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Αγαπητή/τέ συνάδελφε
Η οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής και Υπολογιστικής
Σκέψης, Bebras® GR – Κάστορας Ελλάδας, με ιδιαίτερη χαρά, σας ενημερώνει ότι ο διαγωνισμός
για το σχολικό έτος 2018-2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σας ευχαριστεί για τη συμμετοχή
σας.
Στον διαγωνισμό, ο οποίος έλαβε χώρα στο διάστημα 25/2/2019-8/3/2019, συμμετείχαν συνολικά
13.906 μαθητές/τριες από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, στον δοκιμαστικό
διαγωνισμό, που ήταν διαθέσιμος για την προετοιμασία των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκαν
δοκιμές από συνολικά 33.284 χρήστες. Η συμμετοχή στην πρώτη, πιλοτική εφαρμογή του
διαγωνισμού κρίνεται ικανοποιητική, ενώ τα όποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σχεδόν στο
σύνολό τους.
Ο διαγωνισμός έχει βαθμολογηθεί και τα αποτελέσματα είναι ήδη διαθέσιμα στο σύστημα
(https://challenge.bebras.gr), για όσους συμμετείχαν και έχουν στοιχεία σύνδεσης. Ειδικότερα:
•

•

Οι συντονιστές του διαγωνισμού στις σχολικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν για α) να
έχουν πρόσβαση στη βαθμολογία των μαθητών/τριών τους, β) να δουν συνοπτικά
στατιστικά στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητών και γ) να εκτυπώσουν πιστοποιητικά
και βραβεία, χωρίς να απαιτείται να εισαχθούν τα στοιχεία των μαθητών στο σύστημα. Τα
πιστοποιητικά και τα βραβεία θα είναι διαθέσιμα σε τελική μορφή μέσα στο σύστημα πριν
τις 29/3/19. Η ταυτοποίηση των μαθητών μπορεί να γίνει από τον συντονιστή της σχολικής
μονάδας και τους ίδιους τους μαθητές με βάση αλφαριθμητικό του ονόματος χρήστη.
Προτείνουμε στους συντονιστές, σε συνεργασία με την διεύθυνση των σχολικών μονάδων,
να επιδώσουν τα πιστοποιητικά και τα βραβεία στους/τις μαθητές/τριες σε όποια
εκδήλωση της σχολικής μονάδας κρίνουν ως καταλληλότερη.
Οι μαθητές/τριες που διαγωνίστηκαν μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα του
διαγωνισμού για να δουν τη βαθμολογία τους, τις απαντήσεις που είχαν δώσει όταν
διαγωνίστηκαν, καθώς και τις σωστές απαντήσεις των θεμάτων.

Η οργανωτική επιτροπή θα επεξεργαστεί τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και θα ενημερώσει
τους ενδιαφερόμενους για τους/τις μαθητές/τριες με τις υψηλότερες επιδόσεις σε επίπεδο
περιφέρειας. Η ενημέρωση θα αφορά σε σχολική μονάδα, όνομα χρήστη, ηλικιακή κατηγορία και
επίδοση. Με τον τρόπο αυτό, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς συντονιστές των
σχολικών μονάδων, θα μπορούν να επιβραβευτούν οι μαθητές/τριες με τις καλύτερες επιδόσεις,
σε κάθε ηλικιακή κατηγορία ανά περιφέρεια, εφόσον το επιθυμούν.
Η οργανωτική επιτροπή προετοιμάζει, και θα διαθέσει το συντομότερο δυνατό, έντυπο με τις
λύσεις των θεμάτων του φετινού διαγωνισμού, στο οποίο θα περιλαμβάνεται σύντομη εξήγηση
της λύσης του κάθε θέματος, καθώς και η σύνδεση του με έννοιες της Πληροφορικής και της
Υπολογιστικής Σκέψης. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό αυτό για την
απολογιστική ανασκόπηση των θεμάτων του διαγωνισμού με τους/τις μαθητές/τριές τους. Το
έντυπο θα αναρτηθεί σε ψηφιακή μορφή στις «Ανακοινώσεις» του δικτυακού τόπου της
διοργάνωσης του διαγωνισμού (https://bebras.gr/) στις αρχές Μαΐου.
Για περαιτέρω ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην οργανωτική επιτροπή στο email:
support@bebras.gr.
Σας ευχαριστούμε και πάλι για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, εσάς και τους/τις
μαθητές/τριες σας, ευχόμενοι να αποτέλεσε για εσάς μια όμορφη και δημιουργική εμπειρία. Θα
είναι χαρά μας να συμμετάσχετε και στον επόμενο διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2019-2020, ο
οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο.
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