Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunumi!
Projektu darbnīcas
Aicinām apmācībām pieteikties organizāciju pārstāvjus, kuriem nav līdzšinējās pieredzes par Jauniešu apmaiņas projektu vai Eiropas Brīvprātīgā darba projektu īstenošanu.

Projektu darbnīca par Jauniešu apmaiņas projektiem
norisināsies no 2017. gada 13. līdz 15. oktobrim viesu
namā "Umuri", Ķeguma novadā.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2x0LUXU


Projektu darbnīca par Eiropas Brīvprātīgā
darba projektiem norisināsies no 2017.
gada 26. līdz 28. oktobrim viesu namā
"Rāznas Ezerkrasti", Rēzeknes novadā.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2hcBQot

Piesakies SALTO apmācībām


Vairāk informācijas: http://bit.ly/2hrpZ5Q


Piedalies “Time to Move” konkursā
Tava JSPA,
www.jaunatne.gov.lv
Pievienojies!
Twitter: @Jaunatne,
@ErasmusPlusLV, @AnnasLindes
Facebook: Jaunatnes
starptautisko programmu
aģentūra, Erasmus+ Latvija,
Annas Lindes fonda Latvijas tīkls
Youtube: JSPALatvia

Oktobris 2017

Eurodesk aicina jauniešus piedalīties T-kreklu dizaina konkursā, lai izvēlētos 2018. gada kampaņas oficiālo T-kreklu.
Ja esi vecumā no 13 līdz 30 gadiem, izmanto iespēju un izveido dizainu Time to Move T- kreklam, kurš vislabāk ataino kampaņas garu, sūti savu pieteikumu un laimē lieliskas balvas, kas
var palīdzēt uzsākt tavu ceļojumu Eiropā.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2xwano1

Pedagogi aicināti pieteikties konferencei
7. oktobrī norisināsies Nacionālā eTwinning konference Rīgā,
kurā skolu komandas prezentēs septiņus pagājušā mācību
gada veiksmīgākos sadarbības projektus.
Vairāk informācijas: http://bit.ly/2xJZ4Zb

No 12. līdz 17. novembrim Lietuvā norisināsies apmācības "Learning in EVS". Šīs apmācības palīdzēs saprast, kā atbalstīt brīvprātīgo mācīšanās procesu Eiropas Brīvprātīgā darba
(EBD) projektos. Pieteikšanās līdz 8. oktobrim!

Apmācību (“Work with young people in
NEET situation: Innovative approaches from reaching
out to ensuring constant motivation”) mērķis ir uzlabot NEET jauniešu dzīves situāciju, stiprinot ekspertu
kapacitāti, īpašu uzmanību pievēršot neformālās izglītības metožu izmantošanai. Starptautiskās apmācības
notiks no 14. līdz 17. novembrim, Siguldā. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 9. oktobrim.

Vairāk informācijas: http://bit.ly/2hcXhCa


Jauniešu apmaiņām vajag saturu – lai radītu labu saturu, vajag rīkus. Galvenais šo apmācību - Tools for
Youth Exchanges (TYE) – mērķis ir palīdzēt jaunatnes
līderiem un jaunatnes darbiniekiem izzināt, dalīties un
adaptēt rīkus, kas var tikt izmantoti, lai uzlabotu Jauniešu apmaiņas projektus. Apmācības norisināsies no
2017. gada 11. līdz 17. decembrim Budapeštā, Ungārijā. Pieteikšanās līdz 29. oktobrim!

Vairāk informācijas: http://bit.ly/2xsBq3a
Citas apmācības meklē: http://jaunatne.gov.lv/
lv/apmacibas

