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Θέμα:   Πρόσκληση συμμετοχής στον Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής 
Σκέψης Bebras® 

 

Αγαπητή/τέ συνάδελφε 

Η οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Πληροφορικής1 και Υπολογιστικής Σκέψης, 
Bebras® (Bebras2 International Challenge on Informatics and Computational Thinking) με χαρά σας 
προσκαλεί να συμμετέχετε ως συντονιστής σχολικής μονάδας του διαγωνισμού για το σχολικό 
έτος 2018-2019.  

Ο διαγωνισμός, στον οποίο θα αναφερόμαστε σε συντομία ως Bebras®, ή «Κάστορας», ξεκίνησε 
ως ιδέα της Καθηγήτριας Valentina Dagiene, του University of Vilnius της Λιθουανίας, το 2004 με 
σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής παιδείας. Ο διαγωνισμός «Κάστορας» αποτελεί, σήμερα, 
μια διεθνή πρωτοβουλία, της ομώνυμης κοινότητας (The Bebras Community, http://bebras.org), 
με σκοπό την ανάπτυξη της Πληροφορικής και κυρίως της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational 
Thinking), μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε 
μαθήτριες και μαθητές όλων των βαθμίδων, από την προσχολική ηλικία έως και το Λύκειο. Όλο 
και περισσότερες χώρες παγκοσμίως διοργανώνουν τον διαγωνισμό Bebras, ο οποίος αποτελεί την 
εξωσχολική δραστηριότητα Πληροφορικής με το πολυπληθέστερο κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Το 2017 ο «Κάστορας» πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες και 
συνολικά έλαβαν μέρος περίπου δύο εκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες.  

Στην Ελλάδα ξεκινά να διοργανώνεται για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2018-2019, πιλοτικά, από 
το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (LTEE lab) 
(http://ltee.aegean.gr) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία πλήθους φορέων, ενώσεων 
και εθελοντών.  Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό θα είναι δωρεάν. 

Βασικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε στο συνοδευτικό φύλλο πληροφοριών που 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Επιπλέον, η Οργανωτική Επιτροπή του Bebras στην 
Ελλάδα διατηρεί ειδικό δικτυακό τόπο στην διεύθυνση: https://bebras.gr όπου μπορείτε να 
ενημερώνεστε για τον διαγωνισμό. Εάν χρειαστείτε επιπλέον διευκρινήσεις ή πληροφορίες μην 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή. 

                                                           
1 Η Πληροφορική θεωρείται συνώνυμη της «Επιστήμης των Υπολογιστών» στο πλαίσιο του παρόντος 
2 Η λέξη Bebras προφέρεται «Μπέμπρας» στα Ελληνικά και σημαίνει «Κάστορας» στα Λιθουανικά 

http://bebras.org/
https://bebras.gr/


Ως συντονιστές σχολικής μονάδας για τον Bebras® GR – 2018-2019, σε συνεργασία με την 
διεύθυνση της σχολικής μονάδας, θα μπορείτε να εγγράψετε μαθήτριες/τές στο σύστημα 
υλοποίησης του διαγωνισμού για να μπορέσουν να συμμετέχουν υπό την επίβλεψη σας. Επιπλέον 
θα διαχειριστείτε την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επικοινωνία με την σχολική κοινότητα 
και την οργανωτική επιτροπή. Η συμμετοχή των μαθητριών/των γίνεται δωρεάν και αποκλειστικά 
στις σχολικές μονάδες με επίβλεψη εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή των μαθητριών/τών στο 
πληροφοριακό σύστημα του διαγωνισμού γίνεται ανώνυμα, μέσω κωδικών αντιστοίχισης που 
διαχειρίζεται ο/ή συντονιστής σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό δεν αποθηκεύονται, ούτε 
γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μαθητριών/τών από το σύστημα του 
διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα μπορεί να τα αντιστοιχίσει στους/στις μαθητές/τριες ο/η 
συντονιστής εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας, εκτός πληροφοριακού συστήματος, μόνο στην 
σχολική μονάδα και για ιδιωτική χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, και δεδομένου ότι τα θέματα είναι 
συμβατά με το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής, ο διαγωνισμός στο σχολείο 
αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού που προέρχεται από το 
διαδίκτυο και δεν απαιτεί έγγραφη συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων για τη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών σε αυτόν. Προτείνεται επίσης να ενημερώσετε τον σύλλογο των διδασκόντων 
καθώς και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα για τον διαγωνισμό και την συμμετοχή του 
σχολείου σας. Στον φετινό διαγωνισμό έχουν οριστεί οι εξής κατηγορίες: Γ'-Δ' Δημοτικού (9-10 
ετών), Ε'-ΣΤ' Δημοτικού (11-12 ετών), Α'-Β' Γυμνασίου (13-14 ετών), Γ' Γυμνασίου (15 ετών) και Α'-
Β' Λυκείου (16-17 ετών). 

Σημαντικές ημερομηνίες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι: 

1. Ημερομηνίες εγγραφής συντονιστών σχολείων και μαθητών: 6/2/2019-20/2/2019 
2. Ημερομηνίες υλοποίησης του διαγωνισμού: 25/2/2019-8/3/2019 

Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εγγραφής της σχολικής μονάδας, την δημιουργία ανώνυμων 
λογαριασμών για τις/τους μαθήτριες/μαθητές, την έναρξη τους διαγωνισμού, την έκδοση των 
αποτελεσμάτων, κ.λπ. θα βρείτε στο «Εγχειρίδιο Συντονιστή Σχολικής Μονάδας για τον 
Διαγωνισμό Bebras® 2018-2019», διαθέσιμο στην διεύθυνση: https://bebras.gr/instructions/ . Για 
την υποστήριξη των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την 
διαδικασία διοργάνωσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την οργανωτική επιτροπή με τους 
παρακάτω τρόπους: 

1. Email: support@bebras.gr 
2. Τηλέφωνο: Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ο προτιμότερος τρόπος 

παροχής υποστήριξης, ωστόσο, ένας τηλεφωνικός αριθμός υποστήριξης, θα ανακοινωθεί 
και θα είναι διαθέσιμος μια εβδομάδα πριν τον διαγωνισμό και μέχρι το τέλος του, για να 
χρησιμοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις. 

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό! Ευχόμαστε 
επιτυχία στη διοργάνωσή του και είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές/τριές σας και εσείς θα 
απολαύσετε την συμμετοχή σας, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη μάθηση.  
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