
 

 
Akredituota institucija, pažyma Nr. IVP-10 

 
2021 M. NUOTOLINIAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI 

Kvalifikacijos tobulinimo programos prilygintos akredituotoms 
 

Registracija Kodas Programos pavadinimas, akreditacijos kodas (AIKOS) Vyksta 
SAUSIS 

iki sausio 08 d. 01NK21 IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams, 211000790 sausio 11 d. – sausio 24 d. 
iki sausio 22 d. 02NK21 Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas, 211000659 sausio 25 d. – vasario 07 d. 

VASARIS 
iki vasario 05 d. 03NK21 Pedagogų streso valdymo ypatumai, 211000673 vasario 08 d. – vasario 21 d. 
iki vasario 12 d. 04NK21 Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį 

mokymąsi, 211000894 
vasario 15 d. – vasario 28 d. 

iki vasario 19 d. 05NK21 Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas, 211000791 vasario 22 d. – kovo 07 d. 
KOVAS 

iki kovo 05 d. 06NK21 NAUJAS. Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu, 211000998 kovo 08 d. – kovo 21 d. 
iki kovo 12 d. 07NK21 NAUJAS. Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si), 211000999 kovo 15 d. – kovo 28 d. 
iki kovo 19 d. 08NK21 Tarpdalykinė integracija pradiniame ugdyme. Bendradarbiavimo galimybės su 

dalyko mokytojais ir mokyklos specialistais, 211000892 
kovo 22 d. – balandžio 04 d. 

iki kovo 26 d. 09NK21 Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje, 211000341 kovo 29 d. – balandžio 11 d. 
BALANDIS 

iki balandžio 03 d. 10NK21 Tikslinga veikla su tėvais, 211000751 balandžio 06 d. – balandžio 18 d. 
iki balandžio 09 d. 11NK21 Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas, 211000893 balandžio 12 d. – balandžio 25 d. 
iki balandžio 23 d. 12NK21 Motyvacija mokytis ir išmokimas, 211000752 balandžio 26 d. – gegužės 09 d. 

 
Programos trukmė 40 val. (nuotoliniu būdu). Dalyvio mokestis 32 Eur. (0,8 Eur/val.)  
 
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  
 
* Nuotoliniame kurse dalyvis mokosi patogiu jam laiku, turi prieigą prie medžiagos visą parą, kiekvieną dieną nuotolinio kurso 
laikotarpiu. 
** Kurso dalyviams lektorių konsultacijos nuotoliniu būdu. 


