ΠΕΚΑΠ-Διαγωνισμός Bebras®
Η Πανελλήνια
Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) ενημερώνει τα μέλη
της ότι είναι Υποστηρικτής του Διαγωνισμού Bebras®.
Ο
Διαγωνισμός
ξεκίνησε
το
2003
ως
ιδέα
της
Καθηγήτριας Valentina Dagiene του
University of Vilnius της Λιθουανίας και υλοποιήθηκε για πρώτη
φορά το 2006. Ο Διαγωνισμός
αποτελεί, σήμερα, μια διεθνή πρωτοβουλία της ομώνυμης
κοινότητας (Bebras®), με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής
(ή Επιστήμης των Υπολογιστών)
και της Υπολογιστικής Σκέψης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και
μαθητριών όλων
των ηλικιών. Διοργανώνεται σε σχολεία, με χρήση υπολογιστών ή
φορητών
συσκευών, για διάφορες ηλικιακές ομάδες και υπό την επιτήρηση
εκπαιδευτικών. Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν κάθε χρόνο χιλιάδες
μαθητές και
μαθήτριες, από 50 και πλέον χώρες. Στην Ελλάδα ξεκινά η
διοργάνωσή του το 2019,
για πρώτη φορά, πιλοτικά, από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας και
Διδακτικής Μηχανικής (LTEE lab)
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη
συνεργασία πλήθους φορέων και εθελοντών.

Η συμμετοχή στον
Διαγωνισμό Bebras έχει διάρκεια 45 λεπτά της ώρας και
περιλαμβάνει την απάντηση
15 σύντομων προβλημάτων ή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που
απαιτούν την
εφαρμογή λογικής και υπολογιστικής σκέψης. Τα θέματα είναι
διασκεδαστικά και
ελκυστικά και βασίζονται σε σημαντικά προβλήματα που συχνά
αντιμετωπίζουν οι
επιστήμονες της Πληροφορικής. Είναι διατυπωμένα με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην
απαιτείται προηγούμενη τυπική γνώση για να απαντηθούν, αλλά
λογική σκέψη και
υπολογιστική νοοτροπία. Ο πρώτος Διαγωνισμός
στην Ελλάδα θα διεξαχθεί στο διάστημα 25/2/2019 – 8/3/2019.

Για να
συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες μιας σχολικής μονάδας
στον Διαγωνισμό
απαιτείται να

γίνει

εγγραφή

από

έναν

εκπαιδευτικό-

συντονιστή του
διαγωνισμού στο σχολείο, προκειμένου να εκδοθούν στοιχεία
σύνδεσης (όνομα
χρήστη και συνθηματικό) για κάθε μαθητή. Η
προθεσμία εγγραφής των σχολικών μονάδων για τον επερχόμενο
Διαγωνισμό λήγει την
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019. Η συμμετοχή και μόνο έχει αξία
και
αναγνωρίζεται με ειδική βεβαίωση συμμετοχής. Η αυξημένη
επίδοση στον διαγωνισμό
διακρίνεται με ειδικά βραβεία. Πιο συγκεκριμένα, για τους
συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό προβλέπονται οι παρακάτω βεβαιώσεις και βραβεία:

Βεβαίωση συμμετοχής

Έπαινος
Βραβείο διάκρισης
Βραβείο καλύτερης επίδοσης στη σχολική
μονάδα

Περισσότερες
πληροφορίες

στην

ιστοσελίδα

https://bebras.gr/.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Δείτε την ανακοίνωση της ΠΕΚΑΠ εδώ

του

Διαγωνισμού

