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Concursul Linfo@Sv este organizat de Colegiul Național de
Informatică Spiru Haret Suceava și se află la cea de a XVI-a ediție.
Acesta  a  devenit  o  tradiţie  în  peisajul  competiţional  al
învăţământului  de  informatică.  Prestigiul  acestui  concurs  are  la
bază atât calitatea şi nivelul ridicat al problemelor propuse cât şi
elevii premiaţi care sunt astăzi specialişti în domeniul software la
diferite instituţii de prestigiu din întreaga lume.

În  acest  an,  concursul  s-a  adresat  elevilor  din  învățământul  gimnazial.  Secţiunile
concursului au fost:
GimIT  - clasele a V-a si a VI-a - Secţiune de desen tematic « Eu la info » 

Elevii  au  realizat  un  desen  digital,  cu  tema  propusă,  utilizând  una  dintre  aplicaţiile
următoare: Paint, Paint 3D sau Ghimp. Timpul de lucru a fost de 90 minute.
TeamIT  - clasele a VII si a VIII-a - Secţiune multimedia (ppt, web)- „Elev la info în clasa a IX-a”

Proiectele cu tema propusă au fost realizate în PowerPoint sau sub forma unei pagini web,
în echipe de minim 2 elevi, anterior concursului și au fost prezentate în fața comisiei.
CodeIT  - clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a - Secţiune de programare în C/C++

Durata probei de concurs a fost de 3 ore, timp în care elevii au rezolvat 2 probleme de
natură  algoritmică,  după  modelul  Olimpiadei  Judeţene  de  Informatică.  Programele  au  fost
evaluate automat. 

Au  participat  elevi  de  la  școli  gimnaziale  și  licee  din  Suceava,  Fălticeni  și  Cîmpulung
Moldovenesc. Premiile s-au oferit pe secțiuni și categorii de vârstă. 

La  secțiunea  CodeIt au  primit  premii  următorii  elevi:
Premiul I -  Caciur-Aioanei Tudor - clasa a V-a, Colegiul Național
Ștefan  cel  Mare Suceava,  Chiriac  Alex  -  clasa  a  VI-a,  Colegiul
Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Mocrei Bogdan - clasa a VII-a,
Scoala Gimnaziala Nr. 3 Suceava, Munteanu I Valentin Ioan - clasa
a  VIII-a,  C.N.  ”Ștefan  cel  Mare”  Suceava,  Premiul  II -  Cherteș
Andrei  -  clasa  a  VI-a,  Școala  Gimnaziala  Nr.  3  Suceava,  Ispir
Alexandru - clasa a VII-a, Școala Gimnaziala Bogdan Vodă, C-lung
Moldovenesc,  Premiul  III -  Laslău  C.C.  Antonio  –  Luca  -  clasa  a  VI-a,  C.N.  ”Ștefan  cel  Mare”
Suceava, Turculeț Alexandru - clasa a VII-a, Școala Gimnaziala Nr.11 Suceava. Pe lângă pregătirea
de la școală, elevii au participat și la cursurile de pregătire din cadrul Centrului de Performanță Hai
la Olimpiadă.

La secțiunea GimIt au primit premii următorii elevi:
Premiul  I -   Bazga  Andreea –  clasa  a  V-a,  Școala  Gimnaziala  Nr.10  Suceava,  Cojocariu

Beatrice - clasa a VI-a, Școala Gimnaziala Nr.4 Suceava, Premiul II–Ibănescu Cristiana – clasa a V-a,
Școala  Gimnaziala  Nr.4  Suceava,  Todosi  Călin  -  clasa  a  VI-a,  Școala  Gimnaziala  Nr.10  Suceava
Premiul III – Iordăchescu Roland – clasa a V-a, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Maleş
Alexandru – clasa a V-a, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni,  Mențiune –  Ţurcanu Laura –
clasa a V-a, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, Purdilă Andrei - clasa a V-a, Colegiul Tehnic
„Mihai Băcescu” Fălticeni.

Felicitări premianților, tuturor participanților și profesorilor care i-au îndrumat!
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