Uluslararası Caribou Matematik Yarışması
Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye
yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur.
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması ise dünya çapında online olarak
düzenlenen bir matematik yarışmasıdır.
Yılda 6 defa, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 kategorilerinde düzenlenen yarışma,
İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde yürütülür. Türkiye’ de yarışmaya
katımak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek
katılırlar.
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması yılda 1 kez düzenlenen ve öğrencileri
yarıştırarak sıralamasını veren yarışmalardan farklıdır. Öğrenciler bir yıl boyunca 6
adet yarışma deneyimleyebilirler, böylece öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilebilir.
Yarışma sonuçlarına ulaşmak için uzun süre beklemek gerekmez. Sonuçlar, yarışma
tamamlanmasından en geç 1-2 gün sonra öğretmene mail olarak gönderilir.
Ayrıca yarışma katılımı olan okullar ve öğrenciler, sitede yer alan o yılın ve bir önceki
yılın yarışma soruları, online matematik ve mantık oyunları, calcrostic adı verilen
puzzle etkinlikleri gibi ektsra materyallere ücretsiz olarak erişebilirler ve böylece
uluslararası matematik etkinliklerini deneyimle imkanına sahip olurlar.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yarışma Takvimi
14 & 15 Ekim 2020
11 & 12 Kasım 2020
13 & 14 Ocak 2021
10 & 11 Şubat 2021
7 & 8 Nisan 2021
5 & 6 Mayıs 2021
* Ekim ayında düzenlenen ilk yarışma tüm öğrenci grupları için ücretsizdir.

Bu Yarışmaya Katılmak Öğrencilere Ne Sağlar?

Problem çözme becerilerini geliştirir.
Zorlayıcı ve uluslararası düzeyde matematik etkinlikleri ile karşılaşmaları için
fırsatlar sunar.
Matematiksel dil kullanımının önemini ve evrenselliğini fark ettirir.
3.sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrencilere değişik matematik deneyimi
kazandırmak için ulaşılabilir bir platform sunar.
Öğrencilerin unuttukları ya da henüz bilmedikleri matematiksel konseptleri
keşfetmelerini ya da hatırlamalarını sağlar.
Problem çözme deneyimine ek olarak, ilginç matematik bulmacaları ya da
etkileşimli matematik etkinlikleri yoluyla matematiğe karşı olumlu motivasyon ve
tutum geliştirmeyi sağlar.
Matematiğe farklı bir pencereden bakmalarını sağlar.
Yarışma sorularının cevapları İngilizce ve video çözümleri olarak sunulur.
Böylece, öğrenci çözümleri takip edebilir ve bu durum ingilzcelerinin gelişmesi
için de bir araç olarak görülebilir.
İngilizce Matematik terminolojilerini kullanmalarını ve bunları zamanla
öğrenerek bu kullanıma alışmalarını sağlar.
Uluslarası düzeyde matematik problemleri çözebilmelerini ve bu tarz soru
tiplerinden haberdar olmalarını sağlar.
Uluslararası düzeyde matematik yapabilme sürecine uyum sağlamalarını
kolaylaştırır.
Eğitim dili İngilizce ya da Fransızca olan orta öğretim ya da yüksek öğretim
kurumlarına geçiş öncesi adaptasyonu kolaylaştırır.
Yılda 6 kere düzenlenen yarışma, bir süreklilik ve süreç gerektirdiği için, öğrenci
üzerindeki değişimleri izleme fırsatı sunar.
Sitede özel bir bölüm olarak bulunan bulmacalar ve matematik tarihi bölümü
öğrencilerin bilgisayar başında verimli ve kaliteli zaman geçirmesini sağlar.

