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Kauno taikomosios dailės mokyklos mokytojų ir moksleivių kūrybinių darbų
paroda „Kalėdinės nuotaikos“

A.Minderienė

IC ir II a. foje

Istorijos mokytojų paroda „Literatūra ir pratybų sąsiuviniai istorijos
mokytojams“
Muzikos mokytojų pedagoginės darbo patirties paroda „Kauno miesto muzikos
mokytojų metodinio darbo patirtis“

M.Kuktorienė
R.Petkevičiūtė
A.Bakutis
G.Balčiūnas

IC

Ugdymo įstaigų paroda „Mokykla ir auditas“

M.Kuktorienė
T.Lileikienė

IC

Lopšelio-darţelio „Rasytė“ mokytojų A.Domanaitienės ir I.Kringelienės
floristinių darbų paroda „Gamtos žaismas“

A.Antanavičienė
A.Bukmanaitė

I a. foje

Kauno pradinių klasių mokytojų paroda „Projektai pradinėse klasėse“

A.Antanavičienė,
J.Vengalienė,
L.Bukinienė
A.Minderienė
Z.Blėdienė
V.Ivanauskienė

I a. 4 aud.

IT mokytojų kompiuterinės grafikos paroda – seminaro dalyvių darbų
pristatymas

I.Teresienė
G.Šutienė

I a. koridorius

„Šviesos“ leidyklos naujų vadovėlių bei mokomosios medţiagos paroda pristatymai
Lietuvių kalbos mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Integracijos
galimybės lietuvių kalbos pamokose“

A.Minderienė
L.Rasimavičienė
M.Kuktorienė
H.Kundrotas

UKMIC

Mokyklų, dalyvaujančių projekte „Užsienio kalba ir dalyko integruotas
mokymas“, darbų paroda

IC

IC

IC

geguţės

Birţeliorugsėjo

Rugpjūčiorugsėjo

Paroda „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas – miesto mokyklų
patirtis“

I.Teresienė
O.Visockienė
N.Lukošiūnienė

IC

Palemono vidurinės mokyklos mokytojų ir mokinių metodinių, kūrybinių ir
projektinių darbų paroda

A.Minderienė
O.Dičkienė

IC

Parodos, skirtos Motinos dienai:
1. S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos mokytojos L.Klimavičiūtės floristinių
atvirukų paroda;
2. Muravos pradinės mokyklos dailės studijos vadovės A.Maldţiūnienės
foto paroda;
3. Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro mokytojų floristinės
kompozicijos;
4. Darţelio- mokyklos „Ţara“ mokytojos N.Pajaujienės floristiniai darbai.
Lopšelio-darţelio „Naminukas“ pedagogų kūrybinių darbų bei metodinių
priemonių paroda, skirta įstaigos 20-čio paminėjimui

A.Bakutis
A.Minderienė

I ir II a. foje ir
koridorius

A.Antanavičienė
L.Marušauskienė

II a. foje

Miesto biologijos mokytojų ir moksleivių metodinių ir kūrybinių darbų
paroda

I.Teresienė

IC

Pradinių klasių mokytojų stendinių pranešimų „Vaikas – mokykla – šeima“
paroda

A.Antanavičienė
J.Vengalienė

IC

Vaiţganto vidurinės mokyklos mokytojų J.Voloskevičienėės ie R.Songailienės
fotografijų paroda

A.Minderienė

I a. koridorius

Informacinių technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda „Kompiuterinė
grafika mokykloje. ADOBE PHOTOSHOP
„Šviesos“ leidyklos naujų vadovėlių bei mokomosios medţiagos paroda
„Pasitinkant naujus mokslo metus“

I.Teresienė

I a. koridorius

A.Minderienė
L.Rasimavičienė

UKMIC

Radvilėnų vidurinės mokyklos mokytojos J.Andziulienės mokinių kūrybinių
darbų paroda „Per algebrą į harmoniją“

A.Minderienė

II a. 7 aud.

Šančių vidurinės mokyklos mokytojos S.Grigaliūnienės fotografijų paroda
„Londono akcentai“

A.Minderienė

I a. koridorius
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Parengė Aldona Minderienė

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų paroda „Metodinio darbo sistema“

AAntanavičienė
A.Bukmanaitė,

IC

Kūno kultūros ir sporto mokytojų metodinių darbų, priemonių paroda
„Ugdomosios veiklos ryšys su gyvenimo praktika ir interesais“

I.Liukaitė,
K.Navickas

IC

Lopšelio-darţelio „Linelis“ teflopedagogės V.Strazdienės siūtų ţaislų paroda
„Žaislai atbunda pasakų šaly“

A.Antanavičienė
R.Ramanauskienė

I a. foje

Kauno miesto mokytojų ir moksleivių metodinių ir kūrybinių darbų paroda
„Gabių vaikų saviraiška ir ugdymas“

A.Minderienė,
O.Visockienė,
R.Petkevičiūtė

IC ir II a. foje

Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro mokytojų ir moksleivių floristinių darbų
paroda „Lenkiuosi Tau, Mokytojau !“

A.Minderienė

II a. 7 aud.

Fizikos, astronomijos mokytojų ir mokinių metodinių, projektinių bei
kūrybinių darbų paroda

I.Teresienė,
J.Bartašienė

IC

„Santaros“ gimnazijos moksleivių dizaino darbų paroda „Spalva ir forma“

A.Bakutis

I a. koridorius

Socialinių pedagogų, psichologų, klasės auklėtojų bei mokyklų prevencinio
darbo grupių vadovų metodinių darbų paroda „Stiprinkime vaiką teisingam
apsisprendimui“

I.Liukaitytė,
D.Vyšniauskienė

IC

Kauno A.Martinaičio dailės mokyklos mokytojų- dailininkų tapybos darbų
paroda

A.Bakutis

II a. foje

Seminaro „Kompiuterinė grafika mokykloje. COREL DRAW programa“
dalyvių paroda

I.Teresienė

I a. koridorius

