Zapisnik seje izvršnega odbora društva ACM Slovenija
27. septembra 2012 ob 16.15 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Ljubljana
Prisotni člani izvršnega odbora: Andraž Bežek, Andrej Brodnik, Špela Cerar
(namesto Jožeta Ruglja), Matjaž Gams, Branko Kavšek, Marko Petkovšek, Matija
Pretnar
Opravičeno odsotni člani izvršnega odbora: Domen Mongus, Franc Solina, Borut
Žalik
Drugi prisotni člani društva: Alenka Krapež, Tomaž Pisanski
Dnevni red:
1. Ustanovitev sekcije učiteljev računalništva in informatike
2. Priprava volilne skupščine društva v letu 2012
3. Določitev nove sestave Komisije za tekmovanja
4. Razno
Ad 1. Alenka Krapež poroča o ustanovnem sestanku sekcije učiteljev računalništva
in informatike (RIN). Zapisnik ustanovnega sestanka je priložen zapisniku izvršnega
odbora. Andrej Brodnik predlaga, naj se sekcija pridruži združenju Computer Science
Teachers Association (CSTA), ki je pridruženo društvo ACM.
Andrej Brodnik omeni, da so delovanju sekcije naklonjeni na Zavodu za šolstvo
(Radovan Kranjc) in na pristojnem ministrstvu, kjer so tudi obljubili, da nam bodo
posredovali gradiva o novem obveznem pouku računalništva v estonskih osnovnih
šolah.
Sklep: Izvršni odbor imenuje sekcijo učiteljev računalništva in informatike za stalno
sekcijo z nalogami, določenimi na ustanovnem sestanku sekcije, in dvanajstimi
ustavnovnimi člani. Predsednico oziroma predsednika sekcije bo imenovala
skupščina ACM Slovenija.
Sklep je soglasno potrjen.
Ad 2. Marko Petkovšek je podal povzetek aktivnostih, potrebnih za izvedbo
skupščine. Skupščina bo potekala v tednu med 22. in 26. oktobrom. Točen datum bo
objavljen na poštnem seznamu.
Sklep: Izvršni odbor imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi: Matija Lokar, Primož
Jakopin in Alenka Krapež. Člane društva se pozove, da predloge za člane organov
društva pošljejo kandidacijski komisiji.
Sklep je soglasno potrjen.
Ad 3. Andrej Brodnik predlaga novo sestavo komisije za tekmovanja in sicer: Andrej
Brodnik, Matej Črepinšek, Matija Lokar.
Sklep: Nova sestava Komisije je soglasno potrjena.

Ad 4. Andrej Brodnik se zahvali Fakulteti za računalništvo in informatiko, da je
podprla študente, ki so prenovili spletne strani društva.
Potekala je razprava o uvedbi finančnega poslovanja društva. Prednosti poslovanja
sta med drugim enostavnejša organizacija tekmovanj in možno kandidiranje na
razpisih za javna sredstva. Poglavitna težava so dodatni stroški, ki s tem nastanejo
(na primer računovodski stroški). Razpravo bomo nadaljevali na skupščini.
Andrej Brodnik predlaga, da ACM Slovenija zaprosi za status društva, ki deluje v
javnem interesu na področjih izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.
Tomaž Pisanski opozori na problem krčenja sredstev za znanstveno literaturo in
posledično odjavljanje pomembnih revij v knjižnicah. Matjaž Gams omeni, da na
Javni agenciji za knjigo ni več razpisov za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij, in predlaga, da društvo v javnem pismu opozori na to problematiko.
Matjaž Gams društvo povabi na konferenco ob stoletnici rojstva Alana Turinga.
Konferenca bo potekala 11. oktobra v okviru multikonference Information Society
2012.
Sklep: Predsednik in podpredsednik društva sprožita postopek za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na področjih izobraževalne in raziskovalne
dejavnosti.
Seja izvršnega odbora je bila zaključena ob 17.15

Zapisal:
Matija Pretnar, tajnik društva

Ljubljana, 27. september 2012

Zapisnik ustanovnega sestanka sekcije učiteljev računalništva in informatike (RIN)
V petek, 5. julija je ob 9.00 v Gimnaziji Vič potekal ustanovni sestanek sekcije učiteljev
računalništva in informatike. Seznam prisotnih je priloga zapisniku.
Dnevni red:
1. Opredelitev in priprava ustanovnih dokumentov
2. Dogovor o načinu dela in organizaciji
3. Razno
Ad1)
Mag. Alenka Krapež je predstavila razvoj predmeta RIN. Dr. Andrej Brodnik je predstavil Društvo
ACM (Association for Computing Machinery) in njihovo dejavnost ter izpostavil problem
terminologije (računalništvo, informatika). Generalni cilj sestanka je ustanovitev sekcije učiteljev
RIN znotraj slovenske podružnice ACM in aktivno sodelovanje v njej.
Prisotni smo se ob branju delovnega osnutka pogovarjali o namenih, ciljih, nalogah, bonitetah:
NAMEN
•
•
•
•
•

