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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Διαγωνισμός Bebras® 

 

Η Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο (Π.Ε.ΚΑ.Π.) ελεκεξώλεη ηα κέιε ηεο όηη είναι 

Υποζηηπικηήρ ηος Διαγυνιζμού Bebras®. Ο Δηαγσληζκόο μεθίλεζε ην 2003 σο ηδέα ηεο 

Καζεγήηξηαο Valentina Dagiene ηνπ University of Vilnius ηεο Ληζνπαλίαο θαη πινπνηήζεθε γηα 

πξώηε θνξά ην 2006. Ο Δηαγσληζκόο απνηειεί, ζήκεξα, κηα δηεζλή πξσηνβνπιία ηεο νκώλπκεο 

θνηλόηεηαο (Bebras®), με ζκοπό ηην πποώθηζη ηηρ Πληποθοπικήρ (ή Επιζηήμηρ ηυν 

Υπολογιζηών) και ηηρ Υπολογιζηικήρ Σκέτηρ μεηαξύ εκπαιδεςηικών, μαθηηών και 

μαθηηπιών όλυν ηυν ηλικιών. Δηνξγαλώλεηαη ζε ζρνιεία, κε ρξήζε ππνινγηζηώλ ή θνξεηώλ 

ζπζθεπώλ, γηα δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ππό ηελ επηηήξεζε εθπαηδεπηηθώλ. Σηνλ Δηαγσληζκό 

ζπκκεηέρνπλ θάζε ρξόλν ρηιηάδεο καζεηέο θαη καζήηξηεο, από 50 θαη πιένλ ρώξεο. Σηελ Ειιάδα 

μεθηλά ε δηνξγάλσζή ηνπ ην 2019, γηα πξώηε θνξά, πηινηηθά, από ην Εξγαζηήξην Εθπαηδεπηηθήο 

Τερλνινγίαο θαη Δηδαθηηθήο Μεραληθήο (LTEE lab) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, κε ηε ζπλεξγαζία 

πιήζνπο θνξέσλ θαη εζεινληώλ.  

 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ Δηαγσληζκό Bebras έρεη δηάξθεηα 45 ιεπηά ηεο ώξαο θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

απάληεζε 15 ζύληνκσλ πξνβιεκάησλ ή εξσηήζεσλ πνιιαπιώλ επηινγώλ πνπ απαηηνύλ ηελ 

εθαξκνγή ινγηθήο θαη ππνινγηζηηθήο ζθέςεο. Τα ζέκαηα είλαη δηαζθεδαζηηθά θαη ειθπζηηθά θαη 

βαζίδνληαη ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ νη επηζηήκνλεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Είλαη δηαηππσκέλα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε ηππηθή 

γλώζε γηα λα απαληεζνύλ, αιιά ινγηθή ζθέςε θαη ππνινγηζηηθή λννηξνπία. Ο ππώηορ 

Διαγυνιζμόρ ζηην Ελλάδα θα διεξασθεί ζηο διάζηημα 25/2/2019 - 8/3/2019.  

 

Γηα λα ζπκκεηάζρνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηνλ Δηαγσληζκό 

απαηηείηαη λα γίλεη εγγξαθή από έλαλ εθπαηδεπηηθό-ζπληνληζηή ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ζρνιείν, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ ζηνηρεία ζύλδεζεο (όλνκα ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθό) γηα θάζε καζεηή. Η 

http://ims.mii.lt/valentina/en/
https://www.bebras.org/
https://ltee.aegean.gr/en/home/
https://www.aegean.gr/


πποθεζμία εγγπαθήρ ηυν ζσολικών μονάδυν για ηον επεπσόμενο Διαγυνιζμό λήγει ηην 

Τεηάπηη 20 Φεβποςαπίος 2019. Η ζπκκεηνρή θαη κόλν έρεη αμία θαη αλαγλσξίδεηαη κε εηδηθή 

βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. Η απμεκέλε επίδνζε ζηνλ δηαγσληζκό δηαθξίλεηαη κε εηδηθά βξαβεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ βεβαηώζεηο 

θαη βξαβεία: 

 Βεβαίυζη ζςμμεηοσήρ 

 Έπαινορ 

 Βπαβείο διάκπιζηρ 

 Βπαβείο καλύηεπηρ επίδοζηρ ζηη ζσολική μονάδα 

 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δηαγσληζκνύ https://bebras.gr/. 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 

https://bebras.gr/

