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Jolantos Dzemedzionkienės tapybos darbų paroda „Atokvėpio valandos“
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Z. Verbickienė
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Lietuvos mokinių dailės olimpiados Kauno miesto turo kūrybinių darbų paroda

A.Bakutis

II a. koridorius

Autorinė mokyt. eksp. D.Statkevičiaus fotografijų paroda „Šri Lanka – Indijos
vandenyno perlas“.
Kauno m. „Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės kūrybinės grupės organizuojama
paroda „Ţiemos akimirkos“.
Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos paroda „Saugi
mokykla – saugus vaikas“

I.Teresienė
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Z.Verbickienė,
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30 d.balandis

Kristinos Kantautienės autorinė fotografijų paroda „Mano Lietuva“

Z.Verbickienė
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01 - 24

Paroda „Mokykla – man, aš – Lietuvai“, skirta Kauno apskrities kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo centro 70-ies metų jubiliejui ir Lietuvos vardo
tūkstantmečiui paminėti. Organizatoriai – ŠUS, KPKC, KAKNUC.
Paroda „Geroji patirtis ir novacijos Kauno miesto ugdymo įstaigose“
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L/d „Vėrinėlis“ stendinių pranešimų paroda „Ikimokyklinio amžiaus vaikų
sveikatos kompetencijos stiprinimas diegiant novacijas“.
27 d. – kovo Lopšelio-darželio „Aušrinė“ auklėtojos Dalios Klinavičienės autorinė ankstyvojo
ugdymo metodinių priemonių paroda.
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Julijanavos vidurinės mokyklos dailės būrelio vadovės mokytojos Kristinos
Alesienės ir mokinių kūrybinių darbų paroda
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Paroda, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui,
„Aš.Klasė.Lietuva.Mano klasės metraštis”. Organizuoja ŠUS, KPKC, klasių
auklėtojų, psichologų MB
Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos kryptingo meninio ugdymo 10 kl.
mokinių kūrybinių baigiamųjų darbų paroda – tęstinis projektas „Dovana
mokyklai“.
Vitos Voverienės autorinė vadovėlių ir grožinės literatūros vaikams iliustracijų
paroda. Juozo Urbšio vidurinės mokyklos kryptingo meninio ugdymo mokinių
darbų, atliktų pastelės technika paroda „Pasaulio medis“ (vadovė Vita
Voverienė)
Metodinių leidinių paroda “Pagalba šeimai”. Organizatoriai – ŠUS, KPKC,
ikimokyklinių įstaigų ir vidurinių mokyklų specialiųjų pedagogų bei logopedų
MB.
Kūno kultūros mokytojų metodinių, tiriamųjų darbų ir projektų paroda „Kūno
kultūros mokytojų gerosios patirties sklaida: metodiniai, tiriamieji darbai ir
projektai“.
Simonos Juškevičiūtės koliažų, tapybos darbų autorinė paroda
Simonos Juškevičiūtės koliažų, tapybos darbų autorinė paroda
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01 – 20

gruodžio

L/d „Pasaka“ tautinio ir pilietinio projekto „Aš noriu švarios Lietuvėlės“,
skirto Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams, vaikams ir tėvams,
dailės darbų bei aplankų su fotonuotraukomis paroda.
01 – 30
Specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinių centrų (SUPKC) vaikų piešinių
paroda “Mes esame”, skirta tarptautinei neįgaliųjų dienai.
Organizatoriai – ŠUS, KPKC, ikimokyklinių įstaigų ir vidurinių mokyklų
specialiųjų pedagogų bei logopedų MB
23 d. –
Kauno m. mokytojų metodinių darbų paroda „Ugdymas netradicinėje
gruodţio 30 aplinkoje“
01 – 30
Plakato, socialinės reklamos paroda “Nevartoju ir kitam nesiūlau”.
Organizuoja ŠUS, KPKC, socialinių pedagogų, psichologų, klasių auklėtojų,
prevencinio darbo MB
21 d. –
Kauno miesto ugdymo įstaigų Kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva
sausio 10 d. Kalėdų viešnia!“

V.Segalovičienė

Parengė metodininkė Zita Verbickienė
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