Присъединете се към Международната
олимпиада по приложна информатика, където
ученици от гимназиалните класове споделят
страстта си към компютрите и се стремят към
високи постижения в динамично състезание за
съмишленици.
Специални състезателни "писти"
Състезание по мрежи
Cisco CCNA 1-2-3
В съответствие с учебната програма на
Cisco CCNA 1-2-3, обхващаща основите на
мрежите, IP услуги, основи на
сигурността, автоматизация и
програмируемост. "Мрежовата писта"
ще стимулира и подкрепя способностите
на учениците да диагностицират,
управляват и оптимизират днешните
цифрови мрежи.

Компютърно състезание
Cisco IT Essentials
В съответствие с учебната програма на
Cisco IT Essentials + конфигурация на
Linux и Windows + CCNA1 - обхваща
теми от вътрешната структура на
компютрите до разбиране на високо
ниво на операционните системи.
"Писта Компютри“ ще засили и
сертифицира уменията на учениците за
инсталиране,
конфигуриране
и
отстраняване на неизправности в
компютрите,
идентифициране
на
заплахи за сигурността и критично
мислене в практическа среда.

Кои сме ние?
Състезанието AcadNet се проведе за първи път през
2007 г.
AcadNet обединява бъдещи инженери и учени в ИКТ и
създава нови приятелства, свързва гимназии от
различни страни в една професионална инженерна
общност.
AcadNet се организира от Министерството на
образованието в Румъния в партньорство с
Асоциацията на преподавателите по информатика в
Румъния – UPIR и с Политехническия университет в
Букурещ UPB.

Кой може да участва?
Горещо каним всички учители по информатика да
запишат своите ученици в една от двете
международни състезателни писти.
Освен това, всички гимназисти, които проявяват
интерес и са готови за предизвикателство да тестват
страстта си към компютрите, са добре дошли да се
запишат
индивидуално
в
международното
състезание.
Moreover, all high-school students who are interested
Календар
and
up for a challenge to test their passion for computers
are welcome to enroll individually in the international
competition.
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Конкурсът се състои от теоретична част (въпросник с
множествен избор) и практическа част. Учениците,
участващи в пистата за работа в мрежа, получават
топология на Cisco Packet Tracer, съдържаща задачи
за отстраняване на неизправности. Учениците в
пистата Компютри получават виртуална машина с
различни задачи за решаване.

Победителите ще получат и материални награди!

За повече информация:
Flavia Oprea
flavia.oprea@upb.ro

Румъния

facebook.com/acadnet.ro

https://acadnet.eu

