Назив пројекта

Реализација Стратегијe еУправе покрајинских органа са акционим
планом до 2015. године:
ECDL и друге обуке за покрајинске службенике - пројекат број 17.
из Акционог плана Стратегије еУправе покрајинских органа

Приоритет

IV

Мера

4.2

Вредност
за 2014. годину

375.033,80 динара (са ПДВ)
Средства обезбеђена из буџета АПВ 2014. г.

Покрајински
секретаријат/
Управа/Служба
(Известилац)

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Циљ пројекта

Циљ пројекта је:
• успешно оспособљавање запослених за рад на новим
верзијама оперативног система (Windows 7) и софтверског
система за канцеларијско пословање (Microsoft Office
2010).
• Продужетак лиценце, чиме се Управи за заједничке
послове покрајинских органа продужава дозвола за рад,
као званичном ECDL тестинг центру Републике Србије, са
овлашћеним испитивачима

Кратак опис
пројекта

Националном стратегијом развоја информационог друштва коју је
донела Влада Републике Србије, по препорукама Европске уније и
Уједињених нација, дефинисан је ECDL – (European Computer Driving
Licence) стандард или Европска рачунарска диплома као минимално и
свима неопходно познавање рада на рачунарима.
На седници Извршног већа АП Војводине (13.02.2008.) одобрено је да
се актима о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
покрајинским органима управе, дирекцији и службама, информатичка
описмењеност – ECDL дефинише као услов за рад на радним местима
покрајинских службеника.

Период
реализације
пројекта

29.08.2014. - 29.08.2015.
Реализација овог пројекта је континуиран процес од 13.02.2008. године
1. Обука и полагање 4 модула ECDL Start за 27 запослених у
покрајинским органима (број уговора: 404-165/2014 од 11.08.2014.
године)

Постигнути
резултати
у 2014. години

2. Набавка индекса и једногодишње дозволе за ECDL тестинг центар
(број уговора: 404-166/2014 од 29.08.2014.):
- Индекси за 4 модула ком. 38
- Дозвола за ECDL тестинг центар ком. 1
Напомена:
У оквиру ECDL пројекта у циљу помоћи корисницима омогућено је
следеће:
• Формирана база знања (најчешће постављана питања и дати
одговори).
• Омогућен еLearning систем за самоучење и полагање предтестова
• Омогућено коришћење рачунара за вежбање у ECDL кабинету
Уважавано мишљењe корисника кроз:
• Уведену електронску Књигу утисака
Анкете корисника о ECDL пројекту
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