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V I Z I J A 

Modernus, nuolat besimokantis, įvaldęs naujas technologijas, teikiantis kokybišką formalųjį ir įvairiapusį neformalųjį švietimą, atviras rajono 

bendruomenei centras. 

M I S I J A 

Švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas mokytis paaugliams, atstatant jų mokymosi motyvaciją, bei suaugusiems pagal bendrąsias ir neformaliojo 

ugdymo programas, tenkinanti ugdymo(si) poreikius.  

T I K S L A S: 

Uţtikrinti kokybišką ugdymą(si), gerinant pamokos kokybę, stebint ir fiksuojant individualią mokinių paţangą. 

U Ţ D A V I N I A I: 

1. Derinti mokymo(si) formas ir metodus, skatinančius mokymosi motyvaciją  

2.Tobulinti pamokų planavimą ir organizavimą  

3. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį 

4.Tobulinti mokinio individualios  paţangos vertinimo ir įsivertinimo sistemą 

 

 

 

 



 

VEIKLOS PLANAS 

 

VEIKLOS SRITYS SAUSIS Pastabos 

Centro taryba  1. Mokytojų atestacijos programos 2017-2019 m. aptarimas 

2. Centro veiklos plano 2018 m. aptarimas  

 

Mokytojų taryba 1. Mokytojų atestacijos programos 2017-2019 m. aptarimas 

2. Centro direktoriaus metinės veiklos ataskaita 

3. Mokinių I pusmečio pasiekimų analizė (vidurinio ugdymo) 

 

Mokinių taryba 1. Apskritojo stalo diskusija „Kas aktualu paaugliui?“ 

2. 2018 metų plano sudarymas. 

3. Pokalbis “Kaip pagerinti centro mikroklimatą“ 

 

Metodinė veikla 1.Metodinės grupės plano sudarymas 2018 m. 

2.Integruota chemijos- matematikos pamoka „Maisto produktai. Vitaminai. 

Proporcijos“( D.Šlajienė,S. Zabarskienė) 

 

Vaiko gerovės komisija Diskusija „Moku bendrauti be patyčių“ 6-10J kl. ( V.Nausėdienė)  

Biblioteka – informacinis 

centras 

1.Metinės statistinės ataskaitos rengimas uţ 2017 metus 

2. „ Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“. Paroda sausio 13-ąjai  paminėti 

 

Ugdymas karjerai Paţintinis vizitas į UAB „Toluta“( 9J-10J kl.)  

Renginiai   Renginys "Atmintis gyva, nes liudija"  skirtas sausio 13 įvykiams 

(T.Poteliūnė, A.Lyliškienė, J.Pėţienė)  

 

 

VEIKLOS SRITYS VASARIS Pastabos 

Centro taryba  1. Centro biudţeto 2018 m. aptarimas 

2. Centro direktoriaus metinės veiklos ataskaita 

 

Mokytojų taryba 1.Centro biudţeto 2018 m. aptarimas 

2.Vaiko gerovės komisijos veiklos analizė 
 

Mokinių taryba 1.Renginys. Vasario 16-oji. Aprangos kodas - „Trispalvė“ 

2. „Blynų ir mįslių diena,“ skirta Uţgavėnėms 
 

Metodinė veikla  Konkursas. Rusų kalbos dailyraštis 6J-10J (V.Nausėdienė)  

Vaiko gerovės komisija Paskaita apie saugų elgesį internete.6-7 J kl. ( T.Poteliūnė)  

Darbas su tėvais Atvirų durų savaitė, atviros pamokos tėvams  



Veiklos kokybės įsivertinimas Diskusija dėl vertinimui pasirinktos srities /temos/ rodiklio kokybės poţymių 

ir kriterijų aprašymo 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1.Renginys meilės dienai paminėti“ Meilė-amţinai gyva“ 

2.Širdučių gamyba ir sveikinimai draugams 

3.Lietuvos šimtmečio aidai mokykloje. (Sienlaikraštis- mokinių piešiniai) 

