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Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2012 metų parodų grafikas
Mėnuo

Laikas
Dienos

sausio

02 – 31

Auklėtojos Renatos Bindokaitienės autorinė mokymo priemonių ir stalo žaidimų paroda Z. Verbickienė
„Ţaisiu aš, ţaisi tu, ţaisime visis kartu“.

02 – vasario 02

Kauno mokytojų seminaro „Kompiuterinės programos CorelDraiw funkcijų taikymas
mokytojo profesinėje veikloje“ kūrybinių darbų paroda „Kai suskamba varpai“.
I.Teresienė

I a. fojė

Gerosios patirties sklaidos paroda „Ugdome karjerai Kauno regiono profesinėse
mokyklose“.

I.Teresienė
Z.Verbickienė

III a. 314 audit.

Kauno J.Gruodžio konservatorijos mokyt.metod. R.Venckevičiūtės, vyr. mokyt.
E.Malinauskienės, 1-osios muzikos mokyklos mokyt.ekspert.E.Valantinienės mokinių
sukurtų kaukių paroda „Venecijos kaukės“

A.Bakutis

I a. fojė

02 – 25
02 – 31

09 – vasario 09

vasario

Atsakingas

Vieta

IC

Auklėtojų Rositos Ulinskienės, Dalės Domarkienės, Laimos Bagdonaitės tapybos darbų
paroda „Atokvėpis“.
Z.Verbickienė

II a.koridorius

01 – kovo 30

Mokytojos Rūtos Urbelienės batikos darbų paroda „Ţenklai ir simboliai“.

V.Barzdžiuvienė

I a. fojė

10 – kovo 08

Mokytojos Rūtos Zinkevičienės kūrybinių darbų paroda „Atrask matematiką
siuvinėjant kryţeliu“.
Lietuvos mokinių dailės olimpiados Kauno miesto turo kūrybinių darbų paroda „Sparnai.
Nuo vėjo malūnų iki...“

I.Teresienė

IC

A.Bakutis

II a. koridorius

A.Antanavičienė

III a. 314 audit.

A.Antanavičienė

II a.203 audit.

01 –31

Kauno m. mokytojų iniciatyvinės kūrybinės „Sveikos gyvensenos“ grupės darbų paroda
„Šalčio nebijok – su draugais sportuok“.
Pedagogų ir vaikų dailės darbų paroda „Ornamentas lietuvių liaudies mene“, skirta
Vasario 16-ajai paminėti.
Leidyklų „Šviesa“, „Alma Litera“ išleistų naujausių mokymo priemonių paroda.
Istorijos mokytojų metodinių darbų paroda „IKT naudojimas istorijos pamokose“.

R.Sisimbajevaitė
V.Barzdžiuvienė

IC
204 audit.

09 – balandžio 06
17 – balandžio 16

Kūrybinių darbų paroda „Lietuvos pilys“, skirta Kovo 11-ajai paminėti.
Dailininko Jono Nariūno metalo plastikos kūrybinių darbų paroda.

V.Segalovičienė
A.Bakutis

IC
II a.koridorius

10 – kovo 16
12 – kovo 31
13 – kovo 01
13 – kovo 31
kovo

Renginio pavadinimas

balandžio

gegužės

rugsėjo

spalio

14 – balandžio 20

Seminaro dalyvių baigiamųjų kūrybinių darbų paroda „Verbų sekmadienio grafika“.

I.Teresienė

I a.foje

01 – 31

Ikimokyklinių įstaigų dailės draugijos kūrybinių darbų paroda.

A.Antanavičienė

III a. 314 audit.

01 – 31

Mokytojos Astos Čibirienės autorinė kūrybinių darbų paroda.

I a. Foje

06 – gegužės 30

Gerosios patirties sklaidos paroda „Vertinimas ugdant“.

V.Barzdžiuvienė
I.Teresienė,
Z.Verbickienė

17 – gegužės 02

Mokinių mažosios plastikos darbų paroda „Skrydis“.

A.Bakutis

II a.koridorius

01 d. – 25
02 – birželio 30

III a. 314 audit.

25 – birželio 20

Metodinių priemonių paroda „Mums smagu keliauti dviračiu“.
A.Antanavičienė
Kauno taikomosios dailės mokyklos profesijos mokytojų Irenos Mizgirienės ir
Algimanto Lapienio tapybos darbų paroda.
A.Bakutis
Ikimokylinių įstaigų kūno kultūros pedagogų metodinių kūrybinių paroda.
V.Segalovičienė

03 – lapkričio 05

Mokytojo Aido Augusčio autorinė kūrybinių darbų paroda.

A.Bakutis

II a.koridorius

03 – spalio 26

KRA „Kauno Branduma“ narių autorinių kūrybinių darbų paroda.

R.Sisimbajevaitė

III a. 314 audit.

10 – spalio 15

Lopšelio-darželio „Malūnėlis“ pedagogų kūrybinių darbų paroda „Mano kojinaitės
nepaprasta istorija“.

A.Antanavičienė

IC

10 – spalio 31
16 – lapkričio 15

Mokytojos Astos Aleknienės autorinė fotografijos paroda „Prisiminimų ţemėj“.
Lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ visuminio kūrybinio ugdymo centro ir Šilainių seniūnijos
ikimokyklinio ugdymo įstaigų vykdyto projekto „Pedagogų kūrybiškumo įtaka vaiko
asmenybės ugdymui“ stendinių darbų paroda.
Mokytojos Kristinos Marijos Aganson kinų tapybos paroda.

I.Teresienė

I a.foje

A.Antanavičienė

IC

Z.Verbickienė

III a. 314 audit.

Respublikinė paroda „M.Montesori pedagoginė sistema: išlaisvintas kūrybingumas“

V.Segalovičienė

IC, II a. koridorius

29 – gruodžio 29
lapkričio

05 – gruodžio 15

gruodžio

16 – 2013 sausio 9
15 – 2013 sausio 31

Parengė
Zita Verbickienė, 32 41 58

Kauno miesto ugdymo įstaigų Kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva Kalėdų A.Bakutis
viešnia!“
Gerosios patirties sklaidos paroda „Atsakinga ir savarankiška mokykla“
I.Teresienė,
Z.Verbickienė

IC

II a. koridorius
III a. 314 audit.

II a. koridorius

IC

