Au început înscrierile la a doua ediție a concursului online de programare
DigitalNerds,

9 februarie, Brașov, România

Asociația „SUPORT REGIUNEA CENTRU”, în parteneriat cu Academia Europeană a
Regiunilor (AER), Universitatea Transilvania Brașov, Universitatea Danubius Galați,
Universitatea Româno-Americană, anunță deschiderea, la 08 februarie, a înscrierilor la a II-a
ediție a concursului de programare DigitalNerds (www. DigitalNerdsContest.ro).
Evenimentul, integral online, s-a dovedit o provocare pentru cei 93 de elevi și studenți
care s-au înscris cu lucrări în concurs la ediția anterioară, din România și alte patru țări din Europa,
desfășurată pe durata a 12 zile, din care 4 dedicate unei serii de conferințe deschise publicului
larg, pe teme precum: inteligență artificială, robotică, mecatronică, managementul datelor,
agricultură asistată de tehnologie, meseriile viitorului, hardware, alfabetizare digitală, ca și esănătate ori cyber-bullying (intimidarea/agresiunea în spațiul online).
Ediția din acest an va fi deschisă în 4 aprilie de un ciclu de conferințe susținute timp
de patru zile de experți din mediul academic și companii de tehnologie partenere,
concomitent cu depunerea lucrărilor în concurs, urmate de 7 zile în care juriul, alcătuit din
profesori și specialiști de profil nominalizați de către sponsorii și partenerii evenimentului, va
analiza lucrările depuse.
“ Ne îndreptăm către un viitor susținut de tehnologii inteligente integrate, un viitor
care ne provoacă să fim inovativi în găsirea de soluții pentru utilizarea tuturor categoriilor de
resurse convenționale și neconvenționale.
Cerințele educaționale ce erau valabile înainte de pandemie, nu mai sunt valabile
acum, atȃt din punct de vedere al provocărilor tehnologice cȃt și al aptitudinilor necesare
participanților la sistemul de educație.
Cerintele ce niciodată nu se vor schimba sunt date de necesitățile unor modele de
preluat şi de necesitățile existenței unor valori umane de urmat pe care ar trebui să le
susținem și dezvolta la generația actuală de studenţi şi elevi.
Suntem în situația mai sus definită, în care actorii principali ar trebui să colaboreze
pentru dezvoltarea sau (re)crearea sistemului educațional, la nivel național și mondial.
Pentru atingerea acestor obiective este nevoie de colaborare pentru realizarea unor
programe cu caracter educațional vizând dezvoltarea generațiilor viitoare”, a declarat Ec.
MsC. Silvia-Daniela POHRIB, președinta asociației SUPORT REGIUNEA CENTRU și fondatoarea
Centrului LearnEx.

Agenda completă a evenimentului:
✓ 4 aprilie 2022 – Deschiderea înscrierilor. Lansarea temei pentru categoriile Blocks
Masters și Robotics Kids
✓ 4 – 7 aprilie 2022 – Conferințe pe teme IT
✓ 8 aprilie 2022 – Lansarea temei pentru categoriile Software Dev si Embedded Systems
(Hackathon)
✓ 10 aprilie 2022, 23:59 – Termenul limită pentru încărcarea proiectelor.
Concursul este deschis tuturor tinerilor cu abilități și cunoștințe de programare
(cuprinși sau nu în sistemul de învățământ), cu vârsta cuprinsă între 7 și 23 de ani, din România
și din străinătate.
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