4. Popietė“ Šalis, ta Lietuva vadinas...“ 

 

Ugdymas karjerai 1.Ekonomikos  pamoka. „Asmeninio biudţeto planavimas“( R.Jagintavičienė) 

2.Paţintinis vizitas į batų taisyklą 

 

Tiriamoji veikla Anketinė apklausa „ Mokykla be patyčių“ 6-10 J kl.(J. Pėţienė)  

Renginiai  1.  Renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti „Šimtmečio piešinys“ 

2 „Blynų ir mįslių diena,“ skirta Uţgavėnėms (mokinių taryba, T.Poteliūnė) 

3. Meilės diena-atvirukų, širdučių ir sveikinimų kūrimas-kūrybinės dirbtuvės 

bibliotekoje  jaunimo klasių mokiniams (J.Pėţienė, V.Nausėdienė) 

 

 

VEIKLOS SRITYS KOVAS Pastabos 

Mokytojų taryba Mokinių II trimestro pasiekimų analizė   

Mokinių taryba 1.Paroda „Ant mūsų stalo vėl margučiai“ (kartu su bibliotekininkėmis) 

2. Pasitarimas „Budėjimo centre problemos ir jų sprendimo būdai“ 
 

Metodinė veikla 1 .Integruota matematikos ir chemijos pamoka  "Maisto medţiagos. Vitaminai, 

skaičiavimui taikant proporcijas"10N kl. ( D.Šlajienė S. Zabarskienė) 

2. Integruota matematikos ir anglų k. pamoka „Geometrijos figūros ir jų 

spalvos“ 6-7-10J kl. (E.Druskienė, M.Šveikauskienė) 

3.  Gamtos mokslų savaitė „Apkabinkime Ţemę“ 6J-10J kl.  

(L. Bujokienė,N. Deveikienė,E. Druskienė,S. Zabarskienė) 

4. Integruota biologijos - chemijos viktorina „Apkabinkime ţemę“ 6-10J kl. 

(L. BujokienėS. Zabarskienė) 

 

 

 

 

 

 

Pagal atskirą planą 

Vaiko gerovės komisija Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, II trimestro ugdymosi 

rezultatų apţvalga 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas Iliustracijų kūrimas darbo grupėje. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas,  

vertinimo instrumentų rengimas (giluminiam įsivertinimui) 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Sienlaikraštis „Ir kas mus nugalės, jei mes nebijome mirti... “ Partizano 

Adolfo Ramanausko -Vanago 100-ioms metinėms atminti 

2.Eilės Lietuvai. J.Degutytės ,J.Vaičiūnaitės eilėraščius skaito jaunimo klasių 

mokiniai 

 



Ugdymas karjerai 1.Etikos  pamoka  „Profesijoms reikalingos asmeninės savybės“ 9J-10J kl                                                     

2.Paţintinis vizitas į raktų gamybos įmonę. 9J-10J kl. 

 

Tiriamoji veikla Tyrimas „Mokytojo profesinių kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimo 

dermė“ (D.Budvytienė) 

 

Renginiai  1. Renginys: "Ir kas mus nugalės, jei mes nebijome mirti..."Partizano Adolfo 

Ramanausko - Vanago 100-osioms mirimo metinėms paminėti skirtos eilės ir 

paroda bibliotekoje. (J.Pėţienė, V.Nausėdienė,S.Saudargienė) 

2. Eilės Lietuvai, skirtos Kovo 11-ąjai paminėti.( A. Lyliškienė)   

3. Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ (mokinių taryba, T.Poteliūnė) 

4. Protų mūšis ,,Nepriklausomos Lietuvos garsenybės“ (Kovo 11-ąjai 

paminėti, ) ( A. Lyliškienė)   

5. Akcija „Velykiniai akcentai centro erdvėse“ (A. Liekis) 

 

 

 

 

Pagal atskirą planą 

 

VEIKLOS SRITYS BALANDIS Pastabos 

Mokinių taryba 1.Akcija „Darom 2018 m“ 

2.Akcija „Nevėluok į pamokas“ (T. Poteliūnė) 

3.Tarptautinės šokio dienos paminėjimas 

 

Metodinė veikla 1.Integruota edukacinė pamoka “Pamario kraštas  9-10J kl.  

