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INSCRIERE ELEVI
Perioada de inscriere a elevilor este cuprinsa exclusiv intre 7.10.2019 - 20.10.2019.
Elevii se inscriu prin completarea formularului
http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatbebras.aspx

online

disponibil

la

adresa

IMPORT ELEVI
Dupa finalizarea perioadei de inscriere a elevilor, reprezentantul ECDL ROMANIA va importa
datele acestora in contul dvs. de coordonator, pana cel tarziu in data de 08.11.2019.
Puteti verifica in contul dvs lista elevilor inregistrati executand click pe butonul Elevi aflat in
partea din stanga-jos.

GENERARE USER SI PAROLA
DE CONCURS PENTRU ELEVI
Pentru a obtine datele de autentificare ale fiecarui elev, va rugam sa accesati site-ul
http:/concurs.bebras.ro/admin/ si sa va autentificati. Puteti realiza acest lucru oricand inaintea
inceperii concursului.

Executati click pe link-ul Elevi situat in partea din stanga a ecranului. In partea de jos a listei
executati click pe link-ul Export_XLS. Pe computer (in directorul Downloads) se va descarca un
fisier ce va contine toate informatiile elevilor, precum si numele de utilizator si parola aferente
fiecarui elev. Comunicati-le elevilor numele de utilizator si parola exact inainte de inceperea
concursului pentru a se putea autentifica in sistem.

Verificati inainte de inceperea concursului faptul ca pe computerele scolii nu este blocata adresa
http:/concurs.bebras.ro/.

DESFASURARE CONCURS
Inainte de inceperea concursului, cititi documentul Instructiuni elevi.pdf aflat in sectiunea
Documente a contului dvs de profesor coordonator. Acest document contine detalii despre
modul de desfasurare al concursului.
Pentru fiecare elev, va trebui sa introduceti o parola de validare pentru inceperea competiei.
Aceasta parola este concurs2019

In ziua concursului, rugati elevii sa se autentifice pe site-ul http:/concurs.bebras.ro pe baza
numelui de utilizator și parolei primite de la dvs. Ei vor sustine competitia Bebras, conform
categoriei de varsta pentru care s-au inscris.

Durata concursului este de 60 se minute. Sistemul va avertiza elevii cu privire la timpul ramas.
Verificati ca fiecare elev lucreaza individual, la propriul computer. Elevii trebuie sa isi cunoasca
numele de utilizator si parola.
Toti participantii pot utiliza creioane, hartie si un calculator. Dupa finalizarea concursului,
asigurati-va de faptul ca elevii nu parasesc clasa cu ciornele utilizate.
In cazul in care intampinati orice fel de obstacol pe parcursul derularii concursului online, va
rugam sa ne contactati in cel mai scurt timp la numerele de telefon 021.316.99.22 sau
0758.257.572 (Raluca Constantinescu).

REZULTATE CONCURS
Generarea rezultatelor se va realiza in perioada 25-29 noiembrie 2019, iar acestea vor fi afisate
pe site-ul http://concurs.bebras.ro/. Pentru a descarca rezultatele, autentificati-va in contul dvs
din platforma http:/concurs.bebras.ro/admin/, apoi executati click pe butonul Export Fisiere
aflat in coltul din stanga jos. Veti regasi un fisier denumit Rezultate Concurs Bebras Romania
2019 pe care il puteti exporta in Excel.

Elevii cu cele mai bune rezultate (scor minim de 150 de puncte) se vor califica si vor putea
participa la a doua runda a concursului Bebras Romania ce se va desfasura in perioada 24
februarie-1 martie 2020. Organizatorii vor contacta direct profesorii coordonatori care vor avea
elevi calificati pentru a doua runda.
Dupa terminarea concursului, elevii vor putea in continuare sa se autentifice pe site, insa intr-un
mod de vizualizare diferit. Din acest moment, elevii pot raspunde la intrebari in modul de
vizualizare Revizuire (Review) astfel incat sa afle ce anume au gresit. Puteti utiliza acest mod de
vizualizare si la clasa, pentru restul anului.

CONTACT & INTREBARI
Daca aveti nelamuriri cu privire la informatiile furnizate mai sus, nu ezitati sa ne contactati la
adresa concurs@bebras.ro sau la numerele de telefon 021.316.99.22 / 0758.257.572 (Raluca
Constantinescu).

