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Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2013 metų parodų grafikas
Mėnuo
sausio

vasario

Laikas
dienos

Atsakingas

Vieta

02 – 31

Kauno m. mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda „Atsakinga ir
savarankiška mokykla“.

Z. Verbickienė
I.Teresienė

IC

07 – vasario 10

Kauno tautinės kultūros centro projekto „Tėviškės langas“ koliažų paroda.

A.Antanavičienė

II a.koridorius

15 – vasario 28

Menų pedagogės Renatos Jurgelevičienės kūrybinių darbų paroda.

A.Antanavičienė

I a. foje (prie bud.)

21 – kovo 31

Mokytojos Danutės Saudargienės meninių fotografijų paroda „Gamtos
simfonija“.

Z.Verbickienė

Ia. foje

01 – 28

Metodinių priemonių paroda „Sveikatingumo programos įgyvendinimas
Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.

V.Segalovičienė

III a. 314

04 – kovo 15

Kauno m. įvairių dalykų mokytojų gerosios patirties sklaidos paroda pažymint
svarbias Lietuvos istorijos datas – Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją
„Nepriklausomybė. Štai kas esame MES...".

L.Vaitkevičienė

IC

A.Bakutis

II a. koridorius

A.Antanavičienė

I a. foje (prie
buhalt.)

14 – kovo 15

kovo

Renginio pavadinimas

Lietuvos mokinių dailės olimpiados Kauno miesto turo kūrybinių darbų paroda
„Būti savimi, išlikti ir augti“.

18 – kovo 15

„Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės pedagogų stendinių darbų paroda.

01 - balandis

Leidyklos „Smaltija“ išleistų naujausių mokymo priemonių paroda.

R.Duobienė

IC

02 - kovo 31

Kraštotyrininko Vytauto Petkevičiaus autorinė inžinerinės-meninės grafikos
paroda „Senoji Kauno architektūra“.

Z.Verbickienė

III a. 314

18 – balandžio 18

Mokytojų Rasos Kivilienės ir Laimos Dauskurtienės batikos kūrybinių darbų
paroda.

A.Bakutis

II a. koridorius

balandžio

16 – balandžio 04

Autorinė Eugenijos Kumpauskienės tapybos darbų paroda.

I.Valentukonienė,
R.Duobienė

IC

16 – balandžio 04

Kauno ikimokyklinių įstaigų pedagogų megztų, nertų metodinių priemonių,
skirtų vaikų visuminiam ugdymui, paroda „Gėlės“.

A.Antanavičienė

IC

01 – 31

Kauno m. lopšelio-darželio „Pušaitė“ pedagogų pagamintų ugdymo priemonių
paroda.

A.Antanavičienė

III a., 314 aud.

02 – 31

Auklėtojos Danutės Adamonienės autorinė meninių fotografijų paroda „Metų
laikai – mūsų draugai“.

Z.Verbickienė,
A.Antanavičienė

I a. foje (prie
budinčio)

V.Segalovičienė

I a. foje

02 – 31

Fotografijų paroda „Savaitė be patyčių Kauno miesto ugdymo įstaigose“.
Gerosios patirties sklaidos paroda „Šiuolaikinė pamoka: pamokos kokybė“.

I.Teresienė,
Z.Verbickienė

IC

04 – birželio 30
22 – gegužės 31

Mokytojo Gvido Latako autorinė tapybos darbų paroda.

A.Bakutis

II a.koridorius

gegužės

01 – 25

Metodinių priemonių paroda „Mums smagu keliauti dviračiu“.

A.Antanavičienė

III a. 314 audit.

birželis

04 – liepos 31

Mokinių tapybos, fotografijos ir žemės meno plenero „Sustabdyta pavasario
akimirka“ darbų paroda.

A.Bakutis

II a.koridorius

rugsėjo

03 – spalio 31

Mokytojos Ligitos Marcinkevičiūtės autorinė tapybos ir tekstilės kūrybinių
darbų paroda.

A.Bakutis

II a.koridorius

16 – spalio 14

J.Laužiko specialiosios mokyklos metodinių-kūrybinių darbų paroda „Mano
pagalba SUP vaikui“.

V.Segalovičienė

IC

spalio

01 - 31

Įvairia technika atliktų Rokų vid. m-klos mokytojų kūrybinių darbų paroda
„Medžio portretai“.

Z.Verbickienė

I a. foje(prie bud.)

14 – lapkričio 11
01 - 31

Respublikinė paroda „Jaunimo mokykla: saugios mokyklos kūrimo
galimybės“.
Mokytojos Ritos Pocienės autorinė kūrybinių darbų paroda „Pažaidimas su
linu“.

V.Segalovičienė
Z.Verbickienė

IC, II a. koridorius
I a.foje (prie
buhalt.)

lapkričio

12 – gruodžio 15

Kauno menų darželio „Etiudas“ jubiliejinė paroda „Metamorfozės 3“.

A.Antanavičienė

IC, II a. koridorius

gruodžio

16 – 2013
sausio 9

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

A.Bakutis

II a. koridorius

Parengė metodininkė Zita Verbickienė

