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Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2011 metų parodų grafikas
Laikas
Mėnuo
sausio

vasario

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

dienos
01 – 31

Tautodailininkės Renatos Bindokaitienės autorinė karpinių paroda „Kalėdiniai stebuklai“.

Z. Verbickienė

I a. koridorius

01 –

Kauno mokytojų kompiuterinės grafikos darbų paroda, skirta kauno pedagogų
kvalifikacijos centro 15-os metų sukakčiai paminėti.

I.Teresienė

IC

07 – vasario 11

Jono Lukšės Kauno šventovių architektūrinių piešinių paroda.

Z.Verbickienė

II a. koridorius

12 – vasario 10
10 – kovo 03

Laimos Šliţytės karpinių paroda „Metų laikai“
Kauno m. pradinių klasių ir priešmokyklinių grupių stendinių pranešimų paroda „Šalčio
nebijok su draugu sportuok“

R.Sisimbajevaitė
A.Antanavičienė

IC
II a. 204 auditorija

11 – kovo 16

Istorijos mokytojų ir mokinių metodinių ir kūrybinių darbų paroda „Kovose užgimusi
laisvė“.

V.Barzdţiuvienė

IC

15 d. – kovo 15
d.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados Kauno miesto turo kūrybinių darbų paroda „M.K.
Čiurlionis – nuo tradicijų iki modernizmo“.

21 – kovas

„Šviesos“ leidyklos išleistų vadovėlių ir pratybų paroda.

R.Sisimbajevaitė

IC

19 – kovo 10

Mokytojų pagamintų metodinių ugdymo priemonių (Uţgavėnių kaukių) paroda.

A.Antanavičienė

I a. fojė

23 – kovo 31

Paroda „Metodinės priemonės vaiko ugdymui/si darželyje“ (lėlės ir kt.)

A.Antanavičienė

IC

01 –30

Kauno Maisto pramonės mokyklos mokytojos Irenos Vainienės sukurtų apyrankių paroda.

Z.Verbickienė

I a. koridorius

16 – geguţės
01

Vitos Voverienės autorinė vadovėlių ir groţinės literatūros vaikams iliustracijų paroda.
Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos kryptingo meninio ugdymo mokinių
kūrybinių darbų paroda (vadovė Vita Voverienė).

A.Bakutis

II a. koridorius

A. Bakutis

II a. koridorius

kovo

balandţio

geguţės

01 – 30

Autorinė mokytojos Rasos Gintutienės floristikos darbų paroda „Metų laikai“.

Z.Verbickienė

I a. koridorius

04 – 30

Gerosios patirtie sklaidos paroda „Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo
bei mokomųjų dalykų integravimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste“.

IC

02 d. – liepa

Paroda „Profesinės linkmės dailės ugdymo modulio programos diegimo 2009 – 2011 m.
Kauno Juozo Grušo meno vidurinėje mokykloje patirtis“.
Dainiaus Statkevičaus autorinė fotografijų paroda „Ropliai šalia mūsų“.

I.Teresienė,
R.Sisimbajevaitė,
Z.Verbickienė
A.Bakutis
I.Teresienė

I a. koridorius

Muzikos pedagogės Ingridos Oželienės pagamintų netradicinių muzikos instrumentų
paroda.
Kauno m. ugdymo įstaigų klasių auklėtojų, socialinių pedagogų, psichologų prevencinio
darbo grupių metodinių būrelių gerosios patirties sklaidos paroda „Sąveika: Mokykla –
Šeima“.
Autorinė auklėtojos Birutės Ţemelienės šilko darbų paroda

Z.Verbickienė

IC

V.Segalovičienė

IC

Z. Verbickienė

IC

Autorinė mokytojų Jovitos Krutkienės ir Dalios Ivoškienės karpinių paroda „Dovanoju
tau svajonę“ . (atidarymas rugsėjo 06 ar 07 d.16 val.)

Z. Verbickienė

II a. koridorius

Tikybos mokytojų metodinių darbų paroda-pristatymas.

Z. Verbickienė

IC

Kūno kultūros mokytojų metodinių, tiriamųjų darbų ir projektų paroda „Kūno kultūros
mokytojų gerosios patirties sklaida: metodiniai, tiriamieji darbai ir projektai“.

Z.Verbickienė

IC

A.Bakutis
V.Segalovičienė

II a. koridorius
IC, II a.koridorius

02 d. – 31
02 d. – 16
16 – birţelio 23
birţelis

birţelio 23 –
rugsėjo 05

rugsėjo

01 d. – 31
05 – spalio 01

spalio

01 – 30

lapkričio

03 – 31
04 – gruodţio
19 d.

gruodţio

20 d. – sausio
10 d.

Kauno tautinės kultūros centro mokytojų Gvido Latako, Dalios Ţiurkelienės, Ritos
Grigauskienės ir Vilmos Kemzūraitės tapybos darbų paroda „Džiaugsmai“.
Respublikinė paroda „Inovatyvių idėjų taikymas kurčiųjų mokinių ugdyme“
Kauno miesto ugdymo įstaigų Kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva Kalėdų
viešnia!“

20 d. – 2012 m. Kauno regiono profesijos mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Ugdome karjerai“.
sausio 31
Parengė metodininkė Zita Verbickienė

II a. koridorius

A. Bakutis

II a. koridorius

I.Teresienė,
Z.Verbickienė

IC

