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Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

NAUJIENLAIŠKIS

ARTIMIAUSI „BEBRO“ RENGINIAI

2017 m. sausio 28 d. vyks konkurso II etapas. Jame kviečiami dalyvauti geriausiai pirmame etape pasirodę 9–12 klasių mokiniai. Kviečiamų ir
užsiregistravusių mokinių sąrašai skelbiami svetainėje http://bebras.lt/ii-etapas-sausio-28-d/

Konkursas vyks įvairiose aukštosiose mokyklose: Alytaus kolegijoje, Kauno technologijos universiteto Informatikos fakultete, Klaipėdos univer-
sitete, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, Panevėžio kolegijoje, Šiaulių universitete, Utenos kolegijoje, Vilniaus universiteto
Matematikos ir informatikos fakultete.

Sausio 28 d. rengiamas ne tik konkursas, bet ir įdomios veiklos mokiniams, todėl kviečiame juos aktyviai dalyvauti!

Tą dieną konkurso „Bebras“ organizatoriai ir „Visma Lietuva“ paskelbs „Code Fights“ turnyro nugalėtojus, jie bus apdovanoti „Visma Lietuva“
įsteigtais prizais. Šio turnyro metu mokiniai kūrė, programavo robotus. Daugiau apie šį turnyrą: http://bebras.lt/codefights-turnyras/

REKORDINIS  SUSIDOMĖJIMAS

2016 m. lapkričio 7–11 d. Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 40-yje pasaulio šalių, vyko
„Bebro“ renginių savaitė – pirmasis konkurso etapas. Mokiniai sprendė įdomius informatikos
ir informatinio mąstymo uždavinius. Lietuvoje „Bebro“ savaitėje dalyvavo per 33 tūkstančius
mokinių iš 508 bendrojo lavinimo mokyklų – nuo pradinių iki baigiamųjų klasių. Aktyviausiai
konkurse dalyvavo 5–10 klasių mokiniai.

2016 m. lapkričio 26 d. parodos „Mokykla 2016“ metu Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ Ugdymo plėtotės centras geriausiai „Bebro“ uždavinius sprendusiems mokiniams
surengė apdovanojimo šventę. Mokiniai į apdovanojimų ceremoniją pakviesti atsižvelgus į
surinktų taškų skaičių. Dalyvius pasveikino konkurso iniciatorė, VU Matematikos ir
informatikos instituto profesorė Valentina Dagienė, VU Matematikos ir informatikos fakulteto
prodekanas Linas Būtėnas, Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Marytė
Skakauskienė. Geriausiai uždavinius išsprendę mokiniai apdovanoti diplomais ir pagyrimo
raštais, „Bebro“ atšvaitais.

NAUDINGOS NUORODOS

Tarptautinė „Bebro“ konkurso svetainė: www.bebras.org 

Lietuviška „Bebro“ svetainė: www.bebras.lt

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

2017 m. sausio 24 d.

„Bebro“ sumanytoja prof. Valentina Dagienė su jaunaisiais 
konkurso laureatais. Rimanto Žakausko nuotrauka

Jūsų laiškų laukiame el. paštu 
info@bebras.lt

Renginio metu organizatoriai taip pat pristatė „Bebro“ žaidimo korteles. Jomis apdovanotos aktyviausiai konkurse dalyvavusios mokyklos.


