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VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PASIŪLA 

 

2020 m. II pusmetis 

 

 

 „GERO VADOVO AKADEMIJA“ (42 val.) 

            2020 m. II pusmetis. Programa mokama. 

Siūlome dalyvauti programoje arba atskiruose moduliuose: 

I modulis „Strateginis mąstymas ir įstaigos valdymas“  

II modulis „Ugdymo įstaigos metinės veiklos planų rengimas“ 

      III modulis „Personalo valdymas ugdymo įstaigoje: pritraukimas, atranka, motyvavimas, 

metinių pokalbių vedimas“ 

IV modulis „Dokumentų valdymas optimizuojant ugdymo įstaigos darbą“ 

V modulis „Streso valdymas darbe“ 

VI modulis „Vadovavimo psichologija“ 

VII modulis „Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis Geros mokyklos koncepcija“ 

Vieno modulio trukmė - 8 ak. val. (6 val.), modulio kaina   - 42 Eur. 

Programos tikslas - sustiprinti praktinius vadovavimo įgūdžius, kurie padėtų lengviau organizuoti 

ugdymą. Programos metu įgytos ir patobulintos profesinės kompetencijos padės vadovams sėkmingai 

rengti įstaigos strateginį planą, ugdymo įstaigos kryptis, valdyti personalą, paskatins diegti inovacijas 

ir ieškoti kitokių ugdymo metodų ir būdų, padės ugdymosi rezultatą susieti su konkrečia gyvenimiška 

patirtimi, išmoks stiprinti ir saugoti ne tik savo, bet ir mokytojų bei kitų mokykloje dirbančių 

darbuotojų psichinę sveikatą. 

 

„SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMAS“ (48 VAL.) 

             2020 m. II pusmetis. Programa mokama. 

Siūlome dalyvauti programoje arba atskiruose moduliuose:  

I modulis „Specialių poreikių mokinių ugdymas, atsižvelgiant į jų poreikius. Ugdymo 

programos, metodai ir strategijos. Pasiekimų vertinimas“ 

II modulis „Kaip efektyviai bendradarbiauti su tėvais“ 

III modulis „Darbas su probleminiais vaikais pamokoje“ 

IV modulis „Kaip elgtis su agresyviais, hiperaktyviais, nerimaujančiais ir autistiškais vaikais  

ir paaugliais švietimo įstaigose“ 

V modulis „Autizmo spektras ir viskas kas su juo susiję“ 

VI modulis „Kokia turi būti pamoka dirbant su hiperaktyviais vaikais“ 

VII modulis „Auklėtojo padėjėjo vaidmuo ugdant vaikus“ 

VIII modulis „Mokytojo padėjėjo vaidmuo ugdant vaikus“ 

Vieno modulio trukmė - 8 ak. val. (6 val.), modulio kaina - 42 Eur. 

Programos tikslas - Sustiprinti žinias, kurios padėtų lengviau dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. 

 

SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMAI  

PAGAL PROJEKTĄ „PRISIJUNGUSI LIETUVA“ 

            2020 m. II pusmetis. 

Mokymai organizuojami ir nuotoliniu būdu.  Mokymai nemokami. 

Siūlome dalyvauti Pažengusiųjų mokymų programose:  

„Pristatymų rengimas“ 

„Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“ 

„Būkime saugūs internete“ 
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„Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais“ 

„Skaičiuoklė darbui ir namams“  

Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“ 

Vienos programos trukmė - 6 val.  

Mokymai skirti minimalias skaitmeninio raštingumo žinias turintiems asmenims. Vienos grupės 

dydis 12 - 20 žmonių. Tas pats dalyvis kiekvienoje programoje gali dalyvauti po vieną kartą, 

mokymų baigimo pažymėjimai atsiunčiami el. paštu.  

 

„MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKAITMENINIO 

RAŠTINGUMO KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS“  (80 val.). 

              2020 m. II pusmetis. Programa mokama. 

Seminaro kaina  - 120 Eur 

 

„(ĮSI)VERTINIMAS DĖL MOKYMO(SI) AR MOKYMO(SI) (ĮSI)VERTINIMAS:  

KĄ, KODĖL IR KAIP? (40 val.) 

