Aicinām pieteikties eTwinning un Erasmus+ kontaktu veidošanas semināram
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Erasmus+

No 2022. gada 9. līdz 11. novembrim Īrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru
“Saziņa ar skolām visā Eiropā: eTwinning un Erasmus+ kontaktu veidošanas seminārs” (Connecting with Schools Across Europe:

eTwinning and Erasmus+ Contact Making Seminar ” , kas notiks Dublinā, Īrijā.
Seminārā sniegs informāciju par informāciju un komunikācijas tehnoloģiju rīku, kuru izmantot saziņai ar Eiropas skolām.
Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja:
iegūt pieredzi eTwinning izmantošanā jaunajā Eiropas skolu izglītības platformā;
izpētīt eTwinning kā saziņas, partneru meklēšanas un projektu izstrādes līdzekli;
uzzināt par veidiem, kā ar eTwinning veidot kontaktus ar citām skolām visā Eiropā;
pielietot praktiski iegūtās zināšanas;
veidot starptautiskus kontaktus;
izstrādāt projektu idejas;
atrast partnerus Erasmus+ mobilitātes projektiem.
Semināram aicināti pieteikties jaunpienācēji Erasmus+ skolu izglītības projektos, bijušie un esošie skolu izglītības projektu īstenotāji

(maza mēroga partnerības, mācību mobilitātes, partnerības sadarbībai), kā arī eTwinning platformas iesācējus un vidējā
līmeņa lietotājus.
Detalizēta informācija par semināru pieejama Salto mājaslapā.
Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas. Pasākuma darba valoda – angļu.
Pietiekšanās semināram, aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, kā arī nosūtot dalībnieka CV Europass formātā uz epastu sarmite.rutkovska@viaa.gov.lv. Veidlapas aizpildīšanas valoda – angļu. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs
dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2022. gada 30. septembris.
Pasākums tiek finansēts no 2022. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.
Atbalstītajiem dalībniekiem pēc atgriešanās tiks segti ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa
izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Uzturēšanās un ēdināšana semināra laikā tiks nodrošināta.
Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.
Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit.
Pretendentu pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas.
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