Výsledky činnosti Slovenskej informatickej spoločnosti za rok 2016

Pri presadzovaní záujmov informatickej komunity:
-

Presadenie upravenej verzie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS), na ktorej sa
podieľala aj SISp
Účasť zástupcov SISp v pracovných skupinách k spracovaniu následných dokumentov vyplývajúcich
z NKIVS
Účasť zástupcu SISp v Rade vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, ktorú vedie
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Zastúpenie SISp na oboch podujatiach ITAPA v roku 2016

V oblasti vzdelávania v informatike:
-

Organizačná a finančná podpora informatických súťaží, vrátane medzinárodnej olympiády
Organizácia medzinárodného seminára k histórii, súčasnosti a budúcnosti vyučovania informatiky
pred zasadnutím odbornej skupiny CEPIS k vzdelávaniu v informatike v Bratislave

V rozvoji digitálnej gramotnosti:
-

-

Spustenie pilotného dvojročného projektu ECDL s Bratislavským krajom na 18 školách pre 40 učiteľov
a 600 žiakov dňa 30.11.2016
Prezentácia projektov ECDL pre žiakov stredných škôl pre riaditeľov stredných škôl v troch ďalších
krajoch (Nitriansky, Prešovský a Trenčiansky)
Podpis Memoranda o rozvoji digitálnej gramotnosti medzi RÚZ, ITAS a SISp, v ktorom sa zástupcovia
najväčšieho zamestnávateľského združenia (cca 70% zamestnávateľov) zaviazali, že budú uznávať
certifikáty ECDL ako potvrdenie digitálnych zručností
Účasť zástupcu SISp v pracovnej skupine Ministerstva vnútra SR pre vypracovanie Koncepcie
vzdelávania zamestnancov verejnej správy so zodpovednosťou za vzdelávanie v oblasti IKT
Umožnenie účasti SISp na rozpracovaní európskeho dokumentu Nová agenda pre zručnosti v Európe
s dôrazom na oblasť digitálnej gramotnosti zo strany Ministerstva školstva SR

V rozvoji a popularizácii informatiky:
-

Spracovanie prehľadu odborných skupín SISp
Návšteva Múzea výpočtovej techniky SAV Výkonným výborom SISp a aktívna podpora pre zachovanie
múzea zo strany SISp
Podiel na podujatí Extrapolácie 2016 v Bratislave

V domácej a medzinárodnej spolupráci:
-

Vytvorenie partnerských vzťahov s ITAS, Slovensko.Digital a Partnerstvami pre prosperitu
Bilaterálne stretnutia s ČSKI a ÖCG nad rámec stretnutí na medzinárodných fórach
Úspešná účasť zástupcov SISp na podujatí IT STAR v Miláne
Zvolenie predsedu SISp do Predstavenstva CEPIS v novembri 2016 na trojročné obdobie

Pri budovaní organizácie:
-

Pravidelné uverejňovanie aktuálnych informácií na stránke SISp
Uskutočnenie 7 zasadnutí Výkonného výboru SISp

