
Informační a diskusní web sekce Státní informační
politiky ve vzdělávání je od konce března letošního
roku dostupný na stránce www.e-gram.cz. Od 
původní webové prezentace umístěné na této adrese
v počátcích realizace SIPVZ se liší jak grafikou, tak ob-
sahovou strukturou.

Informační a komunikační web:
www.e-gram.cz

informace pro školy a veřejnost
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Evaluační web

Zcela mimořádnou součástí E-gramu je tzv.
Evaluační web, dostupný jak z horizontální
lišty, tak z butonu pod vertikálním menu. Vzhledem 
k jeho významu byl popsán ve zvláštním letáku.

WWW.E-GRAM.CZ

MŠMT-SEKCE STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY,
JERUZALÉMSKÁ 12, 110 00 PRAHA 1

Kontaktní mail: infogram@msmt.cz

E-grame, otevři se

Orientace v e-gramu je přehledná, založená na klasické
stromové struktuře. Pohyb po stránkách vychází především
z vertikálního menu v levé části, rozděleného na jednotlivé
tematické oblasti. Některé odkazy
směřují přímo na stránky anotací,
jiné se ještě větví do oddílů, maxi-
málně však do druhé úrovně. Hori-
zontální lišta v horní části odkazuje
na další relevantní stránky (MŠMT,
krajské úřady), umožňuje snadný
návrat na home-page a obsahuje
kontaktní údaje. Efektivnímu využí-
vání obsahu napomáhá vyhledávání.

Co na E-gramu najdu?

E-gram je především zdrojem aktu-
álních informací o dění v oblasti
SIPVZ. Uživatel zde pochopitelně
najde nadčasové programové doku-
menty, vyhlášky a metodické pokyny,
jádro obsahu nicméně tvoří aktuální 
sdělení, zprávy, odkazy na zajímavé stránky.
Samostatnou kapitolu tvoří zasazení SIPVZ do dění 
v oblasti ICT v evropském kontextu. Významnou součástí
obsahu E-gramu jsou pak praktické zkušenosti ze škol,
náměty na využívání ICT v každodenní výuce, projekty,
ukázky činností.

WWW.E-GRAM.CZ

E-gram jako výzva

Pod odkazem Zapojte se najde čtenář E-gramu
přehled soutěží, projektů a iniciativ, do nichž
může on sám nebo jeho škola vstoupit, a to jak našich, tak
evropských. Mimoto může svou iniciativu uplatnit v někte-
rém z diskusních fór. Ta nejsou zcela otevřená, vzhledem 
k potřebě zachovat jistou kultivovanost diskuse předpo-
kládá zapojení do kteréhokoli z nich předchozí přihlášení
skrze přidělení heslo, zaslané při registraci na e-mail
účastníka. Diskuse nicméně probíhá i na běžných strán-
kách E-gramu, když čtenáři reagují na zveřejněné texty.

Nejsme na to sami

Vzhledem k významu programu Státní informační poli-
tiky ve vzdělávání, který zasahuje nejširší spektrum
vzdělávacích institucí a iniciativ, participují na e-gramu
také další partneři: CZESHA, Jednota školských infor-
matiků, Rada vysokých škol, Pedagogická centra.
Další profesní a společenské skupiny jsou na E-gramu 

zastoupeny formou odkazů na své stránky. Zvláštní pro-
stor zde dostává speciální školství.

Jak jde čas

Jakkoli funguje E-gram teprve od 28. března letošního
roku, počet článků v některých rubrikách si již vyžádal 
jejich částečné převedení do archivu. Také ten je rozdělen
do čtyř základních rubrik a umožňuje základní přehled 
o tom, jaký prodělala realizace SIPVZ pod novým vedením
sekce vývoj.


