
Gradnja SKUPNOSTI
učiteljev RIN



Osnova

• nadaljevanje:
• NAPOJ-1: programiranje in računalniško mišljenje

• NAPOJ-2: motivacija za programiranje ob uporabi fizičnega 
računalništva

• stoji na:
• SKOZ (Središče Karierne Orientacije Zahod): delo z nadarjenimi otroki

• sodelovanje z: ACM Slovenija, UM FERI, UL FRI, UP FAMNIT in ostalimi



NAPOJ
Načrtovanje poučevanja algoritmov in 

programiranja ter organizacija skupnosti

- Srednje strokovne in 
tehnične šole

- Gimnazije
- Osnovne šole



1. Učenje programiranja in delavnice

2. Tekmovalno programiranje

3. Raziskovalne naloge za dijake

#3 STEBRI



Tekmovalno programiranje 2.

• udeležba na olimpijadi predstavlja enega od vrhuncev dejavnosti 
mladih

• žal slovenski srednješolci dosegajo podpovprečne rezultate na 
olimpijadah
• populacija morebitnih tekmovalcev je izredno majhna

• s morebitnimi tekmovalci se nihče sistematično ne ukvarja

• celoletno izobraževanje s predavanji in vmesnimi vajami ter 
tekmovanji (na približno tri tedne)



Tekmovalno programiranje 2. 

Predvidena časovnica:

• september-junij: redna srečanja na tri tedne s predavanji in primeri 
nalog; na srečanju se dobi tudi štiri naloge za reševanje doma

• december, marec in maj: izbirna tekmovanja za oblikovanje ekip za 
olimpijade

• marec: nacionalni tekmovanji

• poleti 2019: udeležbe na olimpijadah



Raziskovalne naloge za dijake 3. 

• nadarjenim dijakom ponuditi v pripravo zahtevnejših raziskovalnih naloge

• fakultete (UM FERI, UL FRI in UP FAMNIT) oziroma inštituti (IJS) pripravijo 
seznam predlogov raziskovalnih nalog

• naloge se ponudijo dijakom, ki jo izvajajo v sodelovanju z mentorjem z 
univerze oziroma inštituta

• znanstvenim poročilom in naloga se predstavi na Maker Faire-u 
(11.5.2019)
• priporoča se, da se naloga upošteva kot notranjo ocenjevanje pri maturi

• najboljše naloge se predstavi v mednarodnem prostoru na podobnih 
mednarodnih prireditvah



Raziskovalne naloge za dijake 3. 

Predvidena časovnica:

• september: zbiranje predlogov tem raziskovalnih nalog in 
predstavitev po šolah

• oktober: izbira raziskovalnih nalog po šolah

• november-april: in izdelava raziskovalnih nalog

• maj: predstavitev nalog

Priporoča se, da se izvedena naloga upošteva kot notranjo ocenjevanje pri maturi iz 
Informatike.



Učenje programiranja in delavnice 1. 
• nosilci so mentorji (učitelji RIN po šolah in študenti)

• pripravljajo delavnice (krožke) kjer se mladi učijo programiranja in izdelave 
preprostejših projektov (npr. s pomočjo fizičnega računalništva ali 
podobno)

• delavnice (krožki) so redno tedenski ali dvotedenski
• po vnaprej pripravljenem učnem načrtu, ki sledi smernicam iz projektov NAPOJ-1 in 

NAPOJ-2

• na koncu predstavitev projekta na osrednjem dogodku Ljubljana Mini 
Maker Faire
• če bo projektov preveč, je obvezna samo udeležba

• namen je dvigniti raven računalniškega mišljenja in identificirati 
nadarjenejše dijake



Izvajanje projektov











Vključene šole

Sodelujoče SREDNJE ŠOLE

Gimnazija Vič
I. Gimnazija Celje
Srednja šola Domžale
Gimnazija Ilirska Bistrica
Srednja šola Ajdovščina
Gimnazija Brežice
GESŠ Trbovlje

Sodelujoče OSNOVNE ŠOLE

OŠ Kanal
OŠ Dragomelj
OŠ Kranjska Gora



NAPOJ 2020

Vključiti 50 šol



Vsebine delavnic



VOX konference

- namenjene učiteljem RIN
- seznanjanje z novostmi na področju poučevanja RIN
- enkrat mesečno
- učitelji za učitelje, primeri dobrih praks
- predavanja o sodobnih tehnologijah (fizično računalništvo, blokovne 

verige, spletna varnost,...)


