Ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Πληροφορικής (Cyprus Computer
Society – CCS) είναι ο
ανεξάρτητος, επιστημονικός και
μη κερδοσκοπικός οργανισμός
για την προώθηση και
αναβάθμιση του τομέα των
Τεχνολογιών Πληροφοριών και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Κύπρο.

Το CCS είναι ο επίσημος εθνικός
φορέας υλοποίησης του
μεγαλύτερου προγράμματος
πιστοποίησης ψηφιακών
δεξιοτήτων παγκοσμίως
ECDL (European Computer
Driving Licence).

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

www.ecdl.org

www.ccs.org.cy
Cyprus Computer Society (CCS)
Tel: 22 460 680
info@ccs.org.cy
www.ccs.org.cy

Οι εξετάσεις για την απόκτηση
του πιστοποιητικού ECDL
προσφέρονται σε
περισσότερα από 200 ιδιωτικά
και κρατικά Εκπαιδευτικά
Κέντρα σε όλη την Κύπρο.
Εξετάσεις ECDL
προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στους
μαθητές Γυμνασίου!!! Ρώτησε
στο σχολείο σου ή το
φροντιστήριο και κάνε
εγγραφή να λάβεις μέρος!!

BEBRAS

Challenge

ΠΑΓΚYΠΡΙΑ
ΟΛYΜΠΙΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

CODING
OUR
FUTURE

CODING OUR FUTURE

ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

www.codingourfuture.org

Με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών &
Επικοινωνιών) από νεαρή ηλικία, σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους
φορείς * και με τη συνεισφορά πολύτιμων εθελοντών, αναλαμβάνουμε τη
διοργάνωση ποικίλων δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά και νέους.
*Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, ΟΝΕΚ, Ψηφιακός Πρωταθλητής, Σύνδεσμος
Καθηγητών Πληροφορικής, Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού & Τεχνολογίας, ΚΕΒΕ, ΓΕΡΗΕΤ, Κρατικά &
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, Cyta

ΠΑΓΚYΠΡΙΑ ΟΛYΜΠΙΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Σειρά δωρεάν εργαστηρίων
προγραμματισμού & ρομποτικής, στα
πλαίσια των Ευρωπαϊκών Εβδομάδων:
Code Week, Robotics Week, All Digital
Week & Hour of Code.

Για μ
εκπα αθητές &
ιδευ
τικού
ς

Καθημερινά, εν ώρα σχολείου, στο Πολυκέντρο Νεολαίας, στη Λευκωσία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

www.coinformatics.org
Στόχος είναι η προσέλκυση των μαθητών στον κλάδο της πληροφορικής, η ανάπτυξη
ταλέντων στον προγραμματισμό Η/Υ και η επιλογή των επίσημων αντιπροσωπειών της
Κύπρου στις αντίστοιχες διεθνείς ολυμπιάδες.

www.robotex.org.cy
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Δωρεάν μαθήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε όλες τις επαρχίες.
Ο Α γύρος πραγματοποιείται τον Ιανουάριο και ο Β γύρος τον Απρίλιο.
Οι διεθνείς Ολυμπιάδες πραγματοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στόχος είναι η αναβάθμιση του τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η προσέλκυση
μαθητών σε τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Οι νικητές
έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στον αντίστοιχο Παγκόσμιο Διαγωνισμό.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Βασικές προκλήσεις: Line Following, SUMO, Maze, Enhanced LF, Folkrace, Mini Sumo, Colour Picking
Εκθέσεις: Educational Robotics & Robotics 4All

BEBRAS

Challenge

www.bebras.org.cy
Στόχος είναι η ανάπτυξη της αναλυτικής, κριτικής, και αλγοριθμικής
σκέψης και της ευχέρειας στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο Α γύρος πραγματοποιείται διαδικτυακά το Δεκέμβριο.
O Β γύρος πραγματοποιείται σε ένα σχολείο σε κάθε επαρχία, τον Ιανουάριο.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

www.wrocyprus.org
Στόχος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της
ικανότητας για επίλυση προβλημάτων, τη συμμετοχή σε
προκλήσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής.

www.ccsc.org.cy
Στόχος είναι η επιλογή της ομάδας που εκπροσωπεί την
Κύπρο στον αντίστοιχο Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό (ECSC).
Κάθε Απρίλιο στην Κύπρο
Κάθε Οκτώβριο στην Ευρώπη

Ο Παγκύπριος διαγωνισμός πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατοκυρίακο
Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
To Robotex International πραγματοποιείται τέλος Νοεμβρίου στην Εσθονία
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Ο Παγκύπριος διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετικό Πανεπιστήμιο και επαρχία
Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο σε διαφορετική χώρα.

