INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. září 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Srpnové číslo bulletinu TECHyes.info
Dovolujeme si Vás upozornit na nové číslo bulletinu pro podporu technického vzdělávání v Libereckém kraji. Srpnové číslo je možné stáhnout ze stránky www.techyes.info" www.techyes.info.
Odkaz: http://techyes.info/download.php" http://techyes.info/download.php 
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz" zuzana.junkova@kraj-lbc.cz) 

VELETRHY VZDĚLÁVÁNÍ
EDUCA 2008
Liberecký kraj pořádá ve dnech 30. 10. - 1. 11. v Tipsport areně 2. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2008, který má svým návštěvníkům usnadnit volbu další vzdělávací či profesní dráhy poskytnutím kvalitních informací o možnostech studia a pracovních příležitostí.
Odkaz: http://tipsportarena.cz/akce/detail-akce.php?lang=cz&datum=2008-10-30&akce=244" http://tipsportarena.cz/akce/detail-akce.php?lang=cz&datum=2008-10-30&akce=244 
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz" zuzana.junkova@kraj-lbc.cz)
Kontakt: Mgr. Veronika Skalická (skalicka@tipsportarena.cz" skalicka@tipsportarena.cz) 

Účelově vázané dotace na uhrazení části nákladů spojených s dopravou žáků 8. a 9. tříd z mimolibreckých základních škol na EDUCU 2008
Dovolujeme si Vás upozornit na možnost čerpání účelově vázaných dotací na uhrazení části nákladů spojených s dopravou žáků 8. a 9. tříd z mimolibereckých základních škol na veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388 
Kontakt: Zuzana Junková (zuzana.junkova@kraj-lbc.cz" zuzana.junkova@kraj-lbc.cz) 

Burza škol 2008 aneb Quo Vadis Česká Lípa
Ve dnech 5. - 6. 11. proběhne v prostorech SOŠ a SOU v České Lípě Burza škol 2008 aneb "Quo Vadis", která má pomoci žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v rozhodování o možnostech dalšího vzdělávání. Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388 
Kontakt: sekretariat@skolalipa.cz" sekretariat@skolalipa.cz 

Burza středních škol 2008 Turnov
Dne 7. 11. proběhne v prostorech ISŠ Turnov Burza středních škol určená především pro žáky posledních ročníků ZŠ, kde získají informace o možnostech dalšího studia.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=2388 
Kontakt: info@issturnov.cz" info@issturnov.cz 

AKCE
Poradenský den v rámci Týdne pro inkluzi
K výzvě o.s. Rytmus a společnosti pro změnu QUIP připojit se konkrétní aktivitou během týdne věnovaného zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti v oblasti vzdělávání se přihlásila Pedagogicko psychologická poradna v Semilech. S myšlenkou Týdne pro inkluzi spojila několikaletou tradici Poradenských dnů. Tentokráte se koná 2. října pod názvem poznal jsem, pochopil jsem.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792
Kontakt: ppp.semily@worldonline.cz" ppp.semily@worldonline.cz 

Kampaň "Evropa mladýma očima"
Evropa mladýma očima je kampaň dětí a mládeže na počest a podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie. Vyhlašovatelem kampaně je MŠMT, odbor pro mládežM, ve spolupráci s ČRDM a Sdružením pracovníků DDM. Organizátoři akcí mohou požádat o převzetí záštity MŠMT nad svými akcemi a případnou finanční podporu.
Odkaz: http://www.msmt.cz/mladez/kampan-evropa-mladyma-ocima" http://www.msmt.cz/mladez/kampan-evropa-mladyma-ocima
Odkaz: http://www.msmt.cz/mladez/podminky-pro-poskytnuti-dotace-v-ramci-kampane-evropa" http://www.msmt.cz/mladez/podminky-pro-poskytnuti-dotace-v-ramci-kampane-evropa 

"WEISSE FLECKEN" ("Bílá místa").
Obsahem projektu je mapování událostí z let 1933-1945, tj. z doby nacistického režimu nebo německé okupace, o nichž tehdejší nacistický nebo pod nacistickým dozorem vycházející tisk buď mlčel nebo informoval zkresleně. Do projektu se mohou přihlásit 4 – 5 členné týmy mladých lidí ve věku 15 - 20 let pod vedením dospělého "tutora". Uzávěrka  přihlášek je 1. října 2008 (v Německu).
Odkaz: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3622" http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3622

DVPP
Projekt Spirála – ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS
Nabízíme účast na odborně metodickém semináři, jehož cílem je zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v oblasti sexuální výchovy, představit možnosti prevence rakoviny děložního čípku, informovat o zdravotním stavu populace v ČR, nabídnout didaktické postupy a představit didaktické materiály pro danou oblast. Jednodenní semináře proběhnou v Liberci, Semilech a Novém Boru. Příjem přihlášek je do 25. 9. 2008. Seminář byl avizován již v červnu. Pořadatelé nás upozornili, že jejich e-mailová adresa byla nefunkční, proto žádají i ty, kteří se přihlásili v červnu, aby svou přihlášku potvrdili na aktuální e-mail: lkubrichtova@gmail.com" lkubrichtova@gmail.com. 
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=730" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=730 
Kontakt: lkubrichtova@gmail.com" lkubrichtova@gmail.com 

Základy školského managementu pro vedoucí pracovníky školních jídelen
Od akademického roku 2008/2009 připravuje Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pilotní dvousemestrální kurz „Základy školského managementu pro vedoucí pracovníky školních jídelen.“
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3635 

SOUTEŽE
Přírodovědný klokan 2008
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 3. ročník technicko přírodovědné soutěže pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol a I. a II. ročníku středních škol. Termín jednotného celostátního kola připadá na 1. října 2008. Zadání soutěže bude zasláno školám na vyžádání.
Odkaz: http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/" http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/ 
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz" eva.hodbodova@kraj-lbc.cz) 

Srpen 68 mýma očima
Soutěž pro studenty středních a základních škol u příležitosti 40. výročí Srpna 1968. Podmínky soutěže naleznete na webových stránkách Národního muzea a Pražského domu fotografie.
Odkaz: www.nm.cz" www.nm.cz; www.phpweb.cz" www.phpweb.cz 
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz" eva.hodbodova@kraj-lbc.cz) 

Ahoj z prázdnin
Dům dětí a mládeže Šumná vyhlašuje XIX. ročník dětské výtvarné soutěže pro žáky základních škol. Soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko-organizačních informací MŠMT, soutěže typu C.
Odkaz: http://sis.znojmo.cz/ddmsumna/souteze.htm" http://sis.znojmo.cz/ddmsumna/souteze.htm 
Kontakt: Ing. Eva Hodboďová (eva.hodbodova@kraj-lbc.cz" eva.hodbodova@kraj-lbc.cz) 

SPORT A ŠKOLY
ABK Liberec pořádá: Memoriál Karla Bani a Atletické závody mládeže
Ve dnech 9. 9. 2008, respektive 16. 9. 2008 pořádá ABK Liberec atletické závody pro všechny nadšence této sportovní disciplíny.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/sport/?page=3554" http://www.kraj-lbc.cz/sport/?page=3554 
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