Tvirtinu_______________________
R.Bortkevičienė
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2007 metų parodų grafikas
Laikas
Mėnuo
dienos
sausio

vasario

kovo

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

Integruoto anglų kalbos, dailės ir technologijų kalėdinių atvirukų konkurso
darbų paroda.

A.Minderienė
V.KulikauskaitėIvanauskienė

II a. koridorius

Seminaro „Kompiuterinė grafika mokykloje. Photo shop programa“ dalyvių
baigiamųjų darbų paroda.

I.Teresienė.
G.Šutienė

Seminaro „Kompiuterinė grafika mokykloje. Corel Draw programa“ dalyvių
baigiamųjų darbų paroda.

I.Teresienė.
G.Šutienė

IT 7 aud.,

Pavasarinės jaunųjų dailininkų akademijos paroda „Pašto menas“ (02-01-15)

A.Bakutis,
V.Kučiauskienė

II a. koridorius

Dailininko juvelyro Jono Nariūno personalinė jubiliejinė metalo plastikos
darbų paroda (02-20-03-30)

A.Minderienė

II a. koridorius

Autorinė specialiojo pedagogo V.Urbonavičiaus paroda „Mano kūryba –
vaikai“

V.Segalovičienė

IC

„Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės akcija- paroda „Aukime sveiki“

J.Vengalienė,
L.Bukinienė

J.Basanavičiaus
vid.m-kla

J.Dobkevičiaus vidurinės mokyklos mokytojos ekspertės Aldonos Kairienės
autorinė jubiliejinė metodinių, leidybinių, mokinių kūrybinių darbų paroda

I.Tereėsienė

IC

Dailininko juvelyro Jono Nariūno personalinė jubiliejinė metalo plastikos

A.Minderienė

II a. koridorius

IT 7 aud.,

darbų paroda

balandžio

gegužės

Matematikos mokytojų paroda „Detalusis pamokos planas – garantas gerai
pamokos vadybai“
Dorinio ugdymo mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Formuojant
harmoningą asmenybę“

I.Teresienė,
Z.Nėnienė
A.Minderienė,
R.Petkevičiūtė

IC

Klasės auklėtojų darbų paroda „Aš ir mano klasė“

V.Segalovičienė

IC

Matematikos tiriamųjų- praktinių darbų IV-ose klasėse paroda „Mąstau, kuriu,
džiaugiuosi“

A.Antanavičienė,
J.Vengalienė

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

A.Minderienė

IC

Jolantos Dzemedzionkienės tapybos darbų paroda „Pasaulis be žodžių“

A.Bakutis

II a. koridorius

Metodinių darbų pagal veiklos prioritetus paroda „Metodinė veikla – ugdymo
kokybės garantas“

A.Makūnienė

IC

Floristinių kompozicijų paroda, skirta Motinos dienai

A.Minderienė

I a. foje

Gamtos mokslų mokytojų metodinių darbų paroda „Gamtos mokslų ugdymo
turinio efektyvinimas“

I.Teresienė

IC

Dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda

A.Bakutis
V.Kučiauskienė
A.Bakutis

II a. koridorius

A.Martinaičio dailės mokyklos mokytojos metodininkės A.Petrinienės
moksleivių darbų (eskizų0 paroda „Judesio piešimas“

IC

S.Daukanto vid.mkla

I a. koridorius

rugsėjo

spalio

Kraštotyros ir turizmo mokytojų metodinių darbų ir vaizdinių priemonių paroda
„Pažinkime Lietuvą keliaudami“

A.Bakutis

IC

Dailininkės Vitos Voverienės autorinė vadovėlių ir grožinės literatūros
vaikams iliustracijų paroda

A.Bakutis

II a. koridorius

Lietuvių kalbos mokytojų paroda „Netradiciniai lietuvių kalbos ir literatūros
mokymo metodai“

V.Barzdžiuvienė,

IC

Floristinių kompozicijų paroda, skirta Mokytojo dienai

I a. foje

Pradinių klasių mokytojų darbų paroda „Mokymo priemonės lietuvių kalbos
pamokose“

A.Antanavičienė,
J.Vengalienė

IC

Geografijos mokytojų paroda „Metodinių priemonių parengimas ir taikymas
geografijos ugdyme“

I.Teresienė,

IC

Istorijos mokytojų metodinių darbų paroda „Konstitucija – pagrindinis šalies
įstatymas“

V.Barzdžiuvienė

IC

A.Bakutis,

II a. koridorius

Viktoro Žilinsko tapybos, koliažo, skulptūros darbų paroda
IC
lapkričio

Kūno kultūros mokytojų paroda „Kūno kultūros mokytojų gerosios patirties
sklaida: metodiniai, tiriamieji darbai, projektai“
Anglų kalbos mokytojų metodinių darbų paroda „Tarptautinių projektų
įgyvendinimo poveikis mokyklos veiklos rezultatams“

I. Pupalaigienė,
K.Navickas
A.Minderienė,
V.KulikauskaitėIvanauskienė

IC

Katalikų tikybos mokytojų metodinių priemonių paroda

A.Minderienė,

IC

gruodžio

Parengė Aldona Minderienė

Ugdymo įstaigų stendinių pranešimų paroda „Prevencinio darbo sistema
ugdymo įstaigoje“

V.Segalovičienė

I a. koridorius

„Aušros“ gimnazijos mokytojų ir auklėtinių kūrybinių darbų paroda

A.Minderienė

II a. koridorius

Vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ auklėtojos metodininkės Editos Povilaikienės
autorinė karpinių paroda „Svečiuose pasaka“
Kūno kultūros mokytojų metodinių darbų paroda

A.Antanavičienė
I.Pupulaigienė

V/d.
„Raudonkepuraitė“
IC

Kauno dailės gimnazijos mokytojų kūrybinių darbų paroda

A.Bakutis

II a. koridorius

Kauno miesto mokytojų kūrybinių darbų paroda „Baltoji žiemos fantazija“

A.Minderienė

I a. koridorius