Yarışma Kuralları

Öğrencilerin testi tamamlamaları için 50 dakika süreleri vardır.
Sınav süresince hesap makinası kullanmak yasaktır. Kalem, kağıt, defter gibi
malzemeler kullanılabilir.
Öğrenciler sınavı kendi başlarına yapmalıdırlar. Başkalarından yardım almaları
kesinlikle yasaktır.
Eğer bir öğrenci, sınav süresince 30 dakikadan fazla bekler ve sistem boş kalırsa,
öğrencinin katılımı iptal olur.
Okul ya da öğrenci kayıt işlemi yaptıktan sonra okul bilgisayarlarından birini sisteme
tanıtmanız gerekmektedir. Bu işlem bilgisayarların ip adresleri üzerinden, yarışma
günü sınavın okulda gerçekleştiğini teyit etmek amacıyla sistem tarafından kontrol için
gereklidir.
Her yarışmada en az bir tane, öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkileşimli sorulardan
bulunur.

Okulumuz ya da Öğrencilerimiz ile Yarışamaya Nasıl Katılabiliriz?
ÖĞRETMEN KAYDI: İlk olarak, öğrencilerin yarışmaya katılabilmeleri için
öğretmenlerin https://cariboutests.com/teachers/register.php adresinden sisteme
kayıt olması gerekmektedir.
Öğretmen kaydı ücretsizdir.
Kayıt Esnasında Çok Sorulan Soru: Kayıt ekranında, aşağıdaki şekilde beliren
“Yarışmaya kendiniz için mi katılmak istiyorsunuz” sorusuna “No” cevabını
vermelisiniz, çünkü yarışmaya öğrencileriniz için katılıyorsunuz.

Öğretmen kaydı yaptırdıktan sonra, öğrencileriniz ya da okulunuz adına öğrenci
ücretleri yatırıldıktan sonra admin.turkey@cariboutests.adresine mail atarak, Access
Codes yani Öğrenci Erişim Kodlarını oluşturabileceğiniz Voucher Code’ unuzu
almanız gerekmektedir.
Voucher code’ u kullanarak öğrenci erişim kodlarını oluşturabilirsiniz.

https://cariboutests.com/teachers/vouchers.php
linkinde 'Activate Your School Voucher' ya da 'Activate Your Student Voucher'
kısmına ekte gönderilen Voucher kodu yazıp okul ya da öğrenci katılımınızı aktif hale
getirebilirsiniz.
Ardından, öğrencilerinize sınav anında gerekli olacak olan Öğrenci Erişim Kodlarını
(Student Access Codes) oluşturabilirsiniz.

Öğrenci Erişim Kodları
Her öğrencinin bir yıl boyunca kullanabileceği bir erişim kodu olacaktır. Koordinatör
öğretmen bu erişim kodlarını görebilir ve sistem üzerinden takip edebilir.
Yarışma ücretini ödedikten sonra, koordinatör öğretmenin erişebileceği bireysel
öğrenci erişim kodları “Contacs → Display Access Codes” sekmesinde görülecektir.
İlk oluşturulan bireysel öğrenci erişim kodları rastgele verilir. Her öğrenci yıl boyunca
kendisiyle eşleşen kodu kullanır. Bu erişim kodlarını öğrenci bilgileri ile eşleştirmek için
iki yol vardır. Kodlar yarışma sırasında öğrencilerin yarışmayı başlatmadan önce,
kodunu yazdıktan sonra ad soyad bilgilerini kendileri yazması ile eşleşme yapılabilir.
Ya da koordinatör öğretmen yarışma öncesinde, bu kodlara öğrenci bilgilerini girerek
kodlarla öğrencileri eşleştirebilir (Bu işlemi önceden yapmak, koordinatör öğretmene
yarışma sırasında sınıf yönetimi ve organizasyonu açısından kolaylık sağlayacaktır).
Yarışma öncesinde verilen erişim kodlarını öğrencilerle eşleştirmek için önce sol
tarafta bulunan “Contacts” bölümünü tıklamanız ve oradan da Display Access Codes
sekmesini açmanız gerekmektedir.
https://cariboutests.com/teachers/display_access_codes.php lininde verilen yıl ve sınıf
seviyesini seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Ardından okulunuza verilmiş olan erişim
kodlarını içeren sayfada “First Name” kısmına öğrenci adını, “Last Name” yerine,
soyadını, “Class” yazan bölüme ise öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğunu yazabilirsiniz.