Združevanje učiteljev računalništva in informatike (RIN)
Zastopanje interesov učiteljev RIN
Vzpodbujanje strokovnega dela učiteljev RIN (nagrade in priznanja za naj…)
Zavzemanje za kakovostno strokovno izpopolnjevanje učiteljev RIN
Okrepiti vlogo RIN v predmetnikih učnih programov v osnovnih in srednjih šolah

CILJI IN NALOGE:
•
•
•
•
•
•
•

Pospeševanje napredka pri poučevanju računalništva in informatike z izmenjavo izkušenj in
popularizacijo dosežkov na teh področjih (nagrade, priznanja …),
Organiziranje strokovno-izobraževalnih srečanj za učitelje RIN
Povezovanje učitelje RIN v organizirane dejavnosti,
Zavzemanje se za kakovostne in spodbujevalne pogoje dela učiteljev RIN
Sodelovanje s podobnimi društvenimi in strokovnimi organizacijami doma in v svetu
Pospeševanje izmenjave informacij na področju poučevanja RIN doma in v svetu
Objavljanje publikacij, učnih in drugih gradiv

Članstvo vam omogoča:
• Stike in srečanja z učitelji RIN, seznam članov s kontaktnimi številkami in naslovi
• Izmenjavo mnenj in izkušenj
• Organizirano izmenjavo učnega gradiva
• Strokovno izobraževanja
• Organizirano nastopanje na različnih forumih
Velik problem predstavlja manjko kvalitetnih izobraževanj za učitelje. Sekcija bi delovala v smeri
nadgradnje obstoječih znanj, učiteljem bi predstavljala oporo, nudila strokovno pomoč,
izobraževanja in izmenjave, tudi s tujino. Dr. Andrej Brodnik je prisotne seznanil, da ima sekcija
zagotovljena sponzorska sredstva ŠKL v promocijske namene. Marko Kastelic je predstavil
predmetnik na srednji strokovni šoli in gimnaziji. Janja Žlebnik je predlagala, da bi članom sekcije
po vzoru nekaterih evropskih držav omogočili udeležbo tudi na daljših izobraževanjih v tujini. Dr.
Andrej Brodnik se je zavzel, da v sekciji aktivno sodelujejo tudi učitelji, ki na osnovnih šolah
poučujejo katerega od treh izbirnih predmetov. Nataša Makarovič je opozorila, da imajo dijaki
pogosto drugačen pogled na predmet, zaradi česar pride tudi do osipa. Marko Kastelic je predstavil
sodelovanje njihove šole z Društvom informatikov (ECDL). Mag. Alenka Krapež je v primerjavi z
mednarodno veljavnimi certifikati ta tuje jezike izpostavila problem komercializacije. Potrebno je
izboljšati javno podobo informacijskih znanj. Dr. Andrej Brodnik je predstavil možnosti sodelovanja
v CSTA, društvi učiteljev v Avstriji, Angliji. Publikacije, ki bi jih sekcija učiteljev RIN izdajala, bi bile
na eni strani strokovni, pedagoški članki, na drugi pa tudi učne priprave. V tujini imajo odprtokodni
sistemi izjemno vlogo, koncept razmišljanja je navezan na izmenjavo znanj. Prisotne je pozval, da

si na spletni strani Društva ACM ogledajo gradiva. Predlagal je, da bi sekcija enkrat, dvakrat letno
izdajala bilten s povzetkom v angleščini.
Ad2)
1. Vsi prisotni na sestanku sodelujemo v iniciativnem odboru sekcije.
2. Janja Žlebnik in Andrejka Likar Cerc se zavezujeta, da bosta pripravili statut sekcije
učiteljev RIN in ga posredovali članom iniciativnega odbora.
3. Janja Žlebnik pridobi strokovnjaka za izdelavo logotipa.
4. Za točno ime sekcije se dogovorimo na sestanku organizacijskega odbora, ki bo 23. 7.
2012 na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
Sestanek je bil zaključen ob 11.00.
Ljubljana, 5. 7. 2012
Priloga: seznam prisotnih

Zapisala:
Andrejka Likar Cerc

