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VšĮ „Švietimo tinklas” įtraukta į 
mokytojų ir švietimo pagalbą 
teikiančių specialistų 

Vasaris

Kompiuterinės grafikos programos  „CorelDRAW” pritaikymas pamokose (pradžiamokslis)Kurso kodas 02NK13, vyks vasario 25 d. – kovo 8 d.Mokytojai išmoks sukurti grafinio dizaino produktus: logotipus, vizitines korteles, lankstinukus, plakatus taikant kompiuterinės grafikos vektorinę programą „CorelDRAW”. Įvairių dalykų mokytojams.

Balandis

NAUJAS KURSASInternetinių svetainių kūrimas. Jokio programavimo - lengvai ir paprastai
Kurso kodas 06NK13, vyks balandžio 8 d. – balandžio 19 d.Mokymo kursas skirtas visų dalykų pedagogams išmokti kurti šiuolaikines 
dinamiškas internetines svetaines.

Kovas

Mokomųjų priemonių kūrimas ir praktinis panaudojimas pamokose
Kurso kodas 01NK13, vyks vasario 11 d. – vasario 22 d.Testų kūrimas internetinėje erdvėje www.testai.tinklas.lt ir panaudojimas pamokose bei nuotoliniame mokyme.Įvairių dalykų mokytojams

Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint) vaizdžiaiKurso kodas 05NK13, vyks balandžio 2 d. – balandžio 12 d.Susipažinsite su Microsoft Office 2007 paketo trejomis programomis, jų specifika, įgysite teorinių ir praktinių įgūdžių valdyti įvairius programų įrankius. 
Įvairių dalykų mokytojams.

Kūrybiškumo ugdymas matematikos pamokose 5-12 klasėse
Kurso kodas 03NK13, vyks kovo 4 d. – kovo 15 d.Kursas skirtas matematikos mokytojams. Kurse bus pateikta daug praktinių užduočių ir daug kitos vertingos medžiagos.

Infografika – skaitmeninės informacijos pateikimas ugdymo procese. Tarpdalykinė integracijaKurso kodas 04NK13, vyks kovo 11 d. – kovo 22 d.Šiame kurse išmoksime informaciją pateikti vaizdžiai, dinamiškai, šiuolaikiškai – SKAITMENINIU būdu! Įvairių dalykų mokytojams.

NAUJAS KURSASInteraktyvių ir animuotų mokymo priemonių kūrimasKurso kodas 07NK13, vyks balandžio 22 d. – gegužės 3 d.Mokymo kursas skirtas visų dalykų pedagogams.

NAUJAS renginys
nuotolinis seminaras

„Inovatyvios veiklos kūrimas ir 
valdymas“

įvairių dalykų mokytojams ir mokyklų vadovamsvyks vasario 25 - kovo 1 d.
kaina 45 Lt
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