
       Odjel za obrazovanje Hrvatske sekcije IEEE poziva vas na predavanje 
 

                                                           Zagrebački računalni savez  
 

                                                                       sedamnaest godina poticanja darovitosti  
 

                                                              koje će održati Rikard Dimić, mag.ing. 
                                                      Predsjednik Zagrebačkog računalnog saveza 
                                                 u ponedjeljak, 13. lipnja 2016. u 19 sati u Sivoj vijećnici 
                                            Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

Predavanje će se moći pratiti i putem Interneta na adresama: 

http://mediaserver.lss.hr:4444/IEEE-E25 (radi na svim Operativnim Sustav) 
mms://mediaserver.lss.hr/IEEE-E25 (radi isključivo na Windows OS-u) 

 
Detalje oko praćenja prijenosa i gledanja snimki možete potražiti na: 

http://www.ieee.hr/ieeesection/odjeli_chapteri/e25?@=2fjrq#news_11047 

 

Predavanje je temeljeno na sedamnaest godina djelovanja ZRS-a. Ponudit će se iskustvena 
zapažanja o poticanju darovitosti u radu s djecom i mladima, o mjerenju i analizi učinaka te 
privlačenju učenika za bavljenje informatikom i njihovim motiviranjem da rade na vlastitom 
usavršavanju i postizanju boljih rezultata. Osnovni elementi: 

• Radionice, kampovi i pripreme (razredna nastava, viši razredi  
osnovnih škola, srednjoškolci i programski voditelji) 

• Koje kompetencije moraju imati obrazovatelji? 
• Natjecanja u programiranju za sve uzraste 
• Uvjeti rada, učenička postignuća, analiza i promocija  
• Što od Sveučilišta trebaju oni koji rade s mladima? 

 
 
Rikard Dimić, mag.ing. je: 
 

dugogodišnji član Zagrebačkog računalnog saveza, voditelj informatičkih radionica i 
praktikuma za djecu, mlade i odrasle. Sudjelovao je na projektima poticanja darovitosti djece 
i mladeži te stručnom usavršavanju školskog osoblja u organizaciji Zagrebačkog računalnog 
saveza kao predavač s višegodišnjim iskustvom kao srednjoškolac uspješan programer i 
natjecatelj, kao profesor sudionik i pobjednik natjecanja u programiranju „Profa kup“. Radio 
je u osnovnoj školi kao učitelj informatike, a potom se zaposlio u privatnoj tvrtki „Innoveva“ 
kao konzultant. Nedavno, pokrenuo je privatnu tvrtku za informatičko savjetovanje. 
Završio je fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Do 2007.g. obnašao je funkciju 
tajnika Multimedijskog društva informatičara Mudri, a 2009. godine postao je Predsjednik 
Zagrebačkog računalnog saveza, neprofitne udruge koja je 2010.g. dobila najviša priznanja 
Nagradu Grada Zagreba i Medalju Grada Zagreba, za doprinos saveza u postignutim 
rezultatima u području učeničke informatike te za poticanje darovitosti i skrbi o darovitim 
pojedincima. 
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