Örnek:

Eğer erişim kodlarını bireysel olarak da Okul Erişim Hakkı uygulaması içerisinde aldı
iseniz, ihtiyaç duyduğunuz kadar Öğrenci Erişim Kodunu (Contacts → Get Free/More
Access

Codes)

butonlarını

kullanarak

https://cariboutests.com/teachers/get_access_codes.php

ya
linki

da
üzerinden

edinebilirsiniz.
Bu sayfada her seviye için kaç adet kod isteğinde bulunduğunuzu seçtikten sonra
“submit” butonunu tıklayarak, isteğinizi gönderebilirsiniz. İhtiyacınız olan erişim kodları
mail adresinize gönderilecektir. Gereksiz kullanımı ve yoğunluğu azaltmak için lütfen
ihtiyacınız olduğu kadar öğrenci erişim kodu talep ediniz.
Örnek:

Erişim Kodu Satın Alma İşlemleri
Öncelikle Ekim ayında düzenlen yarışmaya katılım tüm öğrenciler ve kurumlar için
ücretsizdir.
Yıl içinde düzenlenen diğer 5 adet yarışma için erişim kodu ya da okul erişim hakkı
satın almanız gerekmektedir.
Bireysel Öğrenci Erişim Kodu: Öğretmen ya da veli olarak, yarışmaya girmesini
istediğiniz bireysel öğrencileriniz için alacağınız erişim kodudur. Bireysel erişim kodu
satın alınan öğrenci yıl boyunca düzenlenen tüm yarışmalara bu kod ile katılabilir.
Bireysel Öğrenci Erişim Kodu ücreti 60 liradır.
Okul Erişim Hakkı: Okul Erişim Hakkı satın alan kurumların okullarındaki tüm
öğrenciler, yıl boyunca düzenlenen tüm yarışmalara katılım hakkı kazanır.
Okul erişim hakkı için okul toplu kayıt ücreti 1500 liradır
(Okuldaki tüm öğrencilere 1 yıl boyunca düzenlenen tüm yarışmalara ve oyunlara
erişim hakkı verir. Okul istediği sayıda öğrenciyi yarışmaya dahil edebilir).

Ödeme IBAN Bilgileri: TR320013400000719552800019
Hesap Adı: Mavimaris Eğitim Den. İnş. Tur. Gıd. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
Not: Ödeme yapılırken açıklama kısmına 340.99.9999 ve bireysel kayıtlar için öğrenci
ve okul adı/Okul kayıtları için kurum adı mutlaka yazılmalıdır.
Örnek bireysel kayıt açıklama yazısı: 340.99.9999 Hatice AY-Atatürk İlkokulu
Okul kayıtlarında açıklama kısmına yine “340.99.9999 ve okul adı yazılmalı”
Örnek okul kayıt açıklama yazısı: 340.99.9999 Marmaris Çağdaş Bilim Koleji
Ve okul kayıtları için;
Ödeme tamamlandıktan sonra,
Fatura Ünvanı, Adres, Vergi Dairesi, Vergi No ve e-posta adresi
muhasebe@cagdasbilim.k12.tr ve admin.turkey@cariboutests adresine mail olarak
gönderilmelidir.

Sınav boyunca kullanmanız gereken, Caribou Matematik Yarışması Uygulama
Yönergelerini incelemek için
https://cariboutests.com/public/TurkishSupervisionInstructions.pdf adresini ya da
Contacts → Yarışma Yönergeleri butonlarını kullanabilirsiniz.

İletişim
admin.turkey@cariboutests.com
Dr. Duygu Özdemir
Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji
Uluslararası Caribou Matematik Türkiye Koordinatörlüğü

