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2020 M. NUOTOLINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI 

Kvalifikacijos tobulinimo programos prilygintos akredituotoms 
 

VASARIS 
Registracija Kodas Programos pavadinimas, akreditacijos kodas (AIKOS) Vyksta 
iki vasario 07 d. 01NK20 Tikslinga veikla su tėvais, 211000751 vasario 10 d. – vasario 23 d. 
iki vasario 14 d. 02NK20 Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų pamokų pagrindas, 211000561 vasario 17 d. – kovo 01 d. 
iki vasario 21 d. 03NK20 Motyvacija mokytis ir išmokimas, 211000752 vasario 24 d. – kovo 08 d. 

KOVAS 
iki vasario 28 d. 04NK20 Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei 

gerinti, 211000669 
kovo 02 d. – kovo 15 d. 

iki vasario 28 d. 05NK20 Mokomės kūrybiškai, linksmai ir išradingai, 211000750 kovo 02 d. – kovo 15 d. 
iki kovo 06 d. 06NK20 Skaitymo skatinimas. Kalbos gebėjimų ugdymas, 211000754 kovo 09 d. – kovo 22 d. 
iki kovo 13 d. 07NK20 Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje, 211000341 kovo 16 d. – kovo 29 d. 
iki kovo 20 d. 08NK20 Pedagogų streso valdymo ypatumai, 211000673 kovo 23 d. – balandžio 05 d. 
iki kovo 27 d. 09NK20 NAUJAS. IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams, 211000790 kovo 30 d. – balandžio 12 d. 

BALANDIS 
iki balandžio 03 d. 10NK20 NAUJAS. Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas, 211000791 balandžio 06 d. – balandžio 19 d. 
iki balandžio 03 d. 11NK20 NAUJAS. Šventės: jų organizavimo būdai, originalūs puošybos elementai 

dekoruojant aplinką, 211000792 
balandžio 06 d. – balandžio 19 d. 

iki balandžio 10 d. 12NK20 NAUJAS. Konfliktų sprendimas – klasės vadovo kompetencija, 211000793 balandžio 13 d. – balandžio 26 d. 
iki balandžio 17 d. 13NK20 Kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba pradiniame ugdyme, 211000753 balandžio 20 d. – gegužės 03 d. 

GEGUŽĖ 
iki gegužės 08 d. 14NK20 Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje, 211000636 gegužės 11 d. – gegužės 24 d. 

 
Programos trukmė 40 val. (tik nuotoliniu būdu). Dalyvio mokestis 32 Eur. 
 
Kolektyvinės registracijos metu penkiems ir daugiau dalyvių į vieną kursą iš vienos mokymo įstaigos taikome 5% nuolaidą. 
Išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Registracija vyksta www.tinklas.lt 
 
 


