Ένας σχολικός διαγωνισμός που θα σας… ταξιδέψει!
Παίξτε και εμπλουτίστε το δωρεάν, διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων του WWF
«Ο γύρος του κόσμου σε 80 ερωτήσεις»

Από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 2016 παίξτε και δοκιμάστε‐ ατομικά ή σε
ομάδες‐ να εμπλουτίσετε το περιεχόμενο του παιχνιδιού «Ο γύρος του κόσμου σε 80
ερωτήσεις». Οι πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές ερωτήσεις που θα λάβουμε, θα
ενσωματωθούν στο παιχνίδι τη νέα χρονιά, κάνοντας το εικονικό ταξίδι γνώσεων ακόμα
πιο συναρπαστικό! Οι εμπνευσμένοι δημιουργοί νέων ερωτήσεων, που θα διακριθούν
για την πρωτοτυπία τους, θα κερδίσουν μια θέση στους συν‐δημιουργούς του παιχνιδιού
και την ευκαιρία να γίνουν… πρωτοσέλιδο στο εφημεριδάκι των εκπαιδευτικών και στα
ηλεκτρονικά μέσα του WWF!
Οι ερωτήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τις τρεις πίστες (Θράκη, Κυκλάδες,
Αττική) του παιχνιδιού και τις εξής θεματικές κατηγορίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Είδη,
Οικότοποι,
Καλύψεις/Χρήσεις γης (υπό την έννοια των ανθρώπινων δραστηριοτήτων),
Απειλές,
Γεωγραφία,
Τρόπος Ζωής/Καθημερινότητα

Όροι συμμετοχής:
Κάθε συμμετοχή (ατομική ή ομαδική) θα πρέπει να περιλαμβάνει από 10 έως 20 νέες,
ολοκληρωμένες ερωτήσεις.
Κάθε ερώτηση:
‐ θα αφορά είτε συγκεκριμένο σταθμό ή θα είναι bonus
‐ θα αποτελείται από:
‐ τη διατύπωση της ερώτησης (μέχρι 300 χαρακτήρες)
‐ 4 πιθανές απαντήσεις (μέχρι 70 χαρακτήρες η κάθε μια) από τις οποίες
μόνο η μία επιλογή θα είναι σωστή και θα υπογραμμίζεται. Υπάρχει ωστόσο

η δυνατότητα η μοναδική σωστή επιλογή να έχει τη διατύπωση «όλα τα
υπόλοιπα/όλα τα παραπάνω».
‐ ένα hint, που θα βοηθά τον παίκτη, να αποκλείσει κάποιες από τις λάθος
απαντήσεις ή να οδηγηθεί στη σωστή. Τα hints μπορεί να είναι είτε ένα
σύντομο λεκτικό, ή αρχείο εικόνας (jpeg, διαστάσεις: 475x330 pixels) ή
αρχείο βίντεο (mp4<1λεπτό), ή αρχείο ήχου (mp3<1λεπτό).
‐ προαιρετικό, αλλά επιθυμητό: ένα αρχείο εικόνας (jpeg, landscape,
διαστάσεων: 800x290 pixels), βίντεο (mp4<1λεπτό) ή ήχου (mp3<1λεπτό)
για να συνοδεύσει την ερώτηση. Τα πολυμέσα που θα επιλεχθούν δεν θα
πρέπει να «προδίδουν» την απάντηση, αλλά να είναι βοηθητικά ή σχετικά
με το θέμα της ερώτησης.
Συμμετοχές με συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό θα προτιμηθούν. Όπου
χρησιμοποιήσετε οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από credits (βλ.
Ανεμογεννήτρια σε κορυφή, Beatriz Carcamo /WWF Ελλάς ).
Τόσο στις ερωτήσεις, αλλά κυρίως στις απαντήσεις και στα hints μπορείτε να είστε
δημιουργικοί, να χρησιμοποιείτε ή να παραφράζετε αινίγματα, ρητά – επιτρέπεται φυσικά
και αρκετή δόση χιούμορ!
Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνοδευτικό αρχείο
excel.
Τo πακέτο των ερωτήσεων κάθε συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο
atlas@wwf.gr, με τα στοιχεία του/των δημιουργού/ών (ονοματεπώνυμο, τάξη, σχολείο και
ένα e‐mail επικοινωνίας).
Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσει την άνοιξη και δεύτερος συναρπαστικός
διαγωνισμός!