2020 m. II pusmetis. Moduliniai mokymai. Modulio kaina - 42 Eur 

Ši programa turėtų padėti mokytojams atnaujinti žinias apie vertinimo tipus, formuojamojo 

vertinimo ir įsivertinimo, grįžtamojo ryšio svarbą mokinių motyvacijai bei asmeninei pažangai, 

iliustruoti aiškaus ir tikslaus mokymosi uždavinio formuluotės bei apibrėžtų vertinimo kriterijų 

aiškumo ir konkretumo svarbą.  Taip pat šia programa siekiama pabrėžti mokinių gilų ir ilgalaikį 

išmokimą, kuris įgyjamas atliekant kūrybines užduotis ir taikant aktyvuojančius darbo metodus. Šioje 

programoje didelis dėmesys skiriamas visų metodų ir teorinių žinių praktiniam panaudojimui, 

modeliuojant konkrečiai situacijai ir poreikiams. Ši programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojams bei vadovams, nes joje pateikiama savita MIP stebėsenos sistema bei praktiniai įrankiai 

sistemos įgyvendinimui. 

 

„KAIP DIRBTI KITAIP ATNAUJINUS UGDYMO PROCESĄ“ (6 ak. val.) 

                2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. 

Seminaro kaina  - 42 Eur 

 

„MOKSLEIVIŲ VERTINIMAS  – INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS“ (6 ak. val.) 

               2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina  - 42 Eur 

              Programos tikslas - Formuoti teigiamas nuostatas naujovėms, rengti mokytojus tapti 

savarankiškais ugdymo proceso organizatoriais. Parodyti mokytojams galimybes, kaip stiprinti 

mokinių mokymosi motyvaciją, tikslingai organizuojant ugdymo procesą ir taikant įvairius vertinimo 

būdus bei metodus. 

 

 „UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PRAKTINIAI ASPEKTAI“ (6 ak. val.) 

               2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina - 42 Eur  

              Programa parengta vadovaujantis naujausia pamokos kokybės samprata, atskleista Geros 

mokyklos koncepcijoje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikoje ir išorinio vertinimo 

tvarkos apraše. Programa orientuota į pamokos efektyvumą užtikrinančių aktualių didaktinių nuostatų 

stiprinimą – ugdymo metodų (pvz., skaitymo strategijų) taikymą, formuojamąjį vertinimą ir kt. Ši 

programa turėtų padėti mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo 

vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo praktines procedūras. 

Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, bus aptariamo pamokos uždavinyje numatyto rezultato 

vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų 

komandoms. 
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„MOKINIŲ SKIRTYBIŲ SUVOKIMAS, ATPAŽINIMAS 

SIEKIANT JO PAŽANGOS“  (6 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. 

Seminaro kaina dalyviui - 42 Eur 

„BENDRADARBIAVIMO GEBĖJIMŲ, REIKALINGŲ UGDYTI IR TEIKTI 

REIKALINGĄ ŠVIETIMO PAGALBĄ IR PASLAUGAS, TOBULINIMAS“ (6 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. 

Seminaro kaina dalyviui - 42 Eur 

 

 „LYDERYSTĖS UGDYMUI IR MOKYMUISI STIPRINIMAS“ (6 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. 

Seminaro kaina dalyviui - 42 Eur 

 

„MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TELKIMAS ĮGYVENDINANT ĮTRAUKTIES 

PRINCIPĄ ŠVIETIME“ (6 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. 

Seminaro kaina dalyviui - 42 Eur 

 

„MOKYTOJO EQ (EMOCINIS INTELEKTAS) MOTYVUOJANČIAI KOMUNIKACIJAI 

PAMOKOJE: KAIP IŠNAUDOTI EMOCINĘ ENERGIJĄ“ (8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. 

Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur 

 

„EMOCINĖ KULTŪRA“ (8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. 

Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur 

 

„50 SUMANUMĄ LAVINANČIŲ UŽSIĖMIMŲ DARŽELYJE“ (6,5 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 45,50 Eur. 

Sumanią visuomenę gali kurti sumanūs žmonės. Kada reikia pradėti ugdyti sumanumą? 

