Đaci Nimiko škole uspešno završavaju i ovu školsku godinu.
Navikli smo da ved početkom juna izveštavamo o svečanoj dodeli diploma škole računara NIMIKO, ali ove
godine u njihovim učionicama još traje nastava.
Ova školska godina je stvarno bila specifična. Redovna nastava za decu je krenula septembra. Radimo po
dinamici 2 časa nedeljno i taman smo prešli malo više od polovine gradiva kada je rad škole stopiran. Niko
nije znao na koliko dugo.
Individualne časove sa studentima i odraslima smo ubrzo nastavili online – preko Zoom i Google Hangouts
aplikacije. Naša nastavnica Senka se odlično pripremila i sve je dobro funkcionisalo. Uskoro smo
organizovali i online nastavu za grupe sa starijom decom. To su uglavnom bile grupe programiranja: C, C#,
Java i Python. Posle objašnjenog novog gradiva, deca su online radila i zadatke. Nastavnica je pratila
njihove ekrane i, ako je bilo potrebno savetovala ih i ispravljala greške. Završni čas i ispit smo održali u
prostorijama škole. Kada smo ih pitali kako im se svidela online nastava i šta više vole, odgovor je odmah
bio „Pa online, naravno. Sedimo u svojoj sobi, računar nam je poznat – gde je šta instalisano i kako je
podešeno, a pustimo i muziku“. I mi smo radosni kad su deca zadovoljna.

Za mlađi uzrast i osnovne kurseve nije mogla da se organizuje online nastava nego smo sačekali da se
zdravstvena situacija poboljša i deca su ponovo dolazila u školu. Grupe smo podelili, tako da je, radi
bezbednosti dece i nas bio mali broj osoba u učionici. Skoro svi đaci su nastavili rad i sledede nedelje ih sve
očekuje ispitni čas.
Svakoj osobi koja završi kurs, podelimo papir na kome treba da napišu šta im se svidelo, a šta nije.

Tokom leta planiramo nove kurseve. Preko leta je uvek veliko interesovanje za kurseve programiranja.
Nastava de početi 01. jula 2020. Kurs de trajati 24 časa (6 časova nedeljno, 4 nedelje).

Naša je tradicija i ponosni smo kada organizujemo svečanu dodelu diploma, ali ove godine, diplome demo
uručiti na poslednjem času nastave. Svima želimo uspešan rad uz računar.
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