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

A.Minderienė

I, II a. foje

02- 29

Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų stendinių pranešimų paroda
„Ţaidimas – vaiko gyvenimo esmė“

A.Bukmanaitė,
Z.Jurgelevičienė

L/d. „Vėrinėlis“

02- 29

Ikimokyklinių įstaigų stendinių pranešimų paroda „Dorovė – asmenybės
ugdymo pamatas: ugdymo patirtis ir perspektyvos“

A.Bukmanaitė,
R.Stanislovaitienė

IC

03- 29

Šančių vidurinės mokyklos mokytojos metodininkės S.Grigaliūnienės
fotografijos paroda „Čekijos gamtos stebuklai“

A.Minderienė

I a. koridorius

16- 30

Specialiojo ugdymo metodinių priemonių paroda

IC

02- 28

Technologijų mokytojų pedagoginio darbo patirties sklaidos paroda

V.Segalovičienė,
V.Bliumbergienė
A.Bakutis
A.Panfilaitė

07-27

Pradinių klasių mokinių sukurtų priemonių paroda „Aukime sveiki ir graţūs“

A.Antanavičienė,
N.Lukošiūnienė

I a.. 4 auditorija

07- 28
05- 31

Šv.Mato vidurinės mokyklos organizuojama paroda „Panemunė
nepriklausomybės metais“
Personalinė J.Grušo vidurinės mokyklos pedagogų gerosios patirties sklaidos
paroda „Kryptingo meninio ugdymo kaita Kauno J.Grušo vidurinėje
mokykloje“

M.Kuktorienė,
J.Zaparackienė
A.Bakutis,
N.Šimienė

Šv.Mato vid. m-kla
(Vaidoto g. 11)
IC

06- 30

Muzikos mokyklų fortepijono (papildomo instrumento) mokytojų metodinės
veiklos jubiliejinė paroda

A.Bakutis,
V.Jucevičienė

I a. 4 auditorija

IC

balandţio

geguţės

04- 29

Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos 10-mečiui
skirta paroda

A.Antanavičienė,
F.Šlipaitienė

05- 29

Paroda „ Tiriamoji veikla ugdymo įstaigoje“

V.Segalovičienė,
D.Vyšniauskienė

05- 29

Šančių vidurinės mokyklos mokytojos metodininkės S.Grigaliūnienės
fotografijos paroda „Viljamo Šekspyro gimtinėje“

A.Minderienė

IC

06-29

Paroda „Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo galimybės: Mokyklų
patirtis“

R.Bortkevičienė
I.Teresienė
O.Visockienė
G.Jablonskienė

IC

Mokytojų ir moksleivių kūrybinių darbų paroda, skirta Motinos dienai

A.Minderienė

I a. koridorius

02- 31

Ţmogaus saugos dalyko mokytojų metodinių vaizdinių priemonių paroda

A.Bakutis,
V.Vasiljeva

IC

02- 31

M.Dobuţinskio rusų vaikų ir jaunimo estetinio lavinimo centro auklėtinių
kūrybinių darbų paroda

A.Minderienė
V.Bereţok

II a. koridorius

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų pagamintos ir naudojamos priešmokyklinio
ugdymo priemonės
Mokymo priemonių ir stendinių pranešimų paroda „Dirbame M.Montessori
metodu“

A.Antanavičienė,
A.Bukmanaitė
A.Antanavičienė,
A.Bukmanaitė

I a. 4 auditorija
IC

Tirkiliškių lopšelio/ darţelio vyresniosios auklėtojos Neringos Skaudţiūtės
fotografijos paroda „Ţydinčių medţių ir gėlių šneka“

A.Minderienė

I a. koridorius

„Šviesos“ leidyklos naujų vadovėlių bei mokomosios medţiagos paroda
„Pasitinkant naujus mokslo metus“

A.Minderienė,
E.Graudinienė,
L.Rasimavičienė

IC

Balandţio
28–
geguţės 31

04- 31
birţelio

02- 30

05- 30
rugpjūčio

21rugsėjo 15

II a. koridorius

rugsėjo

spalio

04- 30

Kauno dailės gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda

A.Bakutis

II a. koridorius

11- 30

Mokytojų patirties sklaidos paroda „Šiuolaikinių mokymo ir mokymosi
metodų taikymas ugdymo procese“

R.Bortkevičienė.
O.Visockienė

IC

Uţsienio kalbų mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Moksleivių
paţangos ir pasiekimų vertinimo sistema uţsienio kalbų pamokose“

A.Minderienė,
Z.Blėdienė

IC

Kauno dailės gimnazijos pedagogų kūrybinių darbų paroda

A.Bakutis

II a. koridorius

Tirkiliškių vaikų lopšelio/darţelio vyresniosios auklėtojos Irenos Garbauskienės
floristinių paveikslų paroda

A.Minderienė

I a. koridorius

09- 29

Dorinio ugdymo mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Formuojant
harmoningą asmenybę“

A.Minderienė,
R.Petkevičiūtė

IC

07-29

Stendinių pranešimų paroda „Prevencinės veiklos sistema“

V.Segalovičienė,
D.Vyšniauskienė

IC

08-29

Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda
„Narkotikams – NE!“

A.Bakutis,
R.Bogdanavičienė

II a. koridorius

14- 31

Kauno miesto mokytojų kūrybinių darbų paroda „Baltoji ţiemos fantazija“

A.Minderienė

I a. foje, IC

05-29

Projekto „Rėdos ratas ir kūrybiniai ţaidimai“ dalyvių paroda „Visa tai –
VISATA“

E.Vindašienė

IC

03- 27

03-27
04- 27
lapkričio

gruodţio

Parengė Aldona Minderienė

