Akredituota institucija. Pažyma Nr. EV3-28

2017 M. NUOTOLINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI
Akredituotos kursų programos
RUGSĖJIS
Registracija
iki rugsėjo 15 d.
iki rugsėjo 22 d.

Kodas
16NK17
17NK17

iki rugsėjo 29 d.
iki rugsėjo 29 d.
iki spalio 06 d.
iki spalio 13 d.
iki spalio 13 d.

18NK17
19NK17
20NK17
21NK17
22NK17

iki lapkričio 03 d.
iki lapkričio 03 d.
iki lapkričio 10 d.
iki lapkričio 10 d.
iki lapkričio 17 d.
iki lapkričio 24 d.

23NK17
24NK17
25NK17
26NK17
27NK17
28NK17

iki gruodžio 01 d.
iki gruodžio 01 d.

29NK17
30NK17

Pavadinimas
Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais
Kitokia teksto analizė mokykloje: teksto perskaitymo ir analizės strategijos,
teksto „įveikimas“ dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais
SPALIS
Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas
Į mokinį orientuotas pamokos uždavinys – sėkmingos pamokos požymis
Vertinimas ir įsivertinimas pamokose
Žaismingų metodinių priemonių kūrimas
Klasės valdymas, mokytojo pozicija bendraujant su mokiniais, tėvais,
perdegimo prevencija
LAPKRITIS
Tinklalapių kūrimo sistema WordPress
Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje
Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje. NAUJAS
Komandinio darbo aktualumas ir svarba mokyklos bendruomenei. NAUJAS
Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas*. NAUJAS	
  
HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems
GRUODIS
Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius. NAUJAS
Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai*

Vyksta
rugsėjo 18 d. – rugsėjo 29 d.
rugsėjo 25 d. – spalio 06 d.
spalio 02 d. – spalio 13 d.
spalio 02 d. – spalio 13 d.
spalio 09 d. – spalio 20 d.
spalio 16 d. – spalio 27 d.
spalio 16 d. – spalio 27 d.
lapkričio 06 d. – lapkričio 17 d.
lapkričio 06 d. – lapkričio 17 d.
lapkričio 13 d. – lapkričio 24 d.
lapkričio 13 d. – lapkričio 24 d.
lapkričio 20 d. – gruodžio 03 d.
lapkričio 27 d. – gruodžio 08 d.
gruodžio 04 d. – gruodžio 15 d.
gruodžio 04 d. – gruodžio 17 d.

Programos trukmė 20 val. (tik nuotoliniu būdu). Dalyvio mokestis 28 Eur.
* Programos trukmė 24 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	
  

