Plán činnosti SISp na rok 2016
Tento materiál reaguje na ciele na ciele, aktivity a rozdelenie zodpovednosti, prijaté
v polovici roku 2015 na VV, ktoré sú uvedené aj v tomto materiáli. Plán činnosti navrhuje, akým
spôsobom a približne kedy by sa mali ciele a aktivity SISp napĺňať v roku 2016. Podľa plánu činnosti sa
budú pripravovať materiály do VV a organizovať schválené aktivity. Každý mesiac sa bude VV
zaoberať kontrolou prijatých úloh, témou ECDL, minimálne formou mesačných správ kancelárie,
aktuálnymi otázkami informatizácie spoločnosti, hospodárením spoločnosti a zahraničnými
aktivitami. Samozrejme budú do programu doplnené aktuálne body vyplývajúce z vývoja situácie
v oblasti informatiky.
9. marec
1) Vstupný materiál ku kvalite vzdelávania informatiky na ZŠ a SŠ – Blahová, Šašinka
2) Odborné skupiny SISp – Chudá
20. apríl
1) Správa o profesionalizme v IKT, vrátane etických pravidiel – Šašinka
2) Správa o o e-Competence Framework – Ftáčnik
3) Vyjadrenie k programového vyhláseniu vlády v oblasti informatiky - Ftáčnik
25. máj
1) Informácia o príprave informatických súťaží a podpore mladých informatikov – Andrejková,
Foríšek, Zábovský
2) Informálne vzdelávanie v oblasti informatiky - Krupa
3) Návrh na organizáciu prvého slovenského informatického dňa - Ftáčnik
29. jún
1) Stav v oblasti informatickej terminológie – Chudá
2) Stav v oblasti otvoreného softvéru na Slovensku – Šrámek
3) Návrh na zlepšenie informovanosti členov SISp – Morávek
21. september
1) Návrh stratégie rozširovania počtu členov SISp – Ftáčnik, Morávek
2) Návrh na založenie YSIT – Mladí slovenskí informatici ako skupiny v SISp - Ftáčnik
Október – Prvý slovenský informatický deň
2. november
1) Správa o činnosti odborných skupín a zástupcov SISp v medzinárodných pracovných
skupinách – Chudá, Ftáčnik
2) Vyhodnotenie diskusie ku kvalite vzdelávania informatiky na ZŠ a SŠ – Šašinka, Blahová
14. december
1) Výsledky činnosti SISp za rok 2016 - Ftáčnik
2) Návrh rozpočtu SISp na rok 2017 - Ftáčnik

Oblasť činnosti
Presadzovanie
záujmov IK

Ciele pre VV

Aktivity pre ciele

1.
2.



Zaviesť Etické pravidlá informatiky
Vyjadrovať sa k zákonom
upravujúcim informatické činnosti
3. Vyjadrovať sa k projektom
informatizácie spoločnosti
4. Podieľať sa na tvorbe
informatických noriem






Vzdelávanie v
informatike

5.

6.
7.

Otvoriť diskusiu o kvalite
vzdelávania v informatike na
všetkých stupňoch
Podporovať mladých informatikov
Podporovať informatické súťaže,
vrátane IOI



Prevádzkovať a rozvíjať ECDL






Rozvoj
digitálnej
gramotnosti

8.

šírenia digitálnej gramotnosti,
napr. e-citizen, apod.



Rozvoj
a popularizácia
informatiky

10. Organizovať pravidelné odborné
podujatia
11. Rozvíjať prácu odborných skupín
SISp
12. Iniciovať tvorbu informatickej
terminológie
13. Popularizovať význam informatiky
a jej históriu




14. Nadviazať spoluprácu s domácimi
združeniami
15. Rozvíjať bilaterálnu spoluprácu
s českou a rakúskou spoločnosťou
16. Zastupovať IK v medzinárodných
združeniach



Domáca a
medzinárodná
spolupráca

9. Podporovať ďalšie programy









Budovanie
organizácie

17. Rozširovať počet členov
18. Zlepšiť ich informovanosť
19. Hospodárenie SISp




Vypracovať Etické pravidlá
a dať ich na diskusiu do IK
Zvyšovať aktívnu účasť
zástupcov SISp vo vládnych
informatických fórach
Prijímať oficiálne stanoviská
SISp k legislatíve a projektom
informatizácie
Aktívna práca v komisii pre
normy
Vytvoriť fórum o vzdelávaní
v informatike a otvoriť diskusiu
Systematicky podporovať
mladých informatikov
Finančne podporovať informatické súťaže a semináre,
vrátane medzinárodnej
olympiády
Plniť a pravidelne kontrolovať
opatrenia VV prijaté k ECDL
Podporovať ďalšie programy
šírenia digitálnej gramotnosti,
pre deti, starších občanov,
apod.
Organizovať MFCS a SOFSEM
Rozširovať prácu odborných
skupín
Iniciovať a zapojiť sa do tvorby
informatickej terminológie
Organizovať raz ročne
Informatický deň
Publikovať články, aj preklady
o význame informatizácie
Nadviazať spoluprácu s ITAS
a ďalšími informatickými
združeniami
Uskutočniť pravidelné
stretnutia s českou a rakúskou
spoločnosťou
Aktívne pôsobiť v IFIP, CEPIS
a IT STAR
Skvalitniť webovú stránku
Prijať stratégiu rozširovania
počtu členov

Zodpovednosť
EŠ
MZ, MŠ
MZ, MŠ
EŠ, MZ, MŠ
MZ

MK, EŠ, MZ,
GA
MZ, MFo, GA
MZ, MFo, GA
Scheber,
MF

DCh

MF
MK, MFo
MK
MFo, MF
MFo, MF
MF
PM
PM
PM

