“ΛΥΣΙΑΣ 2004”
8ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός µέσω Internet
www.lysias.gr
Ο "ΛΥΣΙΑΣ" είναι Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός µέσω Internet, ο οποίος οργανώνεται για 8η
συνεχή χρονιά από τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα, την OTEnet και τη Serono, µε τη συνεργασία, της Ελληνικής
Εταιρείας Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), του Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), διακεκριµένων επιστηµόνων από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ινστιτούτα,
Πανεπιστήµια καθώς και εκπαιδευτικών απ’ όλες τις βαθµίδες Εκπαίδευσης.
Σκοποί
•

•
•
•
•
•

Η ευγενής άµιλλα µεταξύ µαθητών σε θέµατα τα οποία σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντά τους και τις
σχολικές γνώσεις (Μαθηµατικά, Πληροφορική, Τεχνολογία, Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Ανθρωπολογία,
Γεωγραφία, Γεωλογία, Αστρονοµία, Νέα και Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Οικονοµία,
Φιλοσοφία, Καλλιτεχνικά , Μουσική, Τέχνες, Καθηµερινή ζωή, Φυσική Αγωγή, Ολυµπιακή Παιδεία).
Η παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση της γνώσης µε διερευνητικό και παιγνιώδη τρόπο.
Η έµφαση στην κριτική αντιµετώπιση προβληµάτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στην
αποµνηµόνευση και παράθεση πληροφοριών.
Η εξοικείωση των µαθητών µε τις Νέες Τεχνολογίες και η εκπαιδευτική χρήση των εφαρµογών τους µε
έµφαση στη διαδικασία συµµετοχής και στην εµπειρία του ∆ιαδικτύου.
Η αξιοποίηση των εξ αποστάσεως σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων για την εκπαίδευση και την άµεση
ανταλλαγή πληροφοριών.
Η εξοικείωση των µαθητών µε τον τρόπο αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον, ο ΛΥΣΙΑΣ έχει χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς, αφού προωθεί µια πρωτοποριακή ιδέα "Παίζω
& Βοηθάω"! Για κάθε συµµετοχή παιδιού στο διαγωνισµό ΛΥΣΙΑ οι διοργανωτές, καταβάλλουν χρηµατικό
ποσό υπέρ κάποιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που βοηθά παιδιά. Φέτος, τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο
Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο "ΕΛΠΙ∆Α".
∆ιαδικασία εγγραφής - συµµετοχής
∆υνατότητα συµµετοχής στο ΛΥΣΙΑ έχουν όλοι οι µαθητές του ∆ηµοτικού (τάξεις Ε' και Στ'), Γυµνασίου
και Λυκείου (ηλικίας 10-18 χρόνων), οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία στην Ελλάδα, την Κύπρο και το
εξωτερικό (Απόδηµος Ελληνισµός). ∆εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις στη χρήση των υπολογιστών. Οι
διαγωνιζόµενοι πληροφορούνται τους όρους από τον δικτυακό τόπο του ΛΥΣΙΑ (www.lysias.gr), στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης ή τα σχολεία τους. Μπορούν να συµµετέχουν σε δοκιµαστικούς διαγωνισµούς (demo) για
την εξοικείωση µε τους κανόνες διεξαγωγής του ΛΥΣΙΑ (όπως ακριβώς αυτοί περιγράφονται στην αντίστοιχη
παράγραφο).
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό (και για την προετοιµασία µε το δοκιµαστικό) κάθε χρήστης δηµιουργεί την
προσωπική του ταυτότητα, συµπληρώνοντας τα στοιχεία του σε φόρµα εγγραφής µε:
-

USERID (µνηµονική σειρά γραµµάτων και αριθµών µοναδική για κάθε χρήστη),
PASSWORD (µυστικός αριθµός µε 8 τουλάχιστον ψηφία της επιλογής του χρήστη),
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, φύλο, τάξη,
σχολείο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail).

