Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunumi!
SALTO apmācības

Ja plāno iesniegt projekta pieteikumu
Vēršam uzmanību, ka 16. februārī publicētā pirmās pamatdarbības projektu pieteikuma veidlapa ir kļūdaina. Ja esi
sācis aizpildīt elektronisko pieteikuma
veidlapu, kas paredzēta programmas
"Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu
apmaiņas projektiem, Eiropas Brīvprātīgā
darba projektiem vai Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem, lūdzu, neizmanto
šo veidlapu, lai iesniegtu projekta pieteikumu 26. aprīlī.



Lai jaunatnes darbinieki izzinātu mūzikas spēku neformālās
izglītības aktivitātēs, no 24. līdz 31. jūlijam Spānijā notiks
starptautiskas apmācības THE SOUND OF MUSIC III. Ar mūzikas starpniecību var ne tikai atpūsties, bet arī iesaistīt, veicināt sadarbošanos un uzlabot mācīšanās procesu. Pieteikšanās apmācībām līdz 28. maijam: http://bit.ly/2ltGX1o



Lai speciālistiem, kuri ikdienā strādā jaunatnes jomā, sniegtu starptautisku mācīšanās pieredzi, attīstot prasmes izveidot kvalitatīvus “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektus, no 14. līdz 18. jūnijam Polijā notiks BiTriMulti apmācības. Pieteikšanās apmācībām līdz 16. aprīlim:
http://bit.ly/2lLPPBl
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Ja Tevi interesē 3D tehnoloģiju izmantošana mācību
procesā un vēlies izmēģināt, ko skolā iesākt ar 3D printeri, kopā ar vēl vienu savas skolas skolotāju izveido
komandu un līdz 12.martam piesakies eTwinning bezmaksas apmācību semināram "3D tehnoloģiju elementi

skolā un eTwinning projektos"! Vairāk informācijas:
http://bit.ly/2lqegS8


Ja vēlies uzzināt, kas ir skolēnu mobilitāte, kā tajā piedalīties, kā arī plašāk uzzināt, kā novērtēt savu skolēnu darbu
eTwinning projektos, 7. marta plkst 18:00
piedalies eTwinning vebinārā! Vairāk informacijas: http://bit.ly/2m1u9Cf



Līdz 12. martam aicinām pieteikties apmācībām “The
Power of Words”, kuras no 5. līdz 10. maijam notiks Konstancin-Jeziorna (netālu no Varšavas) Polijā. Apmācību mērķis ir stiprināt dalībnieku komunikācijas prasmes, palīdzot
izvērtēt plaši pieejamo informāciju kritiski.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2ksvnGs
Vai tu kādreiz esi juties apmulsis, nesaprotot
kāda ir tava loma darbā ar jauniešiem? Vai
viņi tevī saskata treneri? Mentoru? Privātskolotāju? Vai tu vari viegli strādāt ar jauniešu
grupu, taču tev ir grūti strādāt individuāli ar
katru jaunieti? Jā? Tad šīs apmācības ir domātas tev, piesakies līdz 24. martam! Apmācības norisināsies no 28. maija
līdz 3. jūnijam Budapeštā, Ungārijā. Vairāk informācijas:
http://bit.ly/2lRI4I7