Atsakymas vienas – kuo anksčiau, jau darželyje. Darželyje sumanumas lavinamas specialių 

užsiėmimų metu. Tam naudojami įvairūs metodai ir priemonės.  Seminaro metu sužinosime 

sumanumo lavinimo priemones ir metodus ir kaip jas derinti su  kitomis darželyje vykstančiomis 

veiklomis. 

 

               „KAIP EFEKTYVIAI LAVINTI KŪRYBINĮ MĄSTYMĄ PAMOKOS METU“  

(8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur. 

Tampa aktualu ne tik išmokti daug naujų kūrybinių mąstymo logikų, bet ir jas sėkmingai  

integruoti į ugdymo procesą. Atlikus tyrimus, yra suformuota virš 100 įvairių pamokų formų, kurios 

sėkmingai integruoja įvairius kūrybinio mąstymo lavinimo metodus į ugdymo procesą. Tokios 

pamokų formos gali suaktyvinti ugdymo procesą, paskatinti mokinių lankomumą ir mokymosi 

motyvaciją. 

 

„KAIP IŠMOKYTI MOKINIUS MĄSTYTI IR SPRĘSTI PROBLEMAS“ (8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur. 

Tik mąstantis žmogus gali būti ypatingai sėkmingas šiuolaikinėje visuomenėje. Neužtenka 

tik turėti daug žinių, įgūdžių, bet reikia juos laiku ir tam tikroje vietoje pritaikyti. O tam reikia mąstyti 

ir priimti teisingus sprendimus. Mokykloje mąstymas gali būti lavinamas, sprendžiant kasdieninius 
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ir mokymo(si) dalyko klausimus ir problemas. Kaip tai padaryti? Reikia atrasti metodus, kuriuos 

galima taikyti pamokų metu. 

 

„KAIP NERĖKTI ANT VAIKŲ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE, NORS LABAI 

NORISI?“ (8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur. 

Šiuo metu tampa aktuali problema, kaip suvaldyti savo pyktį ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojams. Kodėl tai atsitinka? Pirmiausia, pasikeitė santykiai tarp auklėtojų ir vaikų. Vaikai auga 

šeimose, kuriose yra žymiai daugiau laisvės ir tolerancijos jų poreikiams, nei buvo anksčiau. Jie 

mažiau linkę paklusti, vykdyti užduotis ir kita. Auklėtojos, dirbdamos su tokias vaikais turi vis 

daugiau skirti savo energijos savo veikloms organizuoti, užduotims vykdyti ir kita. Kai kada tai veda 

prie psichologinio išsekimo, ir tada, vietoje subtilesnių auklėjimo metodų, pradedama rėkti, verčiant 

kažką daryti. Ką daryti tokioje situacijoje? Apie tai ir kalbėsime seminaro metu. Pirmiausia 

mokysimės įvairių metodų kaip sustabdyti save jau pradėjus rėkti. Toliau mokysimės praktinių 

metodų kaip nesinervinti ir nepykti. O taip pat bus mokoma įvairių metodų kaip valdyti ikimokyklinio 

amžiaus vaikus. Seminaras praktinis. 

 

„KAIP SISTEMINTI MEDŽIAGĄ IE GREITAI JĄ IŠMOKTI“ (8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur. 

Lietuvoje aktualia tema tampa papildomas mokymasis. Pasikeitus socialinei ekonominei 

situacijai, dalis mokinių yra praradę motyvaciją siekti išsilavinimo ir socialiai naudingai adaptuotis 

bendruomenėje. Reikia ne tik sugebėti organizuoti efektyvų mokymo procesą, bet sistemingai 

pritaikyti reikiamus mokymo metodus. 

 

„KŪRYBINIAI ŽAIDIMAI MOKYKLOJE IR DARŽELYJE“ (8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur. 

Kūryba yra viena iš svarbiausių veiklos rūšių postindustrinėje visuomenėje. Daugiausiai 

darbo vietų atsiranda kūrybinėse industrijose. Tam kad kurti reikia žinoti kūrybos metodus ir 

žaidimus. Kuo anksčiau vaikai pradeda kurti tuo geriau, tačiau tam reikia naudoti skirtingus kūrybos 

žaidimus. Vieni žaidimai turi būti taikomi ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, kiti – mokyklose. Kokie 

tie žaidimai sužinosite seminaro metu. Jo metu mokysitės algoritminių, empatinių ir komandinių 

kūrybinių žaidimų. Vieni iš jų bus skirti ikimokyklinėms įstaigoms, mokykloms, kiti – bendrieji. 