( M.Šveikauskienė A.Lyliškienė) 

2.Integruota geografijos - lietuvių kalbos pamoka   "Lietuvių regionai ir 

tarmės"  9J kl. (N. Deveikienė , J.Pėţienė) 

 

Vaiko gerovės komisija Pokalbis apie mobiliųjų telefonų naudojimą 6-10J kl. (Klasių kuratoriai)  

Veiklos kokybės įsivertinimas Giluminio įsivertinimo organizavimas, vykdymas ir rezultatų apibendrinimas  

Biblioteka – informacinis 

centras 

Piešinių paroda „Marginimo būdai ir tradicijos“ 

Kūrybinės dirbtuvės „Šv. Velykos- atgimimo šventė“ 

 

Ugdymas karjerai Profesijų savaitė. Informacinės išvykos į rajono profesines mokyklas 9-10J kl. Pagal atskirą planą 

Projektinė veikla „Ţmogaus ir akmens ryšys senovėje ir dabar“ (visi mokomieji dalykai)  

Tiriamoji veikla Tyrimas „Ar jautiesi saugus JSMC“ (T.Poteliūnė)  

Renginiai  1.Renginys „Velykinių margučių marginimo būdai ir tradicijos“(V.Nausėdienė 

A.Liekis) 

2.Gamtamokslinė popietė „Gamtos mokslai kitaip“ 6-10J kl. (N. Deveikienė, 

E. Druskienė, S. Zabarskienė) 

 

 



VEIKLOS SRITYS GEGUŽĖ Pastabos 

Mokinių taryba Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas „Pūsk ne dūmus, o burbulus“ 

 (T. Poteliūnė) 
 

Metodinė veikla 1.Chemijos pamoka netradicinėje aplinkoje „Deguonies ir metalų (Cu, Mg, Al) 

reakcijos. Geleţies rūdijimas, apsauga nuo jos“ 8J kl.   (S. Zabarskienė) 

2.Edukacinė pamoka „Knygos istorija“ į Šilutės H.Šojaus muziejų. 

(V.Nausėdienė ,A.Lyliškienė) 

 

Vaiko gerovės komisija Akcija „ Geguţė – mėnuo be smurto prieš vaikus“  

Darbas su tėvais Tėvų diena. Pokalbis-diskusija „Suaugusiųjų klaidos bendraujant su paaugliu“ 

(T.Poteliūnė) 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas Surinktų duomenų ir rezultatų apibendrinimo rengimas  

Biblioteka – informacinis 

centras 

Literatūrinė popietė. Sveikinimo kūrimas Mamai- Motinos ir šeimos dienai 

paminėti. 

 

Ugdymas karjerai 1.Pokalbis apie savanorystę. Paţintis su „Gyvūnų gerovės“ organizacijos 

savanoriais.  9-10J kl. 

2. Profesinių ketinimų tyrimas 10J klasės mokiniams. Profesiniai planai baigus 

10 klasių. 

 

Projektinė veikla 1.Integruotas biologijos-chemijos projektas „Maisto medţiagų gedimas. Maisto 

medţiagų ir vaistų laikymo sąlygos“ 8N kl.( L. Bujokienė ,S. Zabarskienė) 

2. Chemijos projektas „Metalai, jų lydiniai ir junginiai“ 9J kl. (S. Zabarskienė) 

 

Renginiai  Vasaros plenero ciklas centro kiemelyje Pagal atskirą planą 

 

VEIKLOS SRITYS BIRŽELIS Pastabos 

Mokytojų taryba 1. Mokinių individualių pasiekimų pokyčių 2017-2018 m. m. aptarimas 

2. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę 

3. 2018-2019 m. m. ugdymo plano projekto pristatymas 

4. Veiklos kokybės įsivertinimo  ataskaita, išvados ir rekomendacijos ugdymo 

proceso tobulinimui, mokyklos veiklos perspektyvų aptarimas. 

