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I. BHNDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus  r.  Kalveliu  „Au§ros"  gimnazijos  (toliau  -Gimnazijos)  Gabiu  ir  talentingu
mokiniu atpazinimo, ugdymo ir skatinimo tvarkos apraso (toliau - Tvarkos apra§as) paskirtis -
padeti  atpazinti  ir  atskleisti  mokiniu  gabumus,  sudaryti  galimybes  visapusi§kam  ugdymui(si)
bei motyvacijai kelti.

2. Tvarkos apra§as parengtas vadovaujantis Gabiu ir talentingu vaiky ugdymo programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2009 in. sausio  19 d. isakymu Nr.
ISAK-105.

3. Vartojamos savokos:
3.1. Gabtis vaikai -tai vaikai, galintys efektyviai igyti Ziniu ir mokejimu, juos pritaikyti

naujoms  problemoms  spr?sti,  spar6iai  mokytis  i§  patirties.  Ju  intelektiniu  gebejimu  lygis  yra
labai   aukstas.   Turedami   Siuos   intelektinius   gebejimus,   gabtis   vaikai   lenkia   arba  pajegtis
pralenkti  pana5ios  patirties   ir  aplinkos  bendraamzius   savo  vienos   ar  keliu  mokslo   sri6iu
akademiniais pasiekimais. Siems vaikams btidingas auk§tas kerybiskumo lygis.

3.2. Ta]entingi vaikai -tai vaikai, turintys ypatingu gebejimu, kurie pasirei§kia vienos ar
keliu memo, mokslo ar sporto sri6iu pasiekimais.

3.3.  Gabumai -tai  individualios psichologines Zmogaus  savybes,  lemian5ios vienokios
ar kitokios jo  veiklos  sekme.  Gabumai  gali  pasireik§ti  vienoje  ar  keliose  §iu  sri6iu:  bendrojo
intelekto,  atskiroje  mokslo  srityje  (akademineje  srityje),  socialinio  funkcionavimo,  menines
veiklos.

11. GABIU IR TALENTINGU MOKINIU ATPAZINIMAS, UGDYMAS(IS)

4. Gabius ir talentingus mokinius mokytojai atpazista vadovaudamiesi §iais kriterijais:
4.1. mokiniu dalyku mokymosi pasiekimu ivertinimai 9-10 balu, pradinese klasese -

auk§tesnysis lygis;
4.2. mokiniai yra olimpiadu, dalykiniu, meniniu konkursu, sportiniu varzybu ar pan.

priziniu vietu laimetojai ar laureatai;
4.3. stebimi i§skirtiniai kokios nors srities gebejimai, igtidziai, knrybi§kumas;
4.4. atsizvelgiama i tevu bei kitu kolegu pastebejimus, psichologo rekomendacijas, paties

vaiko nuomon?.
5. Gabns ir talentingi mokiniai atpazistami per §ias veiklas:
5.1. dalyky pamokas, moduliu ir neformaliojo §vietimo uzsiemimus;
5.2. mokyklines ivairiu mokomuju dalyku olimpiadas;
5.3. meninius, tiksliuju mokslu, kalbinius ir literattirinius konkursus, sportines varzybas,

tikslinius projektus, darbu parodas, koncertus ir kt. renginius;
5.4. rajono, respublikos ir tarptautinius konkursus, olimpiadas, vardybas, projektus,

festivalius.
6.  Gabiu  ir talentingu mokiniu  ugdymas  gali  btiti  spartinamas:  atsizvelgus  i  mokymosi

pasiekimus, tevu nuomon? bei Vaiko geroves komisijos rekomendacijas gali btiti „per§okamos"
klases/programos.
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7.    Gabiu ir talentingu vaiky ugdymas pagal amziu, gebejimus ir polinkius
diferencijuoj amas, individualizuoj amas suteikiant galimyb? :

