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Dabar

Dabar je više od natjecanja, Dabar je izazov!
Hrvatska se uključila u međunarodnu inicijativu Bebras (Dabar) koja promiče informatiku i
računalno razmišljanje među učiteljima i učenicima, ali i u široj javnosti. Dabar je osmišljen kako bi
se svoj djeci omogućilo jednostavno sudjelovanje kroz online natjecanje, koje se sastoji od niza
izazovnih zadataka osmišljenih od strane stručnjaka iz pedesetak zemalja.

Dabar se izvrsno nadovezuje na kurikularnu reformu kojom se potiče razvoj računalnog
razmišljanja od prvog razreda osnovne škole kroz rješavanje primjerenih problemskih i logičkih
zadataka, stvaranje strategija za analiziranje i rješavanje problema te programiranje čime se
postupno uvodi učenike u svijet digitalne tehnologije.

Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga “Suradnici u učenju” uz podršku Hrvatskog
saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNET-a, a pod pokroviteljstvom
Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prvo natjecanje Dabar u Hrvatskoj održano je u studenom 2016. s 5624 sudionika. Već sljedeće
godine interes za sudjelovanjem u natjecanju je pokazalo više od 430 škola a sudjelovalo je 15247 
učenika u svih 5 kategorija. 
Pripremite se za sudjelovanju na Dabru rješavajući zadatke na našem Vježbalištu i u Loomen
kolegiju PseudoDabar.

Pozivamo vas da pratite sve informacije na portalu ucitelji.hr našoj Facebook stranici „Suradnici u
učenu“, a dodatne informacije o natjecanju Dabar možete dobiti na e-mail adresi
dabar@ucitelji.hr.

Home Dabar

http://ucitelji.hr/
http://www.ucitelji.hr/Naslovnica/Dabar/Vje%C5%BEbali%C5%A1te.aspx
https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=6383
http://www.ucitelji.hr/
https://www.facebook.com/ucitelji.suradniciuucenju/
http://ucitelji.hr/
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Pridružite se i vi Dabrovom timu 🙂

Sudjelovati možete:

kao autori zadataka
volonterskim angažmanom u pripremi natjecanja
organizacijom natjecanja u svojoj školi
pripremom učenika za natjecanje
….
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Dabar 2017
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Vježbalište

UZ PODRŠKU

http://hsin.hr/
http://ucitelji.hr/dabar-2018/
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POKROVITELJSTVO

Nove objave

Pripreme za natjecanje Dabar 2018.

“Pisci na mreži” – Đurđa Otržan

“Pisci na mreži” – Marija Dejanović

Pripreme za natjecanje Dabar 2018.

“Pisci na mreži” – Neda Miranda Blažević

Arhiva

rujan 2018

kolovoz 2018

srpanj 2018

svibanj 2018

https://www.algebra.hr/
https://www.carnet.hr/
http://ucitelji.hr/pripreme_dabar2018/
http://ucitelji.hr/pisci-na-mrezi-durda-otrzan/
http://ucitelji.hr/pisci-na-mrezi-marija-dejanovic/
http://ucitelji.hr/pripreme-za-natjecanje-dabar-2018/
http://ucitelji.hr/pisci-na-mrezi-neda-miranda-blazevic/
http://ucitelji.hr/2018/09/
http://ucitelji.hr/2018/08/
http://ucitelji.hr/2018/07/
http://ucitelji.hr/2018/05/
http://ucitelji.hr/
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Oznake

black Sheep  Bug future show  dabar  Dan sigurnijeg interenta  Darija Dasović Rakijašić  

enable obrazovni sadržaji  gdpr  Goran Rem  Happy  insafe  Julijana Adamović  Korana Serdarević

Lidija Kralj  Marija Dejanović  microsoft  natječaj  Neda Miranda Blažević  

Pisci na mreži  Prag  PseudoDabar  rik popovača  run marco  SpotyUP  

Đurđa Otržan

Arhiva objava

Odaberi mjesec

Važne poveznice

travanj 2018

ožujak 2018

veljača 2018

siječanj 2018

Kategorije

Dabar

Enable

Pisci na mreži

Razno

Sigurnost na internetu

Privacy Statement

Terms Of Use

http://ucitelji.hr/tag/black-sheep/
http://ucitelji.hr/tag/bug-future-show/
http://ucitelji.hr/tag/dabar/
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http://ucitelji.hr/tag/darija-dasovic-rakijasic/
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http://ucitelji.hr/tag/gdpr/
http://ucitelji.hr/tag/goran-rem/
http://ucitelji.hr/tag/happy/
http://ucitelji.hr/tag/insafe/
http://ucitelji.hr/tag/julijana-adamovic/
http://ucitelji.hr/tag/korana-serdarevic/
http://ucitelji.hr/tag/lidija-kralj/
http://ucitelji.hr/tag/marija-dejanovic/
http://ucitelji.hr/tag/microsoft/
http://ucitelji.hr/tag/natjecaj/
http://ucitelji.hr/tag/neda-miranda-blazevic/
http://ucitelji.hr/tag/pisci-na-mrezi/
http://ucitelji.hr/tag/prag/
http://ucitelji.hr/tag/pseudodabar/
http://ucitelji.hr/tag/rik-popovaca/
http://ucitelji.hr/tag/run-marco/
http://ucitelji.hr/tag/spotyup/
http://ucitelji.hr/tag/durda-otrzan/
http://ucitelji.hr/2018/04/
http://ucitelji.hr/2018/03/
http://ucitelji.hr/2018/02/
http://ucitelji.hr/2018/01/
http://ucitelji.hr/category/dabar/
http://ucitelji.hr/category/enable/
http://ucitelji.hr/category/pisci-na-mrezi/
http://ucitelji.hr/category/nekategorizirano/
http://ucitelji.hr/category/sigurnost_na_internetu/
http://ucitelji.hr/privacy-statement/
http://ucitelji.hr/terms-of-use/
http://ucitelji.hr/
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Zadnje objave
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Pripreme za natjecanje Dabar 2018.

“Pisci na mreži” – Đurđa Otržan

“Pisci na mreži” – Marija Dejanović

Pripreme za natjecanje Dabar 2018.
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