5. Mokinių II pusmečio ir III trimestro bei metinių pasiekimų analizė 

 

Metodinė veikla 1. 8, 10, 12 klasių mokinių mokymosi paţangos analizė 2017-2018 m. m. (visų 

mokomųjų dalykų) 

2. Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų, modulių, projektų programų 

pristatymas 

 



Vaiko gerovės komisija Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, III  trimestro ugdymo(si) 

rezultatų ir dalykų pasiekimų vertinimo aptarimas.  

 

Darbas su tėvais Elektroninio dienyno naudotojų prisijungimų ataskaitų analizė  

Tiriamoji veikla Mokinių mokymosi krūvių analizė (D.Budvytienė)  

Renginiai  1. Piešinių konkursas "Vasaros ţiedai“ 

2. Mokslo metų uţbaigimo šventė 

3. Technologijų egzamino baigiamųjų darbų paroda savivaldybėje  

 

 

VEIKLOS SRITYS RUGPJŪTIS Pastabos 

Centro taryba  Centro ugdymo plano 2018-2019 m. m. aptarimas  

Mokytojų taryba 1. 2016-2017 m. m. ugdymo plano aptarimas 

2. Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų aptarimas 

3. Klasių komplektavimas ir mokytojų darbo krūvio paskirstymas   

 

Metodinė veikla 1.Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų, modulių, pasirenkamųjų kursų, 

neformaliojo švietimo bei projektų programų aptarimas 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo aptarimas 

2. Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašo aptarimas 

3. Socialinių įgūdţių uţsiėmimų poreikis mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Bibliotekos fondų perţiūrėjimas ir 

sutvarkymas. 

 

Renginiai  Rugsėjo pirmosios centro erdvių puošyba. (A.Liekis)  

 

VEIKLOS SRITYS RUGSĖJIS Pastabos 

Centro taryba   Centro tarybos rinkimai  

Mokytojų taryba 1. 2017-2019 m. strateginio plano projekto svarstymas 

2.  Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos veiklos  organizavimo klausimai.   
 

Mokinių taryba 1. Mokinių tarybos rinkimai 

2. Apskritojo stalo diskusija „Nauji mokslo metai – nauji iššūkiai“ 
 

Metodinė veikla Integruota anglų/rusų/vokiečių kalbų pamoka „Pasisveikinkime europietiškai“ 

IN, IIN kl. (R. Bernotienė V. Nausėdienė R. Uţgalienė M. Šveikauskienė) 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Individualizuotų ir/arba pritaikytų ugdymo programų svarstymas ir  



pritarimas 

2. Individualizuotų ir/arba pritaikytų ugdymo programų derinimas su mokinių 

tėvais (globėjais) 

3.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimas 

neformaliajame švietime 

Darbas su tėvais Susipaţinimas su naujai atvykusių jaunimo klasių mokinių šeimomis  

Veiklos kokybės įsivertinimas Gautų duomenų analizė ir ataskaitos formavimas  

Biblioteka – informacinis 

centras 

Skaitytojų perregistravimas, naujų skaitytojų registracija ir supaţindinimas su 

naudojimosi informaciniu centru – biblioteka taisyklėmis, veikla ir fondais 

 

Tiriamoji veikla Mokinių polinkių, gebėjimų įvertinimas, mokymosi stilių nustatymas 

(L.Bujokienė) 

 

Renginiai  1. Mokslo ir ţinių diena 

2. Europos kalbų diena (V. Nausėdienė M. Šveikauskienė, J.Pėţienė ) 

 

VEIKLOS SRITYS SPALIS Pastabos 

Mokytojų taryba Atvykusiųjų mokinių adaptacijos problemų aptarimas  

Mokinių taryba 1.Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas „Rudens ţiedai Mokytojui“ 

