Tvirtinu_______________________
R.Bortkevičienė
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2008 metų parodų grafikas
Laikas
Mėnuo
dienos
sausio

vasario

kovo

balandžio

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

Lietuvos moksleivių dailės olimpiados Kauno miesto turo nugalėtojų dailės
darbų paroda

A.Bakutis

II a. koridorius

Lopšelio- darželio „Pasaka“ inicijuota pilietinio ugdymo projekto „Aš noriu
švarios Lietuvėlės“, skirto Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų
pedagogams, vaikams ir tėvams, dailės darbų parodą

A.Antanavičienė
B.Stašelienė

IC

Lopšelio- darželio „Aušrinė“ auklėtojos tautodailininkės Jolantos Mikolėnienės
tapybos darbų paroda
Respublikinio dailės mokytojų plenero darbų paroda „Šventosios ţemės
ţenklai“

E.Graudinienė

IC

A.Bakutis

II a. koridorius

Bendrojo lavinimo mokyklų klasių auklėtojų gerosios patirties sklaidos paroda
„Mano klasė“
Respublikinio dailės mokytojų plenero darbų paroda „Šventosios ţemės
ţenklai“

V.Segalovičienė
D.Vyšniauskienė
A.Bakutis

IC

Dailininkės Vitos Voverienės autorinė vadovėlių ir groţinės literatūros
vaikams iliustracijų paroda

A.Bakutis

II a. koridorius

Dailės mokytojų metodinių darbų paroda „Naujų mokymo metodų taikymas
ugdant mokinių meninius gebėjimus“

A.Bakutis

IC

Kauno miesto psichologų MB inicijuota gerosios patirties sklaidos paroda
„Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo formos ir būdai“
Dailininkės Vitos Voverienės autorinė vadovėlių ir groţinės literatūros
vaikams iliustracijų paroda

V.Segalovičienė
D.Vyšniauskienė
A.Bakutis

IC

Kauno miesto ugdymo įstaigų paroda „Geroji patirtis ir novacijos Kauno

O.Visockienė,

IC

II a. koridorius

II a. koridorius

miesto ugdymo įstaigose“.

R.Bortkevičienė,
metodininkai

Kauno pradinių klasių mokytojų meninės raiškos kūrybinės grupės gerosios
patirties sklaidos paroda
Kauno miesto ugdymo įstaigų paroda „Geroji patirtis ir novacijos Kauno
miesto ugdymo įstaigose“.
(Birželio - rugsėjo mėn. paroda bus eksponuojama PPRC)

A.Antanavičienė,
E.Vindašienė
O.Visockienė,
R.Bortkevičienė,
metodininkai

IC

rugsėjo

Kauno dailės gimnazijos mokytojo dailininko V.Ţilinsko autorinė paroda
Kauno apskrities moksleivių matematikos kūrybinių darbų paroda

A.Bakutis
I.Teresienė

II a. koridorius
IC

spalio

Dailininko Donato Šilinio personalinė tapybos darbų paroda
Dailininko Donato Šilinio personalinė tapybos darbų paroda

A.Bakutis
A.Bakutis

II a. koridorius
II a. koridorius

Vaižganto vidurinės mokyklos stendinių pranešimų paroda „Ţalingų įpročių
prevencija pradinėse klasėse“

A.Minderienė

IC

Užsienio kalbų mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Mokinių
motyvacijos skatinimas, mokant uţsienio kalbos“

A.Minderienė,
Z.Blėdienė

IC

Informacinių leidinių paroda „Metodinės rekomendacijos SUP vaikų
ugdymo(si) klausimais“

V.Segalovičienė
V.Bliumbergienė,
V.Urbonavičius

KVAC

Menų darželio „Etiudas“ jubiliejinė paroda

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

I a.

gegužės

IC

lapkričio

Menų darželio „Etiudas“ jubiliejinė paroda

gruodžio

Jolantos Dzemedzionkienės tapybos darbų paroda
Jolantos Dzemedzionkienės tapybos darbų paroda

A.Bakutis
A.Bakutis

II a. koridorius
II a. koridorius

Kauno miesto ugdymo įstaigų Kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva
Kalėdų viešnia!“

A.Bakutis,
V.Kučiauskienė

IC

Parengė Aldona Minderienė

Ia

