Către
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN................../AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
În atenţia: Inspectorului Şcolar general
Inspectorului cu atribuții de coordonare pentru discipline informatice
Prin prezenta, vă informăm că:
ECDL ROMANIA, în calitate de autoritate de certificare a competențelor digitale în România, se
implică activ în ghidarea tinerilor spre accesul la competențe digitale reale și oferă instrumentele utile pentru
provocările ce decurg din transformările tehnologice.
ECDL ROMANIA este organizatorul naţional al concursului internaţional BEBRAS, ce îşi propune să
introducă elevii de toate vârstele în domeniul gândirii computaţionale şi să îi atragă spre domeniul informatic.
Bebras s-a organizat pentru prima dată la noi în ţară în anul 2016 prin ECDL ROMANIA, cu sprijinul
Ministerului Educaţiei şi ATIC. Anul trecut au participat 11.222 de elevi şi 470 de profesori din 265 de unităţi
şcolare. Bebras Challenge se desfăşoară în peste 40 de ţări din întreaga lume. Săptămâna mondială
Bebras a fost declarată anul acesta în perioada 13-17 Noiembrie 2017.
Participarea la această competiţie le oferă elevilor oportunitatea de a-și testa abilitățile logice și de
calcul, prin intermediul diferitelor tipuri de probleme amuzante și provocatoare în același timp. Competiția se
desfășoră exclusiv online în cadrul fiecărei unități școlare, sub supravegherea unui profesor, conform unui orar
flexibil. Pentru desfasurarea optima a competitiei, este necesar doar ca unitatile scolare sa detina o sala de
calculatoare, dotate cu conexiune la Internet. Testele

se pot susține în limba română sau engleză.

Participarea la acest concurs este gratuită pentru toţi elevii.
Competitia Bebras se adreseaza elevilor din urmatoarele categorii de varsta:


Benjamin – clasele V si VI (10-12 ani)



Cadet – clasele VII si VIII (12-14 ani)



Junior – clasele IX si X (14-16 ani)



Senior – clasele XI si XII (XIII) (16-20 ani)

Înscrierile se desfăşoară exclusiv în perioada 2-20 octombrie 2017.
Competiția durează 45 de minute și cuprinde 15 întrebări, axate pe gândire logică și computerizată.
Concurenții nu trebuie să dețină cunoștințe de informatică sau programare pentru a rezolva cerințele, însă
trebuie să demonstreze o gândire structurată, bazată pe utilizarea conceptelor algoritmice și logice. În
rezolvarea cerințelor, elevii pot utiliza hârtie, creioane sau un calculator.
Informaţii despre Bebras România sunt disponibile pe www.bebras.ro sau direct la e-mail concurs@bebras.ro.
Având în vedere cele menționate mai sus, vă recomandăm să sprijiniți promovarea acestui concurs prin
diseminarea informațiilor către profesorii și elevii din unitățile de învățământ din județul dvs./municipiul
București, în scopul explorării și valorificării oportunităților pe care le oferă.