Žaidimus žaisime. Parinkti žaidimai nereikalauja didelių finansinių investicijų ir juos galima taikyti 

pamokų ir užsiėmimų metu. 

Seminaras praktinis. Skirtas mokyklos mokytojams, darželio auklėtojams ir kt. 

 

 

„INTEGRUOTAS LIETUVIŲ KALBOS UGDYMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE 

IR PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE“ (6 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 42 Eur. 

Programos tikslas – plėtoti ikimokyklinio ugdymo kompetencijas, efektyviau ir tikslingiau 

organizuoti lietuvių kalbos ugdymą, lanksčiau ir tikslingiau pasirinkti metodus, veiklas, mokymo (si) 

medžiagą, efektyviau plėtoti vaikų kalbinius gebėjimus visose veiklose. 

 

„NEUROEDUKOLOGIJA: KAIP MOKYTI IR AUKLĖTI, ATSIŽVELGIANT Į 

CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS VEIKLĄ“ (8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur. 

Neuroedukologijos tikslas – sukurti tokį mokymo ir auklėjimo modelį darželiuose ir 

mokyklose, kuris būtų priderintas prie centrinės nervų sistemos veikslo ypatumų. Kodėl tai aktualu?  
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Mokytojai ir mokinys gali turėti labai ambicingų tikslų, bet, jei jis tai nesuderina su centrinės nervų 

sistemos veiklos ypatumais, poreikiais, neuroendokrininės veiklos ypatumais, mokinys gali tų tikslų 

nepasiekti. Mes galime daug ko norėti, bet, ar mūsų centrinė nervų sistema ir kūnas tai gali padaryti. 

O jei gali, tai, kaip? To mokysimės seminaro metu praktiškai. Seminare mokysimės, kaip atsižvelgti 

dopamininės ir serotoninės sistemų veiklos ypatumus, kokius naudoti mokymo metodus; kaip derinti 

individualų ir grupinį darbą; kaip derinti kalbos lavinimą su mąstymu; kaip motyvuoti pamokoje ir 

kt.   

Seminaras skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir mokykloms. 

 

„PAAUGLIŲ DESTRUKTYVAUS ELGESIO PRIEŽASTYS. KAIP SUTARTI SU 

PAAUGLIU“ (8 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 56 Eur. 

Vis dažniau mokymo įstaigose susiduriama su paauglių ir jaunuolių įvairiomis problemomis: 

planavimo, atsakomybės, bendravimo ir t. t. Ką daryti? Reikia surasti tinkamus būdus racionaliai 

analizuoti jų asmenines problemas, tikslus, išmokti bendradarbiauti, įvertinti jį supančią erdvę. 

Pedagogai turi ieškoti sprendimo būdų, kurie padėtų įžvelgti paauglių psichologines ir dvasines 

problemas ir įgytų abipusį pasitikėjimą. 

 

MOKYMAI DIRBANTIEMS SU DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA (VDS)    

„KONTORA“ (3 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 21 Eur. 

 

 

MOKYMAI KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAMS  (6 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina dalyviui - 42 Eur. 

 

UŽDARI MOKYMAI TIKSLINĖMS GRUPĖMS 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGAMS, SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS IR 

PEDAGOGAMS, SAVIVALDYBĖS SPECIALISTAMS, DIRBANTIEMS SU SOCIALINĖS  

RIZIKOS  ŠEIMOMIS, KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ DARBUOTOJAI PATIRIA 

ILGALAIKĮ STRESĄ: UGNIAGESIAI, MEDIKAI IR KT. 

  

Užbaigus Streso valdymo Programą, specialistai ne tik patys sugebės susitvarkyti su stresą 

keliančiomis situacijomis, bet ir galės įgytas žinias perduoti mokiniams. Papildomai: visa mokymų 

medžiaga bus atsiųsta dalyviams po kiekvieno užsiėmimo.  

