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Για τη συμμετοχή στο Εθνικό Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη 2 υπολογιστών / φορητών 

συσκευών (tablet ή smartphone) συνδεδεμένων στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα 

απαιτείτε: 

1. ένας υπολογιστής, κατά προτίμηση με μεγάλη οθόνη. Ωστόσο, προτείνεται η  

χρήση προβολέα (προτζέκτορα)/ τηλεόρασης/ διαδραστικού πίνακα (smartboard), 

καθώς εκεί  θα μεταδίδονται, σε απευθείας μετάδοση, οι ερωτήσεις και οι πιθανές 

απαντήσεις (YouTube live video). 

2. Μια δεύτερη συσκευή (υπολογιστής ή φορητή συσκευή), για την υποβολή των 

απαντήσεων.  

Τα παιχνίδια Kahoot, δύναται να προβληθούν είτε μέσω χρήσης διαδικτύου, είτε 

κατεβάζοντας στη φορητή συσκευή σας τη σχετική εφαρμογή [App Store:  για iOS 9 (ή 

νεότερο), και Google Play: για Android 4.4 (ή νεότερο). Το κατέβασμα της εφαρμογής 

επιτρέπει και την ατομική εξάσκηση στα Παιχνίδια Γνώσεων για το Χρήμα.  

Η προβολή των παιχνιδιών Kahoot μέσω του διαδικτύου είναι συμβατή από τις δύο 

τελευταίες εκδόσεις των Chrome, Firefox, Safari, Edge και Internet Explorer, όπως επίσης 

και από τα κινητά τηλέφωνα. Αν επιθυμείτε να ελέγξετε τη συμβατότητα στη συσκευής 

σας ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://test.kahoot.it/  

Ωστόσο, η χρήση του Chrome συνίσταται κατά τη διεξαγωγή του Εθνικού Διαγωνισμού, 

καθώς λειτουργεί καλύτερα στις απευθείας μεταδόσεις (live streaming) μέσω YouTube. 

Απαιτείται ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο: 

 τουλάχιστον 2,5 Mbps για σταθερή προβολή High Definition (HD, 720p),   

 1 έως 2,5 Mbps για προβολή Standard Definition (SD, 360p).   

Για να ελέγξετε την ταχύτητα σύνδεσης της συσκευής σας ακολουθείστε το σύνδεσμο 

http://www.speedtest.net/ 
 

Επομένως, για τη συμμετοχή στον Εθνικό Διαγωνισμό, απαιτείται: 

 γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο από  1+ Mbps, 

 ηλεκτρονικός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Windows 7 (ή νεότερο), Mac 

OS X 10.7 (ή νεότερο), Ubuntu 10 (ή νεότερο), 

 φορητή συσκευή, στην οποία έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Kahoot! 

(IOS, Android), 

 την πιο πρόσφατη έκδοση του Google Chrome (προτεινόμενο), Firefox, MS Edge, 

or Safari. 

Προτείνεται, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να μην έχετε ανοικτές άλλες σελίδες στο 

διαδίκτυο ή τυχόν προγράμματα που δύναται να αφαιρέσουν πόρους από την ταχύτητα 

του livestreaming. Τέλος, προτείνεται η χρήση ενσύρματου δικτύου και όχι WiFi εάν αυτό 

είναι εφικτό.  
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