2.Akcija „Uţdek ţvakutę ant vienišo kapo“ 
 

Metodinė veikla 1. Atvira integruota biologijos ir-chemijos pamoka „Vanduo gamtoje. Vandens 

reikšmė, molekulių sandara ir savybės“ 9J kl. (L. Bujokienė S. Zabarskienė) 

2. Integruota matematikos ir anglų k. pamoka „Kaip išmatuoti pasaulį?“7-10J  

(E.Druskienė  M.Šveikauskienė) 

 

Vaiko gerovės komisija Paskaita apie prekybą ţmonėmis 6-10J kl. (M.Surplys)  

Veiklos kokybės įsivertinimas Giluminio įsivertinimo duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas 

ir išvadų suformulavimas 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

Rudens gėrybių paroda bibliotekoje   

Ugdymas karjerai Moksleivių ugdymo karjeros poreikių tyrimas. Uţsiėmimas „Savęs paţinimas“ 

Paţintinis vizitas į batų siuvyklą. 

 

Tiriamoji veikla 1. Socialinės rizikos veiksnių paplitimas tarp mokinių (T.Poteliūnė) 

2. Mokinio tvarkaraščio racionalumas  

 

Renginiai  1. Kūrybinės dirbtuvės „Rudens išdaigos“ (V. Nausėdienė) 

2. Moliūgų-ţibintų akcija „Mes uţ šviesą“ Švėkšnoje (T. Poteliūnė, mokinių 

taryba) 

 



 

VEIKLOS SRITYS LAPKRITIS Pastabos 

Centro taryba  Centro 2018-2020 m. strateginio plano aptarimas  

Mokinių taryba 1.Tolerancijos dienos paminėjimas 

2. Išvyka į senelių namus  
 

Metodinė veikla 1.Dalyvavimas respublikiniuose suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose 

2. Integruota matematikos ir anglų k. pamoka „Kaip išmatuoti pasaulį?“ 8J kl 

(N. Deveikienė J.Pėţienė) 

 

Vaiko gerovės komisija Diskusija su psichologu „Streso valdymas klasėje“ (T.Poteliūnė)  

Veiklos kokybės įsivertinimas Ataskaitos pristatymas bendruomenei  

Biblioteka – informacinis 

centras 

Popietė „Prie Advento ţvakės“.  

Ugdymas karjerai 1.Paţintinis vizitas į Šilutės baldų gamybos įmonę. 

2 Anglų k.- lietuvių k. pamoka „CV pildymas“. 10J kl. 

 

Projektinė veikla „Elektros energijos panaudojimo pokyčiai centro bendruomenės narių buityje“ 

10J kl. (E. Druskienė) 

 

Tiriamoji veikla „Suaugusiųjų mokinių poţiūris į smurtą artimoje aplinkoje“ (T.Poteliūnė, 

D.Budvytienė) 

 

Renginiai  1. IT konkursas „Bebras“ ( S.Saudargienė) 

2. 19-oji Suaugusiųjų švietimo savaitė (pagal atskirą planą) 

 

 

VEIKLOS SRITYS GRUODIS Pastabos 

Centro taryba  1.Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita (D.Budvytienė) 

2.Ilgalaikio turto ir atsargų bei finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo 

inventorizacijos komisijos išvadų svarstymas (D. Razanta) 

 

Mokytojų taryba 1.2018 m. mokyklos veiklos programos rezultatų pristatymas ir aptarimas 

2. 2019 metų veiklos programos  projekto svarstymas 

3. Vaiko gerovės komisijos ataskaita (D.Budvytienė) 

4. Mokinių I trimestro pasiekimų analizė (pagrindinio ugdymo) 

 

Mokinių taryba 1. Bendrumo akcija „Sušildyk vienišą širdį“ 

2.Metinio veiklos plano 2019 m. sudarymas 
 

Metodinė veikla 1. Metodinės grupės 2018m. veiklos analizė ( A.Lyliškienė) 

2. Kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių darbų konkursas (S. Saudargienė) 

 



Vaiko gerovės komisija Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, I trimestro ugdymosi 

rezultatų apţvalga 

 

Darbas su tėvais Idėjų mugė „Kalėdiniai akcentai ir sveikinimai“ (I. Budvytienė)  

Veiklos kokybės įsivertinimas 1. Centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas. Rekomendacijų 

veiklos planui teikimas. 

2. Centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos publikavimas interneto 

svetainėje. 

3. Įsivertinimo ir paţangos anketos pildymas ir pateikimas IQES online 

sistemoje 

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Akcija „Padovanok knygą  bibliotekai“ 

2. Metinės veiklos plano 2019 m. sudarymas 

 

Ugdymas karjerai 1. Plano 2019 m. sudarymas 

2. Paţintinis vizitas į paminklų gamybos įmonę. 

 

Tiriamoji veikla 1.  Dešimtokų tolimesnio mokymosi planai. ( E.Druskienė) 

2. Mokinių lankomumo tyrimas, nustatant mokinių nelankymo prieţastis, 

numatant priemones lankomumui gerinti (T. Poteliūnė, klasių kuratoriai) 

 

Renginiai  1.Popietė-diskusija jaunimo klasių mokiniams „Mitai ar realybė“, AIDS dienai 

paminėti (T. Poteliūnė) 

2. Kalėdinis sporto turnyras ( A. Malinauskas) 

3. Kalėdinė centro erdvių puošyba (A.Liekis) 

4. Kalėdinis karnavalas 

 

 

VEIKLOS SRITYS PER METUS Pastabos 

Mokinių taryba 1. Mokinių budėjimas pertraukų ir renginių metu 

2. Dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse akcijose, parodose, 

konkursuose 

 

Metodinė veikla 1. Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

metodiniuose uţsiėmimuose, dalykinėse metodinėse konferencijose 

2. Dalijimasis gerąja patirtimi grįţus iš seminarų, kursų, metodinių uţsiėmimų 

3. Mokytojo profesijos kompetencijų ugdymas  

4.Mokinių kūrybinių darbų parodos Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

 

Vaiko gerovės komisija 1. Naujai atvykusių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių asmens 

bylų analizė 

2. Mokiniams paskirtų minimalios prieţiūros priemonės (-ių) vertinimas ir 

rekomendacijų teikimas 

 



3. Bendradarbiavimas su Šilutės švietimo pagalbos tarnybos specialistais, 

teikiant psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą 

Darbas su tėvais 1. Informavimas apie vaikų sėkmę mokantis 

2. Tėvų supaţindinimas su švietimą reglamentuojančiais dokumentais 

3. Lankymasis mokinių šeimose  

 

Biblioteka – informacinis 

centras 

1. Rašytojų jubiliejams skirtos knygų parodos  

2. Stendai (kartą per mėnesį): 

2.1. Ţymių lietuvių kūrėjų kalendorius  

2.2. Įdomūs faktai apie pasaulio įţymybes 

3. Knygų fondų komplektavimas ir pildymas nauja programine, informacine, 

metodine literatūra, skaitmeninėmis laikmenomis 

4.Informacijos šaltinių sklaida mokytojams ir mokiniams, ruošiant 

mokyklinius projektus, referatus, parodas, literatūros sąrašus, aplankus 

5. Bendruomenės informavimas apie naujai gautą įvairią literatūrą 

 

Ugdymas karjerai 1. Individualus profesinis ir karjeros planavimo konsultavimas 

2. Informavimas apie profesijas, jų paklausą ir specialybės įgijimo galimybes 

3. Profesinio informavimo medţiagos informaciniame centre atnaujinimas 

4. Ugdymo karjerai integracija į mokomųjų dalykų turinį 

 

Tiriamoji veikla Mokinių mokymosi paţangos stebėsena  

 

_____________________________________ 

 


