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Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2016 metų parodų grafikas

Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta
Mėnuo dienos

sausro 15 - vasario 15 Rokų gimnazijos mokytojų ir mokinių mišria technika atliktų kūrybinių darbų Z.Verbickienė la.
paroda "Miestas"

15 - vasario 20 Autorinė Rositos Ulinskienės kūrybinių tapybos darbų paroda "Atokvėpis -2" Z.Verbickienė II a. koridorius

18 - vasario 29 Kauno mokyklų mokinių įvairia technika atliktų kūrybinių darbų paroda "Etno
ženklai vaikų kūryboje" A.Antanavičienė IC

25 - vasario 29 Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir jų tėvų,
pedagogų meninės kūrybos darbų paroda "Mano pirštinės gražiausios, mano

A.Antanavičienė III a., 314 audit.pirštinės šilčiausios"
-

vasano 20 = kovo 17 Lietuvos mokinių dailės olimpiados Kauno miesto turo kūrybinių darbų paroda A.Bakutis II a. koridorius
"Mano namai", skirta vietos bendruomenių metams paminėti

15 - kovo 15 Kauno specialiosios mokyklos mokytojų ir mokinių piešinių paroda "Mano
gimtinė vardu Lietuva", skirta Vasario 16-ajai Z.Verbickienė I aukšt.

29 -kovo 17 Kauno m. pradinio ugdymo sveikos gyvensenos iniciatyvinės grupės
sveikatinimo renginio "Žaisk ir sportuok lauke" veiklų paroda A.Antanavičienė III a., 314 audit.

kovo 19 - balandžio 29 Dailininkės Dalios Ziurkelienės ir jos mokinių tapybos ir grafikos darbų paroda
"Baltų ženklai lietuvių tautodailėje" Z.Verbickienė II a. koridorius

15 - balandis Kauno l./d. "Naminukas" bendruomenės kūrybinių darbų paroda "Sveikas, A.Antanavičienė la.
pavasari"

18 - balandžio 11 Kauno l./d. "Vėrinėlis" vaikų ir jų tėvų, pedagogų kūrybinių darbų paroda 1.Valentukonienė III a., 314 audit.
"Mano svajonė"

1 - balandžio 11 Autorinė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Danutės Adomonienės fotografijų Z.Verbickienė IC
paroda "Augame tyrinėdami, žaisdami, bendraudami"



balandžio 12 - 30 Kauno m. ugdymo įstaigų paroda "Tarptautinių projektų sukurtų produktų I.Teresienė, le
sėkmė ir nauda" Z.Verbickienė

gegužės 02 - birželio 30 Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų
paroda A.Bakutis II a.koridorius

02 - rugsėjo 30 Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda "Ateities I.Valentukonienė le
biblioteka Z kartos akimis"

09 - birželio 30 Dailininkės, pedagogės Ramutės Paulikaitės ir jos mokinių grafikos darbų paroda Z.Verbickienė III a. 314 audit.

rugsėjo 1- 25 Respublikinės dailės olimpiados "Mano miestas" laureatų darbų paroda A.Bakutis II a. koridorius

5 - spalio 10 Autorinė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Linos Černienės kūrybinių darbų
I.Valentukonienė III a. 314 audit.paroda

26 - spalio 30 Dailės gimnazijos mokytojų kūrybinių darbų paroda, skirta mokyklos veiklos 70-
A.Bakutis II a. koridoriusmečio jubiliejui

spalio 03 -30 Ikimokyklinių įstaigų bendruomenių kūrybinių - metodinių darbų paroda
"Bendruomenės - tai mes" V .Segalovičienė le

11 - lapkričio 30 Trečiojo amžiaus universiteto dalyvių kūrybinių darbų paroda, skirta vietos I.Valentukonienė,
bendruomenių metams Z.Verbickienė III a. 314 audit.

lapkričio 02 - gruodžio 14 Dailės gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda, mokyklos veiklos 70-mečio
A.Bakutis II a. koridoriusjubiliejui

02 -30 Kauno miesto psichologų metodinių darbų paroda V. Segalovičienė le

gruodžio 16 -2017 m. Kauno miesto ugdymo įstaigų kalėdinių kompozicijų paroda "Sveika gyva,
sausio 9 Kalėdų viešnia!" A.Bakutis II a. koridorius

1 - 31 Kauno l./d. .Vėrinėlis'' vaikų irjų tėvų, pedagogų kūrybinių darbų paroda "Snaigių I.Valentukonienė III a. 314 audit.
šokis"
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