Akredituota institucija. Pažyma Nr. EV3-28

2019 M. NUOTOLINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI
Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms
Registracija
iki vasario 08 d.
iki vasario 15 d.
iki vasario 22 d.

Kodas
01NK19
02NK19
03NK19

iki kovo 01 d.
iki kovo 08 d.
iki kovo 15 d.
iki kovo 22 d.

04NK19
05NK19
06NK19
07NK19

iki kovo 29 d.

08NK19

iki balandžio 05 d. 09NK19
iki balandžio 05 d. 10NK19

iki gegužės 03 d.
iki gegužės 10 d.

11NK19
12NK19

VASARIS
Programos pavadinimas, kodas (AIKOS)
Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje, 211000341
Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje, 211000562
Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas*, 211000561
KOVAS
Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius, 213001358
Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai*, 211000489
NAUJAS. Pedagogų streso valdymo ypatumai*, 211000673
Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas, 211000659
BALANDIS
Darbo segtuvo kaip pažangos matavimo priemonės panaudojimas vyresniųjų
klasių mokinių tiksliųjų ir gamtos mokslų pamokose*, 211000640
NAUJAS. Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas*, 211000674
NAUJAS. Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi
kokybei gerinti*, 211000669
GEGUŽĖ
Kurkime interaktyvias pamokas*, 211000643
Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje*, 211000636

Vyksta
vasario 11 d. – vasario 22 d.
vasario 18 d. – kovo 01 d.
vasario 25 d. – kovo 10 d.
kovo 04 d. – kovo 15 d.
kovo 12 d. – kovo 24 d.
kovo 18 d. – kovo 31 d.
kovo 25 d. – balandžio 05 d.
balandžio 01 d. – balandžio 14 d.
balandžio 08 d. – balandžio 20 d.
balandžio 08 d. – balandžio 20 d.

gegužės 06 d. – gegužės 19 d.
gegužės 13 d. – gegužės 26 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

