תקציר תקנון תחרות SkillZ Robotics
28.10 - 04.11.2019
כ“ט בתשרי  -ו‘ בחשוון תש“ף

רישום
לתחרות

17.02.2020
כ“ב בשבט תש“ף

שלב בית
הספר
11.11.2019 - 10.02.2020
י“ג בחשוון  -ט“ו בשבט תש“ף

משתתפים

שלב חצי
הגמר

15.03.2020
יט‘ באדר תש“ף

רישום
לגמר

אירוע
הגמר

01-08.03.2020
ה‘ -י“ב באדר תש“ף

תלמידי כיתות ה' בבתי הספר הלומדים בתכנית "מדעי המחשב ורובוטיקה" זו השנה השלישית אשר בית ספרם
נרשם באתר התחרות ).(skillz-edu.org
תלמידי כיתות ו' בבית הספר יכולים ומוזמנים לסייע למורים ולתלמידים ולשמש כמנטורים.

רכז תקשוב/מורה מוביל בבית הספר בתוכנית "מדעי המחשב ורובוטיקה" על המורה להיות רשום בטופס הרישום
ולכן יש חשיבות למילוי מדויק של פרטי ההתקשרות .לאורך התחרות נשלחים עדכונים והודעות .מורה מוביל חייב
מלווים במהלך להיות עובד הוראה המוגדר במערכות משרד החינוך ובעל הזדהות אחידה.
התחרות

רובוטים בתחרות :הרובוטים המשמשים ללימודי "מדעי המחשב ורובוטיקה" בבית הספר מסוג EV3 :או KRYPTON
 5או .FISCHERTECHNIK
אביזרי
התחרות

סביבת
התחרות

שלבי
התחרות

צילום

פרסים

משטח:
התחרות תתקיים על משטח של חברת )MakeXמשטח זהה לשנה שעברה( והאבזרים הנלווים למשטח.
בתי הספר שמעוניינים לקחת חלק בתחרות יהיו חייבים השנה להצטייד במשטח התחרות והאביזרים הנלווים החל
משלב בתי הספר.
שפת התכנות -סקראץ  3בלבד.
התחרות תתקיים בסביבת  Google classroomבתי הספר שירשמו לתחרות יקבלו יוזר ייעודי לתחרות.
שלב התחרות הבית ספרית  -יפורסמו שלוש משימות בתאריכים שונים ,בסביבה ייעודית שתיפתח עבור התחרות.
לכל משימה יינתן מועד אחרון להעלאת הפתרון.
שלב חצי הגמר -בשלב זה יוכלו להשתתף בתי הספר שיגישו את כל המשימות בשלב הבית ספרי .שלב חצי הגמר
יתקיים השנה בשעות הלימודים ,יש להיערך בהתאם.
אירוע הגמר – יעפילו  40נבחרות .נבחרת הגמר מונה  4תלמידים שתי תלמידות ושני תלמידים).למעט בתי ספר
חד מגדריים( על הנבחרת להגיע עם הרובוט עימו התחרו בבית הספר.
עצם השתתפות קטין בפעילות כולה ובאירוע הגמר בפרט תחשב כהודעת בית הספר שהקטין מחזיק בידיו הסכמה
של הוריו לפרסום פרטיו בכל אמצעי המדיה השונים כמו גם לעשות שימוש בתמונה לצורך קד"מ ו/או מסחור ו/או
פרסום ושיווק לתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או מקום.
פרסים יוענקו לבתי ספר אשר יזכו במקומות הראשון ,השני והשלישי בהתאם למספר הנקודות בהם יזכו במהלך
תחרות הגמר .הפרסים יהיו בשווי כסף לרכישת ציוד לתלמידי בית הספר.
מדינת ישראל ,משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע

המסמך הקובע הוא
התקנון המלא
ראה לינק מצורף

