
ΥΠΟΒΟΛΗ Αιτήσεων Συμμετοχής

Κάθε αίτηση συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Αίτηση συμμετοχής

Πρέπει να συμπληρωθεί, εμπρόθεσμα, η αίτηση συμμετοχής και να αποσταλεί ταχυδρομικά στην 

διεύθυνση:

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς
21ης Ιουνίου 141
Τ.Κ. 61100 

Για τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ιστοσελίδας Κεντρικής 
Μακεδονίας.
Υπόψη κου. Σαλαβασίδη Πέτρου

Η αίτηση πρέπει επίσης να σταλεί και ηλεκτρονικά ώστε να προχωρήσει ταχύτερα η ενημέρωση 
της λίστας των συμμετεχόντων.

Περιγραφή του κεντρικού θέματος της ιστοσελίδας

Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να δομήσουν την ιστοσελίδα όπως επιθυμούν, έχοντας υπόψη 

ότι θα αξιολογηθεί και για την πληρότητα κάλυψης του επιλεγμένου θέματος.

Τεχνολογίες και Εργαλεία

Πρέπει να παραδοθεί, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, Πίνακας με αναφορά στις 

Τεχνολογίες και τα Εργαλεία που χρησιμοποίησε ο μαθητής για την δημιουργία της ιστοσελίδας 

του.

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός στις τεχνολογίες υλοποίησης. Οι συμμετέχοντες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν ότι εργαλείο (πρόγραμμα / εφαρμογή) και όποιες τεχνολογίες 

επιθυμούν ανεξάρτητα από το εάν διδάσκονται ή όχι στις σχολικές μονάδες.

Πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας

Πρέπει να παραδοθεί, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, ο κώδικας της ιστοσελίδας ώστε 

να είναι δυνατή η αξιολόγηση του. Είναι απαραίτητο να υπάρχει και τεκμηρίωση, δηλαδή σχόλια 



σχετιζόμενα με τον κώδικα, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του 

κώδικα που έχει γραφεί από τον μαθητή.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν “scripts” ή κομμάτια κώδικα που έχουν δημιουργηθεί από 

τρίτους πρέπει να υπάρχει αναφορά στον δημιουργό (όνομα/ email/ ιστοσελίδα).

Πλοήγηση και Πίνακας Πλοήγησης

Πρέπει να είναι εύκολη η πλοήγηση στην ιστοσελίδα και κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία 

πίνακα πλοήγησης.

Παρουσίαση και Συντήρηση

Η σελίδα θα πρέπει να είναι επισκέψιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο κάθε 

μαθητής για το χρονικό διάστημα που θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των ιστοσελίδων και για ένα 

εξάμηνο, τουλάχιστον, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Οι υποψηφιότητες των διαγωνιζομένων θα πρέπει να ακολουθούν τις παραπάνω 

οδηγίες.


