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Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2010 metų parodų grafikas
Mėnuo
sausio

Laikas
dienos
01 – 29

Renginio pavadinimas
Kauno m. mokytojų metodinių darbų paroda „Ugdymas netradicinėje aplinkoje“.

Atsakingas

Vieta

V.Barzdžiuvienė,
I.Teresienė,
Z.Verbickienė

IC

V.Barzdžiuvienė

I a. koridorius

A.Bakutis

II a. koridorius

Paroda- projektas „Šerkšno pasaka“.
11 – vasario 01
01 – vasario 11

vasario

01 – 26

Kauno arkivyskupijos mokinių konkurso, skirto Evangelijos žinios tūkstantmetei
Lietuvai, kūrybinių darbų (piešinių ir rašinių) paroda.

Z. Verbickienė,
A.Girininkienė

I a.

11 – kovo 15

Kauno miesto mokyklų stendų, skirtų Lietuvos tūkstantmečiui paminėti, paroda.

V.Barzdžiuvienė

IC

Z.Verbickienė

I a. koridorius

A.Bakutis

II a.koridorius

02 – kovo 03
15 – kovo 11
kovo

balandžio

Malvydo Sakalausko autorinė tapybos paroda.

Auklėtojų Reginos Volonsevičienės ir Vidmantos Ambrizienės autorinė karpinių
paroda.
Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Kauno meno mokykla: asmenybės, erdvės,
simboliai, įvykiai“ II etapo darbų paroda.

16 – balandžio
01

Paroda – projektas „Laivų eskadrilė“.

V.Barzdžiuvienė

IC

04 – balandžio
01

Mokytojos Daivos Kunskienės autorinė fotografijų paroda, skirta tikybos mokymo
Lietuvos mokyklose 20-mečiui paminėti „Ir Dievas matė, kad tai yra gera“.

Z.Verbickienė

I a.koridorius

A.Martinaičio dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta mokyklos
50-ies metų jubiliejui paminėti.

A.Bakutis

II a. koridorius

Dainavos ir Gričiupio seniūnijų mokyklose dirbančių socialinių pedagogų metodinių
darbų paroda „Visi mes – bendram tikslui“.
Paroda „Mokymosi priemonės, padedančios įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“.

V.Segalovičienė,
S.E. Kuosienė
R.Sisimbajevaitė

IC

15 – balandžio
30
02 – 30
12 – gegužės
31

IC

Mokytojos Kristinos Kantautienės autorinė fotografijų paroda „Žydėjimas“.

gegužės

02 – gegužės
03
04 – birželio 04
03 – birželis
17 – birželis

birželio

rugsėjo

01 – 30

01 – 30
07 – 30

spalio

01 – 30
01 - 30
01 – 30
01 – 26

Z.Verbickienė

I a. koridorius

Autorinė auklėtojos Vidmantos Ambrizienės neaustinės technikos šalikų paroda

Z.Verbickienė

I a. koridorius

Autorinė mokytojų Giedrės Kanapeckaitės ir Laimos Bytautienės tapybos ant šilko
darbų paroda „Šilkinė svajonė“.
Kauno abilitacijos centro vaikų piešinių paroda „Nuotaikų spalvos“.

Z. Verbickienė

II a. koridorius

V.Segalovičienė,
V.Urbanavičius
E.Stankevičienė,
S.Šerėnienė,
V.Segalovičienė
A. Bakutis

IC

Eigulių seniūnijos pagalbos vaikui specialistų kūrybinių darbų paroda „Mūsų tikslas –
vaiko gerovė“.
Vitos Voverienės autorinė vadovėlių ir grožinės literatūros vaikams iliustracijų
paroda.
Metodinių darbų paroda „Pedagogo partnerystės galimybės“.

Tautodailininkės Algimantos Rišienės kūrybinių darbų paroda.
Kilnojamoji paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui.
VšĮ Julijanavos katalikiškos vidurinės m-klos mokytojos Kristinos Alesienės kūrybos
20-mečiui skirta autorinių darbų paroda.
Vaikų darželio „Vaivorykštė“ vaikų, tėvų, pedagogų projekto „Prakalbink akmenį“
stendinių pranešimų paroda.
Priešmokyklinio ugdymo mokytojų projektų ir vaizdinės medžiagos paroda, skirta
Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

27 – lapkričio
Kauno miesto mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Ugdymo formų ir metodų
mėn.
įvairovė“.
lapkričio
02– gruodžio
Dailininkės Dalios Dokšaitės ir jos mokinių SUMI-E tapybos darbų paroda.
20
gruodžio
14 – 2011
Kauno regiono profesijos mokytojų metodinių darbų paroda „Ugdome karjerai“.
sausio 27 d.
21 – 2011
Jono Lukšės Kauno šventovių architektūrinių piešinių paroda.
sausis
21 d. – 2011
Kauno miesto ugdymo įstaigų Kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva Kalėdų
sausio 10 d.
viešnia!“
Parengė metodininkė Zita Verbickienė

V.Segalovičienė,
Z.Jurgelevičienė,
R.Rugevičienė
Z.Verbickienė
R.Sisimbajevaitė
V.Barzdžiuvienė
A.Antanavičienė
I.Ališauskienė,
R.Jankauskienė

IC
II a. koridorius

IC
I a. koridorius
IC
II a. koridorius

IC

I.Teresienė,
Z.Verbickienė
A.Bakutis

IC
II a. koridorius

I.Teresienė,
Z.Verbickienė

IC

A.Bakutis

II a. koridorius

A.Bakutis

II a.koridorius