Κάθε διαγωνιζόµενος έχει ΕΝΑ ΜΟΝΟ USERID µε τα προσωπικά του στοιχεία. Με τον κωδικό αυτό και τον
µυστικό αριθµό (password) µπορεί να συµµετέχει στις φάσεις του διαγωνισµού. Σε περίπτωση δήλωσης
ανακριβών στοιχείων ή δηµιουργίας πολλαπλών κωδικών ο διαγωνιζόµενος χάνει το δικαίωµα συµµετοχής
(εφόσον προκριθεί) στην τελική φάση του διαγωνισµού. Η δήλωση του σχολείου γίνεται από προκαθορισµένη
λίστα σχολείων µε βάση τη βαθµίδα, το νοµό και την πόλη. Όλοι οι διαγωνιζόµενοι παίρνουν αναµνηστικό
δίπλωµα συµµετοχής.
Χρόνος διεξαγωγής
Η αρχική φάση έχει διάρκεια 2 εβδοµάδες από 8 έως 21 Μαρτίου (ώρες από 00:00 της 8/3 έως 23:59 της
21/3), µε πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στο Internet είτε από τον προσωπικό χώρο τους είτε από δηµόσια και
ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ελευθέρων σπουδών, internet cafe, ΤΕΙ, ΑΕΙ κτλ. Η τελική φάση
διεξάγεται το Σάββατο στις 8 Μαΐου (ώρες από 10:00 έως 18:00, ανά µία ώρα για κάθε τάξη µε πρώτη την Ε’
∆ηµοτικού) σε καθορισµένα κέντρα (τα οποία ανακοινώνονται στον δικτυακό τόπο του ΛΥΣΙΑ).

Κανόνες διεξαγωγής
Αρχική φάση
Κατά τις 2 εβδοµάδες της αρχικής φάσης από 8 έως 21 Μαρτίου οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν ατοµικά
από το χώρο της επιλογής τους. Είναι δυνατή η συµµετοχή µαθητών µε την τάξη τους κατά τη διάρκεια
σχολικού µαθήµατος αλλά και πάλι η συµµετοχή θεωρείται ΑΤΟΜΙΚΗ. Κάθε διαγωνιζόµενος απαντά σε
ερωτήσεις τής τάξης του, οι οποίες επιλέγονται τυχαία από µία µεγάλη οµάδα ερωτήσεων. Οι προς απάντηση
ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και σωστού/λάθους. Στην περίπτωση που διακοπεί η σύνδεσή τους,
συµµετέχουν και πάλι, αλλά απαντούν σε άλλες ερωτήσεις, στον ίδιο χρόνο. Για την απάντηση των ερωτήσεων
µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε βοήθηµα ή µέσο (αριθµοµηχανή, βιβλία, διαδίκτυο κτλ).
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να απαντήσουν σε όσες περισσότερες ερωτήσεις µπορούν µέσα σε χρονικό
διάστηµα 30΄ λεπτών. ∆ιαγωνίζονται σε 3 το πολύ ανεξάρτητες προσπάθειες των 30΄ λεπτών, (οποιαδήποτε
µέρα και ώρα των 2 εβδοµάδων), κάθε µία από τις οποίες έχει τους παρακάτω κανόνες:
-

Ο διαγωνιζόµενος επιλέγει κάθε φορά µία από τις επτά (7) κατηγορίες ερωτήσεων (π.χ. Γλώσσα, Τόποι).
Σε κάθε κατηγορία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε έως πέντε (5) ερωτήσεις.
Εµφανίζεται µία µόνο ερώτηση κάθε φορά, από οποιαδήποτε κατηγορία επιλέξει ο διαγωνιζόµενος.
Κάθε µία από τις τρεις (3) πρώτες ερωτήσεις κάθε κατηγορίας, αν απαντηθεί σωστά, βαθµολογείται µε 10,
ενώ οι υπόλοιπες δύο (2) µε 5. Μπορεί να ζητηθεί βοήθεια για πέντε (5) το πολύ ερωτήσεις (µε 50% µείωση
βαθµού).