Praktinių užsiėmimų/mokymų (programa MBSR) trukmė – 8 savaitės, kassavaitinis 

užsiėmimas. Trukmė: 2 v., iš viso 16 val., grupė iki 20 asm., 80 proc. užsiėmimų – praktika. 

 

KURSAI PEDAGOGAMS, KURIE RENGIASI ATESTACIJAI 

„SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR SPECIALIOSIOS PSICHOLOGIJOS 

KURSAI“ (60 ak. val.) 

 60 ak. val. nacionalinio lygio programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2015-09-

02 įsakymu Nr. V-947, kurios paskirtis – suteikti įvairių dalykų (pareigybių) mokytojams 

specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų integruotai ugdyti specialiųjų 

poreikių mokinius.  

2020 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina dalyviui - 90 Eur. 
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,,LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS KURSAI“ (22 ak. val.) 

Programa skirta mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių 

vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją 

(Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 

patvirtinta lietuvių kalbos kultūros mokymo programa (Žin., 2005-10-27, Nr. 127-4587). Programos 

tikslas - puoselėti taisyklingos lietuvių kalbos vartoseną. Diegti suvokimą, kad kalba yra nacionalinė 

kultūros vertybė, kalbos kultūra yra komunikacijos ir mąstymo vienovė. Programos turinys. 

Valstybinę lietuvių kalbą reglamentuojantys dokumentai. Kalba – žmogaus stilius. Kalbos kultūros 

samprata. Kalbos normų nustatymas ir pagrindimas. Leksikos normos. Žodžių darybos normos ir 

klaidos. Gramatikos (morfologijos ir sintaksės) normos ir dažnesni jų pažeidimai, atskirų dalykų, 

mokslo šakų ir metodikos terminų bei frazių modelių taisyklingas vartojimas. Komunikacijos 

procesas ir bendravimo pagrindai. Programos trukmė: 22 val. (11 teorijos val., 11 praktikos val. 

2020 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina - 33 Eur. 

 

,,MOKYTOJŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOS 

TECHNOLOGINĖ DALIS“ (40 ak. val.) 

40 ak. val. programa, parengta pagal Švietimo ir mokslo ministro 2007-03-29 įsakymu Nr. 

ISAK-555 keliamus reikalavimus.  

2020 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina - 60 Eur. 

 

,,MOKYTOJŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOS EDUKACINĖ 

DALIS“ (40 ak. val.) 

40 ak. val. programa, parengta pagal Švietimo ir mokslo ministro 2007-03-29 įsakymu Nr. 

ISAK-555 keliamus reikalavimus.  

2020 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina - 60 Eur. 

Kursų grupė pradeda dirbti, kai susirenka daugiau negu 13 dalyvių. 

 

KURSAI*  

 

,,ANGLŲ KALBOS KURSAI (PRADEDANTIESIEMS IR PAŽENGUSIEMS)“ (40 

ak. val.) 

       2020 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina - 48 Eur.  

       

,,VOKIEČIŲ KALBOS KURSAI (PRADEDANTIESIEMS IR PAŽENGUSIEMS)“ 

(40 ak. val.) 

        2020 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina - 48 Eur. 

 

,,PEDAGOGINIŲ-PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS“ (180 ak. val.) 

Kursas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017-06-28 įsakymu Nr. V-534. Kursas 

skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju 

pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) 

švietimo programas. Kursų kaina 270,00 Eur.  

 

,,LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS KURSAI PAGAL I, II AR III 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ 

REIKALAVIMUS“ (120 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina  - 144 Eur. 

Kursai skirti siekiantiems įgyti tam tikrą bendravimo lietuvių (valstybine) kalba 

kompetenciją. 
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,,BENDRAVIMO LIETUVIŲ (VALSTYBINE) KALBA KURSAI“ (120 ak. val.) 

2020 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina - 180 Eur. 

Kursai skirti siekiantiems pagilinti bendravimo lietuvių (valstybine) kalba žinias ir įgūdžius 

 

 

PASTABOS:  

1. Seminaras įvyks, kai susirinks daugiau nei 10 dalyvių. 

2. Kursų grupė pradeda dirbti, kai susirenka daugiau negu 10 dalyvių.  

 


