Projekt realizovaný v roce 2005

Zvýšení informační gramotnosti veřejnosti v obci jako cesta k zlepšení
komunikace a spolupráce občanů a školy
Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Název dotačního programu: Projekty SIPVZ
Rozsah: působnost regionální
Cílová skupina: veřejnost
Okruh: E – projekty podporující informační gramotnost veřejnosti
Téma: 1.3 - soudržnost, integrace, spolupráce
Číslo projektu: 0619P2005

Cíle projektu:
1. zvýšení informační gramotnosti skupin obyvatel se ztíženým přístupem k informačním
technologiím
2. prohloubení spolupráce, sounáležitosti školy a obyvatel obce
3. posílení prestiže školy v obci
4. zainteresování žáků na tvorbě výukových materiálů i na samotné výuce

Co jsme v rámci projektu pořídili :
1. Datový projektor s příslušenstvím / 40 000 Kč /
2. Software potřebný pro uskutečnění kurzů / 13 614 Kč /
Zoner Callisto, MS Word 2000 příručka, MS Excel 2000 příručka, Obsluha PC snadno a rychle,
Word a Excel v příkladech

Výsledky a výstupy projektu :
1. Pro výuku byla vytvořena příručka "Začínáme s počítačem", která byla k dispozici každému
účastníku školení
2. Dále byla vytvořena sada prezentací, která doplňovala výklad
3. Uskutečnili jsme 2 výukové kurzy v rozsahu 10 vyučovacích hodin, kterých se zúčastnilo 18
zájemců z obce
Nekomprimovaná podoba : Začínáme s počítačem, sada prezentací / úvod, kapitola I, kapitola II,
kapitola III, kapitola IV, kapitola V, kapitola VI, kapitola VII /

Tisková zpráva :
Projekt 0619P2005 jsme realizovali od května 2005 do listopadu 2005 v následujících krocích. Během
května a června 2005 jsme vytvořili s pomocí žáků školy příručku pro uskutečnění výukových kurzů s
názvem "Začínáme s počítačem" v tištěné i elektronické podobě, která byla doplněna sadou
prezentací MS PowerPoint.V červenci a srpnu 2005 jsme zakoupili datový projektor Benq. Koncem
srpna a začátkem září byli osloveni případní zajemci informačním letákem, hlášením místního
rozhlasu a osobním kontaktem. Dva výukové kurzy se uskutečnily od 5.října do 24.října v rozsahu 10
vyučovacích hodin a účastnilo se jich celkem 18 zájemců. Během listopadu 2005 byl projekt
vyúčtován. V rámci projektu se podařilo oslovit občany naší obce a uskutečnit výukové kurzy v plném
rozsahu.
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