HSIN-u URUČEN UGOVOR O FINANCIJSKOJ POTPORI PROGRAMA
HONI/COCI ZA ŠKOLSKU GODINU 2012./2013.
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović uručio je 9. studenog 2012. ugovore
o financijskoj potpori predstavnicima udruga, koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i
obrazovanja djece i mladih. Odabrano je 87 projekata, od 347 prijavljenih na natječaj, koje će MZOS
financijski poduprijeti u školskoj godini 2012./2013. u ukupnom iznosu od 5.145.000 kuna. Za nas je važan
podatak da je na natječaj prijavljeno 80 projekata iz znanosti i tehnike, a da je potporu dobilo samo osam
projekata od čega dva projekta iz područja našeg djelovanja: "Hrvatsko otvoreno natjecanje u
informatici" Hrvatskog saveza informatičara i "Škola mladih programera" naše udruge Mladi
informatičari Strahoninca.
Ministar je prije pojedinačne dodjele ugovora kazao:
"Naš je primarni cilj djecu pripremiti za kvalitetan život, a to možemo postići modernizacijom rada u školi,
te jačanjem udruga civilnog društva koje surađuju s našim školama ili rade programe koji unapređuju rad s
mladima. Plan nam je unaprijediti školu na način da promijenimo ne samo sadržaje, već i način poučavanja.
U fokusu nam je naučiti djecu kako učiti jer znanje se mijenja i učenje ne prestaje ni nakon završetka
formalnog obrazovanja. Proširivanjem formalnih obrazovnih sadržaja, programi udruga pridonose i
obogaćuju formalni odgojno-obrazovni proces. Pružanjem financijske potpore projektima Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta prepoznaje značaj izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u razvoju i
oblikovanju mladih."
Ugovor o financijskoj potpori za projekt HONI je u ime HSIN-a primio tajnik Ivo Šeparović, dipl.
ing., koji je i odgovorni organizator ovog tradicionalnog projekta priznatog od Međunarodnog informatičkog
olimpijskog odbora IC-a Međunarodne informatičke olimpijade IOI.
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"Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici – HONI" program je čiji je glavni cilj rad s darovitim
informatičarima, učenicima osnovnih i srednjih škola Hrvatske, te članovima udruga HSIN-a. Očekujemo da
će u šk. god. 2012./13. na ovom natjecanju sudjelovati više od 300 učenika. Kako bi ih se potaknulo na
kontinuiran rad osmišljeno je ovo natjecanje koje tijekom školske godine omogućuje učenicima učenje,
vježbu i pripremanje za vrhunske rezultate. Ovo natjecanje u rješavanju problemskih zadataka na
algoritamskoj osnovi, te programiranju rješenja (u programskim jezicima Pascal, C, C++) odvija se i evaluira
putem Interneta, a mogu se prijaviti svi zainteresirani učenici iz Hrvatske (natječu se u timovima u školama
i/ili klubovima ili pojedinačno van konkurencije). Učenici iz cijelog svijeta natječu se pojedinačno, a
namijenjena im je inačica ovog programa na engleskom jeziku Croatian Open Competition in Informatics –
COCI. Očekujemo da će u šk. god. 2012./13. na ovom natjecanju sudjelovati više od 1250 učenika.

U ime udruge Mladi informatičari Strahoninca – MIS, koja je također dobila financijsku potporu na
ovom natječaju za projekt "Škola mladih programera", ugovor je preuzeo tajnika HSIN-a, Ivo Šeparović.
"Škola mladih programera" projekt je koji obuhvaća organizaciju i provedbu informatičkih tečajeva i
radionica za djecu od 3. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Održati će se 5 radionica ukupnog
trajanja od 350 sati sa grupama od po 10-ero djece. Korisnici su 50-ero djece s nad prosječno razvijenim
matematičko-logičkim razmišljanjem i afinitetima prema informatičkom programiranju.

U Zagrebu, 12. studenog 2012.

Za Hrvatski savez informatičara
priredio
Aron Bohr, stručni suradnik
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