Ελληνική Εταιρεία
Επιστημόνων και Επαγγελματιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Greek Computer Society

28ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η ΕΠΥ (www.epy.gr) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων διεξάγει και φέτος για
28η χρονιά τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής διατηρώντας την αλγοριθμική χροιά του
σύμφωνα με την απόφαση του IOI Org, προσπαθώντας έτσι να στηρίξει και να διαχύσει στη μαθητική
και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας το θεμελιώδες των γνώσεων της Αλγοριθμικής, του
Προγραμματισμού και κατ επέκταση της Πληροφορικής.
Η συμμετοχή των μαθητών μας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής τους δίνει την ευκαιρία να
αποδείξουν την αξία τους και να διακριθούν σε βαλκανικό και σε διεθνές επίπεδο, μέσω της συμμετοχής
τους στις Βαλκανικές και Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής.
Οι μαθητές που διακρίνονται στους διαγωνισμούς αυτούς αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε τμήμα Πληροφορικής της επιλογής τους, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τον
νόμο 3194/2003.
Στον περυσινό, 27ο Διαγωνισμό, οι μαθητές που διακρίθηκαν έφεραν στην Πατρίδα μας ένα χάλκινο
μετάλλιο από την 27η Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής (IOI), δύο χάλκινα μετάλλια από την Βαλκανιάδα
Πληροφορικής (BOI), ένα αργυρό και ένα χάλκινο από την την 9η Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής
Νέων (JBOI).
Ο σκοπός όμως του Διαγωνισμού δεν είναι μόνο η προσέλκυση ταλαντούχων μαθητών αλλά, όσο το
δυνατόν περισσότερων μαθητών στην Πληροφορική και στις συνδεδεμένες με αυτήν, τεχνολογίες.
Ο ρόλος των καθηγητών είναι διαχρονικά καταλυτικός. Μια απλή αναφορά αρκεί για να παρακινηθούν
οι μαθητές να επισκεφτούν τουλάχιστον το site του διαγωνισμού (www.pdp.gr).
Η ΕΠΥ στα πλαίσια της υποστήριξης του ΠΔΠ θα δώσει σε όλους τους διαγωνιζόμενους μαθητές τη
δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων χωρίς κόστος.
Στα μαθήματα αυτά, διδάσκοντες θα είναι μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής, παλαιοί μαθητές, μέλη της Εθνικής Ομάδας, και
βραβευθέντες σε προηγούμενες διοργανώσεις καθώς και σε Βαλκανιάδες και Διεθνής Ολυμπιάδες
Πληροφορικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν άμεσα τη σχετική φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/yVrMASGWbk. Περισσότερες λεπτομέρειες θα
κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μετά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο e-mail
εγγραφής τους.
Τα μαθήματα θα διεξάγονται Σάββατα με ημερομηνία έναρξης 12 Δεκεμβρίου 2015 στην Αθήνα.
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Ελπίζουμε στη βοήθειά σας για τη διάδοση του Διαγωνισμού στους μαθητές μας.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!
Εκ μέρους της ΕΠΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Γ. Γραμματέας

Δρ. Ιωάννης Βογιατζής

Παναγιώτης Καραγεώργος καθ. Δ.Ε.
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