INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 15. červnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.


Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku
Zveřejňujeme Metodický  pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku v souladu s § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument je určen ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům středních škol a konzervatoří, které poskytují vzdělávání v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou a ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení. Jeho cílem je podpora procesu přípravy nové maturitní zkoušky.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3634   
Datum: 6/15/2009


Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
Na webové stránce odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zveřejňujeme prezentace z porady ředitelů škol a školských zařízení Libereckého kraje konané ve dnech 10. - 11. června 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Datum: 6/15/2009


AKCE
Projekt “Krajina domova”
Od 9. června 2009 mají základní školy a gymnázia možnost přihlásit své žáky a studenty do sedmiměsíčního (červen – prosinec 2009) celorepublikového přírodovědného projektu Krajina domova. Projekt vede žáky a studenty k zamyšlení nad úlohou člověka v krajině a přispívá k rozvíjení znalostí a dovedností využitelných v denní praxi.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792; http://krajina.zivly.cz" http://krajina.zivly.cz   
Kontakt: tel.: 732 749 878, e-mail: krajina@zivly.cz" krajina@zivly.cz 
Datum: 6/15/2009


DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Základy školského managementu pro vedoucí pracovníky, ředitele a ředitelky školních jídelen
Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze připravilo pilotní dvousemestrální kurz „Základy školského managementu pro vedoucí pracovníky, ředitele a ředitelky školních jídelen.“ Kurz je realizován distanční formou, která kombinuje prezenční výuku, řízené samostudium, on-line aktivity a manažerské praxe. Výuka probíhá cca jedenkráte za měsíc v Praze, manažerské praxe ve školních jídelnách cca 1 měsíčně (4 hod) v termínu dohodnutém studenty.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008   
Kontakt: Eva Martinkova (eva.martinkova@kraj-lbc.cz" eva.martinkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/8/2009


ZAMĚSTNÁNÍ
Seznam uchazečů a volných míst
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 8. 6. 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7   
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz" jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/8/2009
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