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Aktualizace kurzů
Na základě vyhodnocení současné náplně kurzů Základní kompetence manažera
a Základní kompetence školitele a jejich obsazenosti bylo rozhodnuto o aktualizaci. Byl
vytvořen kurz společný pro obě cílové skupiny a v souladu s tím upraven jeho obsah.
Současně byla snížena časová dotace na 6 hodin. Kurz je zaměřen na práci s LMS ELEV a
seznámení se současným stavem nabídky eLearningových kurzů pro eGON centra.
Součástí je krátká ukázka práce s portálem Czech POINT. Čtyřhodinový odpolední blok
výuky Czech POINT byl zrušen. Pro manažery a školitele, kteří potřebují podrobnější
seznámení s prostředím Czech POINT zůstává v nabídce prezenční 9hodinový kurz.

Nové kurzy
V nejbližší době budou eGON centrům zpřístupněny v jejich LMS ELEV následující kurzy:
Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (časová dotace 30 hodin)
- Vymezuje pojmy osobní údaje, citlivé osobní údaje aj., vysvětluje legislativu vztahující
se k problematice ochrany osobních údajů. Názorně ukazuje příklady, jak s těmito
údaji správně nakládat.
Informační systém datových schránek II (časová dotace 16 hodin)
- Kurz obecně představuje ISDS, jeden modul je věnován praktickému použití datové
schránky.
GIS v eGovernmentu – Digitální mapa veřejné správy (časová dotace 8 hodin)
- Seznámíte se základní problematikou a strategií vybudování GIS (geografický
informační systém), který bude sloužit pro potřeby agend a informačních systémů
veřejné správy. Digitální mapa veřejné správy bude hlavním zdrojem jednotných
a aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému ČR.

Vzdělávání manažerů a školitelů eGON center
Termíny prezenčních kurzů:
Pedagogické minimum pro školitele eGovernmentu 3. 11. 2010
Práce s portálem Czech POINT - Datové schránky 9. 11. 2010
Základní kompetence manažera a školitele vzdělávání eGON centra 10. 11. 2010

Seminář pro eGON centra
Další ze seminářů na aktuální témata implementace eGovernmentu v území se bude konat
25. 11. 2010 ve vzdělávacím středisku v Benešově.
Téma semináře bude po odsouhlasení projektovým týmem uveřejněno spolu s programem
a online přihláškou na www.institutpraha.cz.
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Statistika – zájem o kurzy v eGON centrech
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