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Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

NAUJIENLAIŠKIS

ARTIMIAUSI „BEBRO“ RENGINIAI

Mokiniams

2016 m. spalio 15–23 d. programavimo savaitės (Code week) 
metu vyks „Bebro“ konkurso treniruotė (3–12 kl. mokiniams).

2016 m. lapkričio 7–11 d. konkurso „Bebras“ savaitė 
(I konkurso etapas, kuriame dalyvauja 3–12 kl. mokiniai).

2016 m. lapkričio 26 d. paroda „Mokykla 2016“ (Lietuvos 
parodų ir kongresų centras LITEXPO), kurios metu bus 
apdovanoti geriausiai uždavinius sprendę I etapo dalyviai.

2017 m. sausio 28 d. vyks II konkurso etapas, kuriame įdomius 
uždavinius spręs 9–12 kl. mokiniai.

KONFERENCIJOJE PASIEKTAS GINESO PASAULIO REKORDAS

2016 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje, parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusio moderniųjų technologijų ir
verslumo renginio #SWITCH! metu pasiektas didžiausios programavimo pamokos Gineso pasaulio
rekordas. Rekordo siekė 712 septynių–trylikos metų amžiaus mokinių iš visos Lietuvos.

Renginys buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, tad pamokos metu mokiniai gavo
simbolinę užduotį – suprogramuoti Gediminaičių stulpus ir nuspalvinti juos mūsų valstybinės vėliavos
spalvomis.

Programavimo pamoką vedė Vilniaus universiteto profesorė, informatikos ir informatinio mąstymo
konkurso „Bebras“ sumanytoja Valentina Dagienė ir jos esami bei buvę doktorantai.

NAUDINGOS NUORODOS

Tarptautinė „Bebro“ konkurso svetainė www.bebras.org

Lietuviška „Bebro“ svetainė www.bebras.lt

Konkurso valdymo sistema – „Bebro“ varžybų laukas lt.bebras.lt

Jūsų laiškų laukiame el. pašu info@bebras.lt

2016 m. spalio 11 d.

Šaltinis: http://kitm.lt/kitm-ir-gineso-
rekordas-switch-renginyje/

Mokytojams

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai informatikos (informacinių technologijų) 
mokytojams:

2016 m. spalio 26 d. Šiauliuose

2016 m. spalio 28 d. Kaune

2016 m. gruodžio 3 d. Druskininkuose

Daugiau informacijos:

http://bebras.lt/3s/informatikos-mokymas-mokytojams/

http://kitm.lt/kitm-ir-gineso-rekordas-switch-renginyje/

