
Θζμα: «Μαθητικόσ διαγωνιςμόσ Πληροφορικήσ & Τπολογιςτικήσ κζψησ Bebras GR 2019-20» 
 

ασ ενημερϊνουμε ότι για 2η ςυνεχή χρονιά πραγματοποιείται  ςτην Ελλάδα ο διαγωνιςμόσ 
Πληροφορικήσ & Τπολογιςτικήσ κζψησ Bebras («Κάςτορασ») https://bebras.gr/, από το 
Εργαςτήριο Μαθηςιακήσ Σεχνολογίασ και Διδακτικήσ Μηχανικήσ του Πανεπιςτημίου Αιγαίου.  

Ο "Κάςτορασ" θα πραγματοποιηθεί ςτο χρονικό διάςτημα: 18/11/2019-29/11/2019 και 
απευθφνεται ςε μαθητζσ Γ-Σ Δημοτικοφ, Γυμναςίου και Α-Β Λυκείου. Θα πρζπει να προηγηθεί 
εγγραφή των εκπαιδευτικϊν - ςυντονιςτϊν  ςχολικήσ μονάδασ και δημιουργία λογαριαςμϊν για 
τουσ μαθητζσ ςτο διάςτημα: 15/10/2019-15/11/2019. 

Η ςυμμετοχή των παιδιϊν ςτο διαγωνιςμό είναι δωρεάν και γίνεται διαδικτυακά με ανϊνυμουσ 
λογαριαςμοφσ και δεν γίνεται αποθήκευςη ή επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων. Σα θζματα του 
διαγωνιςμοφ είναι ςυμβατά με το Ελληνικό Πρόγραμμα πουδϊν και φζτοσ ο διαγωνιςμόσ γίνεται 
με την ζγκριςη (Φ15/155347/Δ2/4.10.2019) του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων.  
τη περςινή διοργάνωςη ςυμμετείχαν περίπου 13.000 μαθήτριεσ και μαθητζσ με θετικά ςχόλια. Ο 
διαγωνιςμόσ είναι κρίνεται ιδιαίτερα ωφζλιμοσ για τουσ μαθητζσ αλλά και για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
πληροφορικήσ. τον δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ (https://challenge.bebras.gr) θα βρείτε θζματα 
από παλιότερουσ διαγωνιςμοφσ που μποροφν να τα χρηςιμοποιηθοφν ωσ εκπαιδευτικό υλικό ςτα 
μαθήματά ςασ.  

Αναλυτική περιγραφή και οδηγίεσ για τον διαγωνιςμό θα βρείτε ςτα ςυνημμζνα 
ζγγραφα. Χρήςιμεσ ηλεκτρονικζσ διευθφνςεισ https://bebras.gr/ και https://challenge.bebras.gr  

Παρακαλοφμε πολφ να ενημερωθοφν οι καθηγητζσ πληροφορικήσ που διδάςκουν ςτο 
ςχολείο ςασ. 

 

 Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ86 ΑΜΘ 
 
 
 
 Γλυκερία Φωτιάδου 
 
υνημμζνα: 
1. Ανακοίνωςη-Πρόςκληςη Οργανωτικήσ Επιτροπήσ 
2. Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον διαγωνιςμό Bebras Gr 
3. Αφίςα διαγωνιςμοφ Bebras Gr 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
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ΚΟΜΟΣΗΝΗ,  10/10/ 2019 
Αρ. Πρωτ.: 669 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

Περιφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ 
(ΠΕ.Κ.Ε..) ΑΜΘ 

------------------------------ 
Διεφθυνςη : Σζρμα ιςμάνογλου 

691 33 Κομοτηνή   
Πληροφορίεσ : Γλυκερία Φωτιάδου 
Σηλ. 
 

: 2531084533 
6932616202 

E-Mail : syn86-amth@sch.gr  
 

ΠΡΟ:  
1. χολικζσ Μονάδεσ ΔΔΕ 

Περιφζρειασ Α.Μ.Θ. (Διά 
των ΔΔΕ ΑΜΘ) 

2. Δημοτικά χολεία 
Περιφζρειασ ΑΜΘ (Δια των 
ΔΠΕ ΑΜΘ) 

Τπόψη καθηγητϊν Πληροφορικήσ 
 
KOIN: ΠΕ.Κ.Ε.. Α.Μ.Θ. 
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