KTU J KM administratorė R.Milišauskienė sakė, kad šiemet olimpiadoje dalyvavo mažiau nei įprastai moksleivių.

Kompiuterininkų olimpiadoje pralaimėjusiųjų nebus
Didžiuosiuose šalies miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose Ir Panevėžyje vyko
tradicinė aštuntoji
kompiuterinin-Icų olimpiada
„Logo".
Erika VAITKŪNIENĖ
LS korespondentė

Prie kompiuterių keturioms valandoms prigludo 76 moksleiviai.
Konkurse, į kurį dalyviai turėjo
atsiųsta namuose rengtus darbus,
iš viso sulaukta 72 dalyvių.
Kai kurie vaikai, norėdami
pademonstruoti savo meistriškumą, dalyvavo ir olimpiadoje, ir
konkurse.
Olimpiada prasidėjo vaizdo
konferencija, kurios metu visuose
penkiuose centruose susirinkusieji
galėjo ne tik stebėti, kas
pasakojama ir rodoma, bet ir
klausti, diskutuoti.
Olimpiados metu vaikai savo
darbelius - piešinius, nevaldomą ir
valdomą animaciją, kūrė ne tik
Jauniausi olimpiados dalyviai
tikisi, kad jų darbai neliks
nepastebėti ir komisija gerai juos
įvertins.
Kasmet didelį būrį dalyvių
konkursui ir olimpiadai paruošia
KTU Jaunųjų kompiuterininkų

įprasta „Komenskio LOGO"
programa, bet ir naująja
„Imagine LOGO" versija,
atveriančia
moksleiviams
dar platesnes galimybes
kūrybiškumui pasireikšti.
Jaunųjų kompiuterininkų
mokyklos administratorės
Rūtos
Milišauskienės
teigimu, šią programą dar
visai
neseniai
įsigijo
mokyklos,
tačiau
entuziastingi mokytojai Kauno
„Kalniečių"
vidurinės
mokyklos
mokytoja
Elena
Morkūnienė, Klaipėdos Gedminų
pagrindinės mokyklos mokytojos
Indra Ząsytienė, Asta Jurkutė Lendraitienė,
Šiaulių
rajono
Kuršėnų
Pavenčių
mokyklos
mokytojas Rolandas Samuila savo
mokinius per trumpą laiką spėjo
parengti konkursui ir olimpiadai.
Jauniausi olimpiados dalyviai
buvo ketvirtokai, vyriausi aštuntokai.
Patys
mažiausi
dalyviai į olimpiadą atvyko iš
mokyklos
dėstytojai.
Šiems
moksleiviams
dažniausiai
pavyksta iškovoti prizines vietas.
Už trijų savaičių, kovo 29 dieną,
konkurso ir olimpiados dalyviai
bus apdovanoti KTU Distancinio

Kauno
darželiomokyklos
„Šviesa"
kuriuos
parengė Daiva Bųjanauskaitė.
„Šviesos" auklėtiniai Martynas
Mockus, Augustė Saladytė ir
broliai dvyniai Mykolas ir
Edvardas Krutuliai — buvo
jauniausi olimpiados dalyviai
(nuotraukoje). Berniukai Čia savo
jėgas išbandė jau antrą kartą, o
Augustei Šiemet buvo debiutas.
mokymo centre vyksiančiame
renginyje
„Šventės metu dovanėles gaus ne
tik olimpiados ir konkurso
laimėtojai, bet ir kiekvienas dalyvis, nes renginį remia daug rėmėjų" - sakė R.Milišauskienė.

