Grzegorz Szyjewski

Sprawozdanie z działalności w ramach Zarządu Głównego PTI (2017-2018)

1. Rok 2017
Udział w pracach nad realizacją integracji istniejących w PTI systemów IT z systemem Symfonia –
po rezygnacji z usług BR Maksyma na rzecz własnego pracownika i własnego systemu.
Przygotowanie i zaimplementowanie interfejsu do przenoszenia danych w oparciu o pliki importu
dokumentów i transakcji do systemu Symfonia.
Przygotowanie i przedstawienie na posiedzeniu Zarządu Głównego koncepcji powstania Komisji
ds. Rozwoju ECDL. Przedstawienie możliwych kierunków działań przyszłej komisji.
Prace związane z powołaniem Komisji ds. Rozwoju ECDL.
Udział w pracach Komisji ds. Rozwoju ECDL jako przewodniczący, w tym:
•

przygotowanie regulaminu pracy Komisji,

•

przygotowanie opinii Komisji w sprawie zmiany procedury rozliczania szkoleń dla Egzaminatorów ECDL.

Udział w pracach nad obchodami 70-lecia informatyki w Polsce:
•

zakup i instalacja domen związanych z obchodami (70-lat-informatyki.pl, 70latinformatyki.pl),

•

koordynowanie przygotowań do współpracy z NOT w celu współorganizacji obchodów,

•

przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z NOT Informatyka w trakcie posiedzenia
ZG.

2. Rok 2018
Udział w pracach Komisji ds. Rozwoju ECDL jako przewodniczący, w tym:
•

udział w międzynarodowym Forum ECDL 2018 w Pradze,

•

udział w spotkaniu grupy państw środkowej i wschodniej Europy dotyczącego certyfikacji ECDL (Monachium),

•

udział w międzynarodowych rozmowach dotyczących implementacji systemu do automatycznego testowania, w ramach szóstej wersji sylabusa ECDL,

•

udział w definiowaniu celów do osiągnięcia przez ECDL oraz mierników pozwalających
na kontrolę ich realizacji na rok 2018.

Udział w pracach inicjujących przystąpienie PTI do konkursu (w działaniu 3.1 POPC) dotyczącego
wsparcia nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami.
Udział w pracach komitetu organizacyjnego obchodów 70-lecia informatyki w Polsce:
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•

uporządkowanie jednego z serwerów wirtualnych w home.pl, w celu adaptacji na potrzeby prowadzenia serwisu 70-lecia,

•

tworzenie oraz zarządzanie serwisem 70-lecia w trakcie trwania obchodów,

•

utworzenie elektronicznej wersji wystawy historycznej, dostępnej dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych,

Przygotowanie artykułu do publikacji „Kim jest współczesny informatyk? Debata środowiskowa”
oraz udział w debacie podczas inauguracji obchodów w Warszawie.
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