Προκρίνονται στην τελική φάση οι 120 πρώτοι διαγωνιζόµενοι από κάθε τάξη, ανάλογα µε τη βαθµολογία
που συγκέντρωσαν, στην καλύτερη από τις 3 προσπάθειές τους. Στο τέλος κάθε προσπάθειας ο χρήστης
γνωρίζει τις παρακάτω βαθµολογίες:
-

-

την υψηλότερη βαθµολογία που έχει πετύχει ο 1ος στην τάξη του (η οποία µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συµµετοχές),
τη βαθµολογία βάσης που έχει πετύχει ο 120ός στην τάξη του (η οποία µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συµµετοχές),
την τρέχουσα βαθµολογία του στη συγκεκριµένη προσπάθεια,
την υψηλότερη βαθµολογία που έχει πετύχει µέχρι τη στιγµή εκείνη.

Για την εξοικείωση µε τους κανόνες του διαγωνισµού κρίνεται απαραίτητη η συµµετοχή των υποψηφίων
διαγωνιζοµένων στο δοκιµαστικό (demo) που είναι διαθέσιµο στον δικτυακό τόπο του ΛΥΣΙΑ πριν από την
έναρξη της αρχικής φάσης (για το οποίο ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς κανόνες).
Τελική φάση
Οι προκριθέντες στην τελική φάση προσέρχονται στα καθορισµένα Κέντρα του ΛΥΣΙΑ (τα οποία βρίσκονται
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο διαµονής τους) το Σάββατο 8 Μαΐου. Όλοι οι συµµετέχοντες
διαγωνίζονται στις ίδιες ακριβώς ερωτήσεις για κάθε µία από τις 8 τάξεις (Ε’ ∆ηµοτικού - Γ’ Λυκείου),
παρουσία επιτηρητών στο χρονικό διάστηµα των 40 λεπτών, σε 1 µόνο προσπάθεια. Οι ερωτήσεις της
τελικής φάσης είναι παρόµοιες µε αυτές της αρχικής. Κατά τη φάση αυτή δεν επιτρέπεται η συνεργασία και
η χρήση οποιουδήποτε βοηθήµατος (παρά µόνο χαρτιού, µολυβιού και αριθµοµηχανής).
Οι νικητές της τελικής φάσης βραβεύονται σε Τελετή Βράβευσης η οποία ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο
του ΛΥΣΙΑ και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Βραβεία – ∆ώρα
Βραβεία και δώρα θα λάβουν:
• Οι τρεις διαγωνιζόµενοι από κάθε τάξη (από Ε΄ ∆ηµοτικού µέχρι Γ΄ Λυκείου) που συγκέντρωσαν τη
µεγαλύτερη βαθµολογία στην τελική φάση του διαγωνισµού (σύνολο: 24 βραβεία).
• Οι διαγωνιζόµενοι µε την υψηλότερη βαθµολογία µετά τους 24 πρώτους στην τελική φάση (δώρα
χορηγών).
• Τα σχολεία των οποίων οι µαθητές συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο µέσο όρο σε κάθε βαθµίδα (∆ηµοτικό,
Γυµνάσιο, Λύκειο) κατά την αρχική φάση, µε τουλάχιστον 10 συµµετοχές (σύνολο: 3 βραβεία).
• Τα σχολεία των οποίων οι µαθητές συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη συµµετοχή διαγωνιζοµένων σε κάθε
βαθµίδα (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο) κατά την τελική φάση (σύνολο: 3 βραβεία).
Πληροφορίες
Για πληροφορίες και απορίες επικοινωνήστε είτε µε e-mail στη διεύθυνση info@lysias.gr είτε τηλεφωνικά στο
τηλ. 210-6186000 εσωτ. 523 κα. Μαρία Αλβέρτη.
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