Zápisnica zo zasadnutia VV SISp 2017-04-26
Prítomní: G. Andrejková (skype), D. Chudá, M. Forišek, M. Ftáčnik, P. Morávek, E. Šašinka, M. Zábovský (skype)
Prizvaní: M. Gurová , B. Rovan
Ospravedlnení: M. Krupa
Program:
1) Kontrola úloh
2) ECDL – aktuálne otázky
3) Informatizácia spoločnosti
4) Iniciatíva na zlepšenie vyučovania informatiky na základných školách (prizvaný prof. Kalaš)
5) Spoločné vyhlásenie s ITAS k financovaniu vysokých škôl na Slovensku
6) Stanovisko k dokumentu Učiace sa Slovensko
7) Hospodárenie SISp
8) Zahraničné vzťahy
9) Rôzne
1) Kontrola úloh
K termínu zasadania neboli termínované žiadne úlohy:.
2) ECDL – aktuálne otázky
- Písomne bola predložená pravidelná mesačná správa kancelárie ECDL a návrhy na reakreditáciu .
- Predseda informoval o stretnutí ohľadom ECDL Compass vo Volkswagene.
Uznesenie č. 9/2017:
a) VV berie na vedomie mesačnú správu kancelárie ECDL.
b) VV schvaľuje reakreditácie podľa návrhu kancelárie ECDL.
3) Informatizácia spoločnosti
1) M. Ftáčnik informoval o tom, že dokumenty k informatizácii VS a tým pádom aj projekty meškajú,
niektoré SW firmy sú z toho nervózne a frflú na verejné pripomienkovanie a iné procedúry, ktoré tieto
veci „zdržujú“. Je tlak na výmenu šéfa ITAS M. Lelovského. ??? toto neviem, či tu má, alebo nemá
byť???
4) Iniciatíva na zlepšenie vyučovania informatiky na základných školách (prizvaný prof. Kalaš)
Na zasadnutie VV bol prizvaný prof. Kalaš, aby s ním členovia výboru diskutovali o stave a problémoch
vyučovania informatiky na základných školách a o možnostiach, ako môže SISp prispieť ku zlepšeniu tohto
stavu. Prof. Kalaš v krátkosti načrtol niekoľko bodov:










Vzhľadom na to, že je ťažké dostať do školstva nových mladých učiteľov informatiky (málo študentov
učiteľstva v tomto odbore), treba pracovať s tými učiteľmi, ktorí sú. V tomto smere sa osvedčil v minulosti
projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky (ĎUVI) a bolo by dobré, keby pokračoval.
Vzdelávanie učiteľov z praxe by malo byť kvalifikované ako výkon katedry (fakulty).
SISp by mohla byť garantom školení pre učiteľov informatiky (razítko kvality, ako napr. v Rakúsku BCS).
I. Kalaš prekladá do slovenčiny učebnicu Scratchu s pomocou nadácie Indícia - materiály budú zdarma,
od SISp razítko garancie kvality.
Scratch – lokalizácia do slovenčiny, I.Kalaš navrhol, aby SISp malo licenciu na lokalizáciu Scratchu.
Potreba učebníc, resp. didaktických materiálov.
Portál digitálnych učebníc.
Špecifiká výučby informatiky na prvom stupni, resp. prípravy učiteľov primárneho vzdelávania – čo sa
s tým dá robiť, čo by sa malo zmeniť vo vzdelávaní na pedagogických fakultách.





Dá sa zistiť číslo – koľko učiteľov informatiky je kvalifikovaných, na ZŠ?
Cez SISp vytvoriť fond, do ktorého bude prispievať štát a súkromné firmy na podporu týchto aktivít,
následne vypisovať projekty.
Bolo by potrebné preložiť naše osnovy vyučovania informatiky do angličtiny kvôli komunikácii so
zahraničím. Taktiež by pomohla správa Informatika na Slovensku, história implementovania predmetu,
prekážky a výzvy.

Čo vyplynulo z diskusie:
SISp chce byť jedným z garantov kvality vzdelávania v informatike.
Uznesenie č. 10/2017:
a) Dopracovať materiál „Iniciatíva na zlepšenie vyučovania informatiky na základných školách“ odbornou
skupinou a navštíviť štátneho tajomníka s konkrétnymi návrhmi.
5) Spoločné vyhlásenie s ITAS-om k financovaniu vysokých škôl na Slovensku
Uznesenie č. 11/2017:
a) VV vyjadruje súhlasné stanovisko k dokumentu Vyhlásenie ITAS k financovaniu vysokých škôl na
Slovensku.
6) Stanovisko k dokumentu Učiace sa Slovensko
1) Digitálne vyučovacie materiály
2) V dokumente sa z predmetov spomína len matematika. K matematike by bolo potrebné vypichnúť aj
informatiku, ktorá môže v dnešnej dobe posunúť spoločnosť.
3) Pokúsiť sa zorganizovať odbornú diskusiu ohľadom povinnej maturity z matematiku (Šefčovič, Kubáček,
Blaho, Bieliková, učitelia zo strednej školy).
7) Hospodárenie SISp
8) Zahraničné vzťahy
1. Informácia o stretnutí s Plamenom Nedkovom z IT STAR
9) Rôzne
Termín ďalšieho zasadnutia VV je 21.6. o 14:00.
Zapísala: M. Gurová

Overil: M. Ftáčnik

