e-Skills Week 2012 – Výzva pro školy
Rádi bychom všem školám v České republice jménem Domu zahraničních služeb nabídli
možnost stát se partnerem evropské kampaně za počítačovou gramotnost European e-Skills
Week 2012 (Evropský týden IT dovedností 2012).
Kampaň je iniciovaná Evropskou komisí/ Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl,
jejím cílem je zvýraznit a propagovat již existujících či nové aktivity a projekty v oblasti
informačních a komunikačních technologií (ICT) nejen ve vzdělávání. Kampaň se také snaží
přitáhnout pozornost mladých lidí k profesím využívajícím ICT a motivovat je ke studiu IT a
technických oborů obecně. Hlavní aktivity kampaně budou probíhat v období 26. 3. – 30. 3.
2012, ale akce pod hlavičkou kampaně mohou probíhat až do 30. 5. 2012.
Jak se škola může zapojit?
Uspořádejte na své škole jakoukoli akci, kterou zaštítíte logem kampaně, např.:



přednáška/workshop/soutěž na téma ICT pro žáky, učitele, rodiče, prarodiče nebo širokou
veřejnost
diskuse s IT odborníkem

Rozsah akce je zcela na uvážení a možnostech školy. Akce musí proběhnout kdykoli od 27. 2.
2012 do 30. 5. 2012.
Inspirujte se minulým ročníkem!


Na tomto odkazu naleznete přehled akcí, které školy pořádaly v minulém ročníku
kampaně

Nabízíme:






Možnost zapojit se do evropského projektu e-Skills week a využít jeho logo pro akce,
které podporují cíle kampaně
Zviditelnění aktivit Vaší školy v oblasti ICT na webu http://www.dzs.cz//eskills a
evropském portálu http://eskills-week.ec.europa.eu/
Medializace prostřednictvím tiskové konference, článků, newsletteru školám a dalším
institucím
Poskytnutí propagačních materiálů a předmětů e-Skills Week (plakáty, online letáky,
drobné dárečky atd.)
Účast a prezentace školy na konferenci v Praze dne 26. 3. 2012

Zúčastněte se konference a veletrhu e-skills!



Všechny zapojené školy srdečně zveme na národní konferenci e-skills, která se koná dne
26. 3. 2012 v Praze v reprezentativních prostorách Obecního domu
Všechny zapojené školy budou mít možnost na stánku prezentovat svou školu, IT aktivity
své školy i akce, se kterými se zapojují do kampaně e-skills Week 2012




Účast i prezentace na stáncích je zdarma
Všechny zúčastněné školy oceníme drobnými dárečky

Co očekáváme od zapojených škol:





Uspořádání akce na škole
Zveřejnění loga e-Skills na webu školy a/nebo zmínku o této kampani např. ve Vašem
newsletteru či bulletinu
Šíření myšlenky kampaně e-Skills Week na Vašich seminářích/workshopech
prostřednictvím poskytnutých propagačních materiálů atd.
Účast na konferenci e-skills dne 26. 3. 2012 v Praze

Chcete se zapojit?



Napište nám email se jménem Vaší školy, termínem a krátkou anotací akce, kterou budete
pořádat - tyto informace zveřejníme na webu DZS
Kontaktní osoba: Barbora Grečnerová - barbora.grecnerova@naep.cz

