Kompiuterininkų olimpiados dalyviai grįžo su dovanomis
ERIKA VAITKONIENĖ
LS KORESPONDENTĖ

Aktyviausi – kauniečiai
Jau šeštąjį kartą „Logo" vėžliuko
fanai buvo sukviesti pasivaržyti
tarpusavyje ir išrinkti kūrybiškiausius
bei gudriausius -geriausiai išmokusius
dirbti vėžliuko aplinkoje.
Savaitgali į Kauno technologijos
universitetą
sugužėjo
jaunieji
kompiuterininkai iš visos Lietuvos. Čia
vyko šalies „Logo" konkurso-olimpiados
uždarymas
ir
nugalėtojų
apdovanojimas.
Šioje olimpiadoje dalyvavo 97
moksleiviai, o konkurse - 84 dalyviai iš
įvairių šalies vietovių. Kai kurie
būsimieji informacinių technologijų
specialistai pasireiškė ir konkurse, ir
olimpiadoje.
Aktyviausi, kaip ir kiekvienais metais,
buvo kauniečiai - Kulautuvos ir
Kalniečių
vidurinių
mokyklų
moksleiviai,
atsiuntę
daugiausia
darbelių ir gausiausiai susirinkę į
olimpiadą.
Gavo specialius pažymėjimus
Renginį kasmet organizuoja Kauno
technologijos universiteto Jaunųjų
kompiuterininkų mokykla ir Vilniaus
pedagoginio universiteto Matematikos ir
informatikos fakultetas.
Organizatoriai pasistengė, kad nė
vienas moksleivis nebūtų nuskriaustas.
Kiekvienas
olimpiados-konkurso
dalyvis gavo pažymėjimus, „Baltic
Amadeus" kompaktines plokšteles su
visų dalyvių darbais ir pagrindinio
rėmėjo „Alma littera" knygų klubo
įsteigtas dovanas, kadangi knygų
skaitymas moksleiviams teikia žinių,

idėjų, fantazijos.
„Kiekviena smulki dovanėlė -tai
tarsi paskatinimas ar net mažytis
atlyginimas moksleiviams už jų
idėjas, kūrybą, originalumą ir norą
atrasti vis naujų galimybių dirbant su
„Logo" programomis", - sakė
organizatorė Vita Šlapkauskienė.
Nugalėtojų laukė didesni prizai. Jų
buvo net 25 - aštuoni konkurso ir 16
olimpiados nugalėtojų gavo „Akelotė ir
Ko" žaidimus bei Alma littera" knygų
klubo enciklopedijas ir žinynus. Vaikai
mėgsta ne tik patys kurti žaidimus ar
filmukus, bet ir žaisti jau kitų
sukurtus.

E.Skorulskas, jau pats mokantis programuoti žaidimus.

Jauniausia - penkiametė
Šiemet jauniausia olimpiados dalyvė
- penkerių metų Eliją Lapėnaitė iš
Viršužiglio (Kauno r.). Mergaitė
pareiškė norą dalyvauti olimpiadoje
kartu su broliu Ignu, kuris tapo ir
olimpiados, ir konkurso nugalėtoju.
„Kitais metais vėl dalyvausiu
olimpiadoje ir planuoju laimėti", užtikrintai sakė Eliją.
Net trys dalyviai - Karmėlavos
B.Buračo
vidurinės
mokyklos
trečiokas
Edgaras
Skorulskas,
Kalniečių
vidurinės
mokyklos
septintokas Karolis Morkūnas bei
Kulautuvos vidurinės mokyklos šeštokė
Raminta Svidinskaitė - laimėjo abejas
rungtis: ir olimpiadą, ir konkursą. Šių
moksleivių
darbai
išsiskyrė
originalumu,
gebėjimu
išnaudoti
nemažai .Logo" galimybių.
„Šiais metais dalyvaudamas šiek
tiek jaudinausi, nes varžovai buvo
stipresni. Bet manau, kad ir aš per
metus padariau didelę pažangą, todėl
ir tapau nugalėtoju", - sakė trečiokas

Logo" olimpiadoje dalyvavo 97 moksleiviai, o konkurse - 84 dalyviai iš įvairių šalies vietovių
A.Barzdžiaus nuotr

Jauniausia olimpiados dalyvė penkiametė Eliją Lapėnaitė nedaug nusileido vyresniems moksleiviams.
.

