. Ο περιορισμός αφορά την διάρκεια της 

μαθητικής ημερίδας και βεβαίως για να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερες 

σχολικές μονάδες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων με εργασίες είναι προαιρετική.

Ερώτηση

Τι θέμα πρέπει να έχει η ομαδική εργασία;

Θα δοθεί προτεραιότητα σε εργασίες που αφορούν το Περιβάλλον και τις ΤΠΕ, αλλά δεν 

αποκλείονται εργασίες που η θεματολογία τους μπορεί να είναι διαφορετική.

Ερώτηση

Μπορούμε να συμμετάσχουμε μόνο με ανάρτηση (poster);

Είναι δυνατόν οι εργασίες να συμμετάσχουν στην Μαθητική Ημερίδα μόνο με ανάρτηση.

Βέβαια, θεωρούμε ότι η εμπειρία που θα αποκομίσουν οι μαθητές των ομάδων που θα 

παρουσιάσουν στο κοινό την εργασία τους θα είναι πολύ σημαντική!

Σας προτρέπουμε να το τολμήσετε !!! 



Ερώτηση

Μπορούμε να συμμετάσχουμε με ανάρτηση (poster) και με παρουσίαση της εργασίας 

μας;

Πράγματι όσοι παρουσιάσουν την εργασίας τους στο κοινό μπορούν να έχουν και ανάρτηση 

(poster) της εργασίας τους.

Ερώτηση

Τι είναι η ανάρτηση (poster);

Είναι υλικό το οποίο συγκεντρώνεται και αποτυπώνεται με τη μορφή κολάζ σε χαρτόνι, 

συνηθισμένες και προτεινόμενες διαστάσεις είναι 90εκ. X 110εκ. και 100εκ. X 120εκ., και 

στη συνέχεια παρουσιάζεται αναρτώντας το σε κάποιο πίνακα ή σε τοίχο.

Στην ενότητα Ομαδικές Παρουσιάσεις υπάρχει η επιλογή Δείγμα Poster και Δείγμα 

Φυλλαδίου.

Συνήθως το poster μπορεί να συνοδεύεται και από ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία μοιράζονται 

στο κοινό.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικό σας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, εάν έχετε 

ετοιμάσει και συνοδευτικό ηλεκτρονικό υλικό.

Περισσότερες πληροφορίες για εκτύπωση poster (εκτύπωση τύπου offset) μπορείτε να πάρετε 

από τυπογραφία.



Ερώτηση

Τι θα κερδίσουν όσοι παρουσιάσουν εργασίες;

Όσοι παρουσιάσουν την εργασίας τους στο κοινό, αυτομάτως θα συμμετάσχουν στη 

ψηφοφορία για την «Καλύτερη παρουσίαση Εργασίας».

Η νικήτρια ομάδα θα λάβει εκτός από βεβαιώσεις συμμετοχής και βεβαιώσεις για την καλύτερη 

παρουσίαση καθώς και συμβολικά δώρα.

Στη ψηφοφορία θα έχουν δικαίωμα ψήφου όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν είτε μόνο με 

poster ή και με παρουσίαση. Εσείς θα αξιολογήσετε και θα κρίνετε ποια εργασία παρουσιάστηκε 

καλύτερα. 

Κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα μοναδικής ψήφου και μπορεί να ψηφίσει οποιαδήποτε άλλη 

ομάδα. Υποχρεωτικά η ψήφος πρέπει να πάει σε άλλη ομάδα.

Μετά την ψηφοφορία, θα ακολουθήσει καταμέτρηση των ψήφων και στη συνέχεια η βράβευση 

της καλύτερης παρουσίασης.

Βέβαια, θεωρούμε ότι η εμπειρία που θα αποκομίσουν οι μαθητών των ομάδων που θα 

παρουσιάσουν στο κοινό την εργασία τους θα είναι πολύ σημαντική!

Σας προτρέπουμε να το τολμήσετε !!!

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 την Μαθητική 

Ημερίδα.

Ευχαριστούμε θερμά και αναμένουμε τις αιτήσεις συμμετοχής σας.


