NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ ECDL 2019
pro zainteresované organizace, vzdělávací střediska, školy, akreditované testery
a zájemce z řad odborné veřejnosti
▪ Místo konání

▪ Termín konání
▪ Kapacita semináře
▪ Doprava
▪ Účast

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze (CIIRC),
vchod B, „Červená“ posluchárna, Jugoslávských partyzánů 1580/3,
Praha 6 - Dejvice
středa, 12. června (od 10 do 12:30 hodin)
120 osob, možná účast více osob z jedné organizace
metro, linka A, stanice Dejvická; parkování na veřejných parkovištích
poblíž ČVUT
bezplatná

AGENDA

▪ Registrace účastníků

9.30

▪ Úvodní slovo pořadatele

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.,
předsedkyně ČSKI a prezidentka ECDL-CZ

10:00

▪ Úvodní slovo hostitele

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.,
vědecký ředitel CIIRC a předseda
představenstva společnosti CertiCon a.s.

10:05

▪ Hello, I am Pepper, the humanoid robot

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. představí
schopnosti svého přítele, … nebo naopak?

10:15

▪ Byl jsem u toho, když ECDL přišlo do Čech

Ing. Ivan Pilný, zakladatel a bývalý
generální ředitel české pobočky
Microsoftu, exministr financí a předseda
národní DigiKoalice

10:30

▪ 20 let ECDL v ČR a 21 let ve světě

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.,
předsedkyně ČSKI a prezidentka ECDL-CZ

10:40

▪ Vzdělávání – klíčový pilíř kybernetické a
informační bezpečnosti

Ing. Aleš Špidla, prezident Českého
institutu manažerů informační
bezpečnosti ČIMIB

10:55

▪ DigiKoalice inspiruje organizace v rozvoji
digitální gramotnosti dětí i dospělých

Mgr. Petr Naske, tajemník národní
DigiKoalice a hlavní manažer projektu IPs
Podpora práce učitelů

11:15

▪ Přestávka na osvěžení těla i mysli

11:25

▪ ECDL se mění na ICDL

Ing. Jiří Chábera, ředitel pracovní skupiny
ECDL Česká republika

11:40

▪ Vyhlášení výsledků národní soutěže digitální Ing. Jana Jurenková, Ing. Dita Valentová,
gramotnosti a předání cen
pracovní skupina ECDL Česká republika
Soutěž o nejvšestrannějšího žáka/žákyni
Soutěž o nejzapálenějšího učitele
Soutěž o nejaktivnější školu

12:00

▪ Řízená i neřízená diskuze,
aneb co Vás pálí či zajímá

12:20

▪ Představení strategie ICDL
ICDL Digital Student
ICDL Workforce
ICDL Professional
ICDL Digital Citizen

