Ove godine je Infokup dotaknuo dno dna
Za početak ću podsjetiti na prijašnju priču sa connecta: “HSIN prisiljen otkazati stručnu suradnju s
AZOO?” A sada malo o događajima ova godine. Nisam aktivno sudjelovao na natjecanju kao mentor,
ali kao profesor informatike pratim zbivanja i natjecanja iz informatike. Ove godine je Infokup
dotaknuo dno dna.
Prenosimo priču s Virtualnog trga za javni dijalog o znanosti i obrazovanju, s portala CONNECT.

Kome trebaju natjecanja iz informatike?
Josip Kličinović (Zagreb, Hrvatska), 24. Veljača 2012.
rubrika: Osvrti,Vijesti iz obrazovanja
Za početak ću podsjetiti na prijašnju priču sa connecta: “HSIN prisiljen otkazati stručnu suradnju s AZOO?”
A sada malo o događajima ova godine. Nisam aktivno sudjelovao na natjecanju kao mentor, ali kao profesor
informatike pratim zbivanja i natjecanja iz informatike. Ove godine je Infokup dotaknuo dno dna.
1. zadaci/rješenja su navodno procurila na internetu prije samog županijskog natjecanja (direktan link nije
postojao, ali se promatrajući URLove prošlih godina jednostavno moglo doći do zaključka da samo treba u
linku Zadaci-Skolsko-2012-Osnove-Osnovna.pdf promijeniti “Skolsko” u “Zupanijsko” i mogli ste zadatke
vidjeti i prije natjecanja)
2. neki zadaci su dvosmisleni i krivo postavljeni, a čak su i test podaci bili krivi
3. pola sata prije kraja natjecanja nobavještavaju se natjecatelji da se natjecanje produžava iz razloga koji su
poznati samo državnom povjerenstvu, a mi možemo nagađati o tome. Učenici jedne županije na istoku
NAVODNO o tome NISU obaviješteni
4. 20 minuta nakon odluke o produžavanju natjecanja dolazi i dodatno pojašnjenje jednog zadatka (link – tu se
vidi i kad je odlučeno da se natjecanje produžava….inače, sve ispravke koje vidite na toj poveznici su slane
TIJEKOM samog natjecanja)
5. natjecatelji se NE MOGU žaliti, nego to moraju učiniti njihovi mentori
6. predsjednik državnog povjerenstva se javno ispričao učenicima na forumu Infokupa. Citiram “Ovim putem je
javno ispričavam svim natjecateljima zbog pogrešaka u zadacima, posebno natjecateljima u kategoriji algoritmi
za srednje škole gdje je definitivno bilo previše grešaka!”.
U vezi odluke o produžavanju natjecanja pola sata prije kraja… Što s učenicima koji su do tada već izašli jer su
zaključili da nema smisla mučiti se sa zadatkom koji je nejasan? Kako će se njima kompenzirati očita nepravda i
neorganiziranost natjecanja?
Odluka da se učenici ne mogu žaliti je sramotna. Pa tko se natječe? Učenici ili mentori?! Tko će bolje objasniti
povjerenstvu logiku kojom je zadatak rješavan od samog rješavača?
Zadnja točka je dovoljan dokaz da se natjecanje treba poništiti, a povjerenstvo raspustiti. Može li niže od
činjenice da članovi državnog povjerenstva nisu pokušali rješiti zadatke koje postavljaju natjecateljima? Da su to
pokušali, valjda bi vidjeli da zadaci nisu korektno postavljeni i da su test podaci netočni. Očito to nitko nije
napravio.
Čemu onda služi ovakvo državno povjerenstvo? Čemu onda ovakvo natjecanje?
Dva najzanimljivija topica na forumu natjecanja:
link 1
link 2

