INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 17. říjnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Nabídka vzdělávacích aktivit v rámci Týdnů vzdělávání dospělých v Libereckém kraji
Představujeme nabídku vzdělávacích aktivit, které proběhnou v rámci Týdnů vzdělávání dospělých v našem kraji, a to ve dnech od 30. října do 14. listopadu 2008. V převážné míře se jedná o bezplatné ukázkové hodiny kurzů, tématické přednášky a kulturní akce, na které jste tímto srdečně zváni.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4017" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4017   
Kontakt: Monika Čermáková (monika.cermakova@kraj-lbc.cz" monika.cermakova@kraj-lbc.cz)
Datum: 10/14/2008


Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Europass - dodatky k osvědčení pro školní rok 2008/09
Školy mohou objednávat dodatky pro své absolventy k osvědčení pro školní rok 2008/09 prostřednictvím webového formuláře od září 2008 do konce února 2009 na adrese: www.europass.cz/zadost" www.europass.cz/zadosti.
Odkaz: http://www.edu.cz/portal/page?_pageid=33,273712&_dad=portal&_schema=PORTAL" http://www.edu.cz/portal/page?_pageid=33,273712&_dad=portal&_schema=PORTAL   


AKCE
Nabídka seminářů NIDV
Národní institut pro další vzdělávání předkládá nabídku seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V návaznosti na vyhlašení finanční gramotnosti za prioritní téma a vydání příručky pro učitele SŠ i ZŠ upozorňujeme na informativní vzdělávací program s názvem Finanční gramotnost, který se bude konat v Liberci 26. 11. 2008. Na tento kurz je možné se přihlásit prostřednictvím webu www.nidv.cz" www.nidv.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635  
Datum: 10/17/2008


GIS DAY 2008
Ve dnech 12. - 14. 11. 2008 proběhnou v Krajské knihovně v Liberci dny věnované geografickým informačním systémům s názvem GIS DAY 2008. Pro školní kolektivy jsou připraveny semináře obsahující 15-ti minutovou interaktivní přednášku o základních principech geografických informačních systémů doprovázenou prezentací na plátně a 45-ti minutovou část s živými úlohami. Na přibližně deseti pracoviští budou pro žáky připraveny zajímavé interaktivní úlohy. Tyto semináře jsou určeny výhradně pro předem přihlášené školní koletivy. Další informace včetně možnosti přihlásit se naleznete na stránce http://gisday.tul.cz/" http://gisday.tul.cz/.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Datum: 10/17/2008


THE ACTION - BESIP Tour 2008
Cílem projektu Road Show - The Action je pomocí multimediálních prostředků ukázat mladým dospělým, že dopravní nehody někdy mívají dramatické a radikální následky a jaký vliv to má na individuální osobní život. Regionální pracoviště BESIP pro Liberecký kraj zve střední školy z jablonecka na představení, které se uskuteční ve Velkém sále - Eurocentra, Jiráskova 9, dne 22.10.2008 od 9:00, 10:45 a 12:30 hod. Představení trvá 1 hodinu a je vhodné pro mládež starší 14 let věku. Vstup je ZDARMA. Svou účast prosím, potvrďte na tel: 286 840 389 nebo e-mail: theaction@euronet.cz.  Bez potvrzené účasti nemůžeme zaručit volná místa v sále. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu a na http://www.theaction.eu" http://www.theaction.eu.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634   
Datum: 10/16/2008


VELETRHY VZDĚLÁVÁNÍ
Pozvání na Burzu škol 2008 v České Lípě
Koncem prvního listopadového týdne se v České Lípě po roce opět koná Burza škol. V prostorách českolipské SOŠ a SOU v ul. 28.října se budou ve dnech 5. a 6.listopadu  prezentovat na tři desítky středních škol a učilišť a některé další subjekty.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/public/skolstvi/opet_bude_tradicni_burza_skol_ac4867e68b.pdf" http://www.kraj-lbc.cz/public/skolstvi/opet_bude_tradicni_burza_skol_ac4867e68b.pdf   
Datum: 10/17/2008


DVPP
Seminář Microsoft pro školství
Tým školství společnosti Microsoft si Vás dovoluje pozvat na tradiční bezplatný seminář Microsoft pro školství, který je zaměřen na využívání informačních technologií na základních, středních a vyšších odborných školách v České republice. Seminář Microsoft pro školství je určen všem, kdo mají zájem poznat nové, inovativní produkty a řešení pro správu a využívání informačních technologií ve výuce. Je doprovodným programem Veletrhu vzdělávájí a pracovních příležitostí EDUCA. Koná se v pátek 31. 10. 2008 v liberecké Tipsport areně (Jeronýmova 570/22), a to od 9.00 hod. do 14.00 hod. Podmínkou účasti, která je bezplatná je registrace na portálu www.modernispravce.cz" www.modernispravce.cz.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Datum: 10/16/2008


SOUTĚŽE A TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
Bobřík informatiky
Jihočeská univerzita ve spolupráci s Jednotou školských informatiků pořádá 1. ročník informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Soutěž proběhne první listopadový týden a je určena žákům 5.-9. tříd základních škola a středních škol, kteří budou rozděleni do tří kategorií. Termín pro přihlášení školy do soutěže pro listopadové kolo školního roku 2008-9 je od začátku září do 27. října.
Odkaz: http://www.ibobr.cz" http://www.ibobr.cz.  
Datum: 10/14/2008


Malá Proseč Terezy Novákové
ZŠ Proseč, SRPDŠ při ZŠ Proseč a OÚ Proseč vyhlašují VIII. ročník celostátní literární soutěže dětí ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Práce je možné zasíla do soutěže do 27. 2. 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378   
Datum: 10/14/2008


Dějepisná olympiáda
Dne 16. 10. 2008 bylo elektronicky rozesláno zadání školního kola dějepisné olympiády na základní školy a víceletá gymnázia okresu Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. V případě neobdržení je možné vyžádat si zadání u kontaktní osoby.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378   
Datum: 10/16/2008


Fotografická a výtvarná soutěž k Hrám IV. letní olympiády dětí a mládeže 2009
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje vyhlašuje výtvarnou a fotografickou soutěž v rámci Her IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2009. Podmínky soutěží naleznete v propozicích na stránkách odboru školství.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378   
Datum: 10/16/2008




Evropské stavby
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Lomnice nad Popelkou, vyhlašuje výtvarnou soutěž v rámci celostátní kampaně EVROPA MLADÝMA OČIMA. Kampaň k předsednictví ČR v Radě EU je vyhlášená a podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podrobnosti soutěže naleznete na stránkách DDM Sluníčko a stránkách odboru školství.
Odkaz: www.ddmlomnice.cz" www.ddmlomnice.cz;   http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1378   
Datum: 10/17/2008


ZAMĚSTNÁNÍ
Konkurz na ředitele/ředitelku Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
Město Mimoň vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem do funkce 2. 2. 2009. Přihlášku je možné podat do 21. 11. 2008 do 12:00 hod.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649   
Datum: 10/14/2008


Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem do funkce 1. 1. 2009. Příjem přihlášek bude ukončen v úterý 4. listopadu 2008 ve 12:00 hodin.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1649   
Datum: 10/17/2008
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