kūrybinių idėjų cechas

NUOTOLINIAI MOKYMAI.
NUO KO PRADĖTI MOKYTIS?
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KAS MES ESAME?
Mes jauna, veržli, kūrybinga ir nuolatos auganti bei tobulėjanti komanda.
Džiaugiamės galėdam augti kartu su mūsų klientais, partneriais,
studentais. Kiekviena diena, tai naujas mūsų bendros ateities puslapis!
Kūrybinio potencialo iniciatyvos prasidėjo 2015 metais, nuo tada iki
šiandien „KUBIKAS“ ieško geriausių sprendimų, kuriant inovatyvius
projektus, skleidžiant patikrintą ir saugią reklamą, užtikrinančią kokybišką
turinį bei žingeidiems, smalsiems žmonėms suteikianti informacinių
technologijų žinias. Tai daroma dėl klientų, norint patenkinanti jų
įvairialypius lūkesčius.

MŪSŲ PASLAUGOS

KŪRYBINIAI
PROJEKTAI
Mūsų kūrybinė patirtis
leidžia kurti įvairius
internetinius projektus,
organizuoti reklamos
kampanijas.

NUOTOLINIAI
MOKYMAI

PROGRESYVI
ŽINIASKLAIDA

Organizuojame informacinių
Mūsų dešimtmečio
technologijų srities
žiniasklaidos patirtis
nuotolinius mokymus,
leidžia kurti ir formuoti
seminarus įvairioms
jaunimo nuomonę ir
visuomenės grupėms.
išskirtinį, įtraukiantį turinį.
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KODĖL NUOTOLINIAI MOKYMAI?
Nuotolinės studijos yra novatoriškas ir ypatingai lanksčios formos mokymo/si būdas,
leidžiantis studijuoti nepriklausomai nuo vietos bei užsiėmimų tempo, suteikiantis
galimybę mokymus organizuoti tiesioginės transliacijos būdu, naudojant modernius
mokymo/si įrankius, o su mokymus vedančiais lektoriais, bendrauti šiuolaikinėmis
informacinėmis komunikacijos priemonėmis.

KAIP VYKSTA ŠIE MOKYMAI?
Mokymai nuotoliniu būdu vyksta virtualioje mokymui
skirtoje aplinkoje, naudojantis vaizdo konferencijų
priemonėmis.
Taikoma mokymo dalykų struktūra:
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MOKYMO
PROGRAMOS

 įvadinė informacija, skirta supažindinti su keliamais
reikalavimais, mokymo intensyvumu;
 tekstinė dalyko medžiaga, kurioje pateikiama visa
teorinė ir praktinė informacija, reikalinga mokantis
pasirinktą dalyką;
 savarankiško darbo užduotys ar pratimai;
 vaizdo paskaitų įrašai.

75
DĖSTYMO
VALANDOS

Kaip pradėti mokytis?
1. Pasirinkus mokymą programą, pateikiama išsami
jos mokymo/si programa;
2. Užsiregistruojama, užpildant registracijos anketą;
3. Į registracijos metu nurodytą el. pašto dėžutę,
atsiunčiama visa reikalinga informacija ir
prisijungimo duomenys prie mokymo/si aplinkos.
Mokymo programas skirstome į dvi grupes: intensyvūs ir
trumpieji mokymai.
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2
DĖSTYTOJAI

INTENSYVŪS MOKYMAI
Tai intensyvaus tempo, nuotoliniai mokymai vykstantys iki mėnesio laiko po 2-3 kartus
per savaitę. Visi mokymai vyksta darbo dienomis, vakarais. Baigus mokymus išduodami
elektroniniai pažymėjimai.

WEB PROGRAMAVIMAS

24 val.
3 savaitės

70€

C++ PROGRAMAVIMAS

16 val.
2 savaitės

70€

KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS

16 val.
2 savaitės

70€

SOCIALINIAI TINKLAI

8 val.
1 savaitė

50€

REGISTRACIJA Į NUOTOLINIUS MOKYMUS WWW.KUBIKAS.EU/REGISTRACIJA
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TRUMPIEJI MOKYMAI
Tai trumpalaikio pobūdžio, konkretaus dalyko ar srities nuotoliniai mokymai, vykstantys
iki dviejų savaičių laiko, po 1-2 kartus per savaitę. Visi mokymai vyksta darbo dienomis,
vakarais. Baigus mokymus išduodami elektroniniai pažymėjimai.

IT ir medicina

Microsoft PowerPoint: įspūdingų
pristatymų rengimas

Microsoft Office
365/OneDrive/Teams

Adobe Photoshop: nuotraukų
koregavimas, retušavimas

3 val.
1 savaitė

5€

2 val.
1 savaitė

10€

4 val.
1 savaitė

15€

8 val.
1,5 savaitės

15€

REGISTRACIJA Į NUOTOLINIUS MOKYMUS WWW.KUBIKAS.EU/REGISTRACIJA
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INFOCENTRAS
Registracija į nuotolinius mokymus adresu www.kubikas.eu/registracija
Informacija dėl mokymų el. paštu info@kubikas.eu

 Baigus mokymus išduodami ir išsiunčiami elektroniniai pažymėjimai.
 Išrašomos sąskaitos-faktūros.
 Organizuojami mokymai grupėms.
 Taikomos nuolaidos.
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