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Seminář
Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností
Další z cyklu seminářů věnovaných elektronizaci veřejné správy, tentokrát na téma
„Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností“pořádá Institut 31. března 2011
v prostorách vzdělávacího střediska Institutu v Benešově u Prahy. Další informace včetně
přihlášky najdete na webové stránce http://www.institutpraha.cz/aktuality/31-brezna-2011se-uskutecni-seminar-technologicka-centra-kraju-a-obci-s-rozsirenou-pusobnosti

Připravované kurzy
ePUSA
V přípravě je základní kurz práce s portálem ePUSA, který bude seznamovat
s administrací portálu v návaznosti na Czech POINT a Informační systém datových schránek.
Na základní naváže kurz pro „pokročilé“, který se zaměří na další funkce portálu, např.
správa osob pro krizové řízení.
Distanční vzdělávání se zaměřením na eLearning
Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na eLearning je určen pro manažery a
školitele eGON center. Představuje práci s LMS ELEV z pozice studenta, tutora a
administrátora. Svým zaměřením bude doplňkem prezenčních kurzů pro manažery a
školitele eGON center. Součástí kurzu bude několik video tutoriálů.

Aktualizace kurzů
V průběhu měsíce února dochází k aktualizaci některých kurzů. O jejich zařazení do LMS ELEV
a rozsahu aktualizací budete vždy informováni mailem.
Czech POINT - Agendy pro ISDS I.
Czech POINT – Nové agendy
Czech POINT – Živnostenský rejstřík – termín konec února 2011

Aktualizované kurzy budou označeny jako kurz Czech POINT – Agendy pro ISDS I. aktualizace 2011 a Czech POINT – Nové agendy - aktualizace 2011. Původní kurzy zůstanou
zachovány z důvodů zpětné kompatibility. Po spuštění aktualizovaných kurzů prosíme o
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vypisování termínů pouze těchto kurzů. Změny se týkají především kapitol popisujících práci
s formuláři.
Aktualizované kurzy již nebudou akreditovány podle zákona č. 312/2002 Sb. Po úspěšném
absolvování obdrží student certifikát.

Vzdělávání manažerů a školitelů eGON center
Termíny prezenčních kurzů:
Základní kompetence manažera a školitele eGovernmentu: 16. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6. 2011
Pedagogické minimum pro školitele eGovernmentu: 28. 2., 29. 3., 20. 4., 18. 5., 27. 6. 2011
Práce s portálem Czech POINT: 30. 3., 24. 5. 2011
Do kurzu Pedagogické minimum pro školitele eGovernmentu 28. 2. 2011 je stále možnost se
přihlásit. V případě zájmu zašlete prosím přihlášku.

Statistiky
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