7.1. rinktis pagilinto, kryptingo mokymosi moduliu ar neformaliojo Svietimo programas;
7.2. pamoku metu dirbti savaranki§kai, atliekant sudetingesnes individualias uzduotis;

skirti ju gebejimus atitinkan6ias uzduotis ir namuose;
7.3. tapti kitu mokiniu konsultantu, grupinio darbo vadovu.
8. Siekdami kuo geriau i§mokti atpazinti gabius ir talentingus mokinius bei kuo efektyviau

pritaikyti ugdymo turini pagal ju poreikius, mokytojai tobulina savo profesin? kompetencija:
8.1. dalyvauja tiksliniuose seminaruose, kursuose, konferencijose;
8.2. savaranki§kai skaito pedagogin? ir mokslin? literathra apie gabiu vaiku atpazinima ir

ugdymo metodus ;
8.3. ivairiomis formomis (seminarai, atviros pamokos, prane§imai ir kt.) dalijasi savo

patirtimi su kolegomis;
8.4. mokiniams sudaromos salygos lankyti dalyku konsultacijas Ziniu gilinimui.

Ill. GABIU IR TALENTINGU MOKINIU SKATINIMAS

9. Gimnazijoje organizuojamu olimpiady, varzybu, konkursu nugaletojai:
9.1. apdovanojami Gimnazijos direktoriaus pasira§ytais diplomais;
9.2. apie ju pasiekimus skelbiama Gimnazijos intemeto svetaineje, Gimnazijos stende;
9.3.  olimpiady,  varzybu,  konkursu  nugaletojus  dalyko  mokytojas  ivertina  auk55iausiu

formaliuoju ivertinimu.
10.  Rajono,  respublikos  ir taaptautiniu  olimpiadu,  varzybu  ir kitu konkursu nugaletojai,

laureatai, apdovanoti organizatoriu diplomais ar kitais skiriamaisiais ra§tais:
10.1.  apie ju pasiekimus  skelbiama  Gimnazijos  intemeto  svetaineje,  Gimnazijos  stende

„Didziuojames";
10.2.  olimpiadu,  vardybu,  konkursu  nugaletojus  dalyko  mokytojas  ivertina  auk§5iausiu

formaliuoj u ivertinimu.
11. 5-12  klasiu  mokiniai,  kuriu  metiniai  ivertinimai  9,10  ir  pradiniu  klasiu  mokiniai,

kuriu   metiniai   ivertinimai   ivertinti   auk5tesniuoju   lygiu,   mokslo   metu   pabaigos   §venteje
apdovanoj ami Gimnazij os direktoriaus pasira§ytomis padekomis.

12.  Mokiniams,  kuriu  metiniai  ivertinimai  yra  ne  Zemesni  nei jo  gebejimai,  sudaroma
galimybe  (suderinus  su  tevais)  vietoje  pamoky  paskutin?  pusme5io  diena  ir  mokslo  metu
savaite laika skirti savo intelektualiniu gebejimu ugdymui atskiroje domejimosi srityje.

13. Atsizvelgiant   i  turimas   le§as  mokiniams,  kuriu  metiniu  ivertinimu  vidurkis   9   ir
daugiau  balu,  pradiniu  klasiu  mokiniams,  kuriu  metiniai  ivertinimai  -  auk§tesnysis  lygis,
rajono,  respublikos  ir  taaptautiniu  olimpiadu,  varzybu  ir  kitu  konkursu  nugaletojai,  1aureatai
paskatinami edukacine pazintine isvyka.

IV. BAIGIAMOSI0S NUOSTATOS

15.  Mokytojams  rekomenduojama  atsizvelgti  i  Metodines  tarybos  parengta  atmintin?
„Gabtis ir talentingi? Kaip atpazinti ir kas toliau?" ®riedas Nr.1).

16.   Gimnazijos  administracija  vykdo  gabiti  ir  talentingu  mokiniu  ugdymo  stebejima,
inicijuoja su §ia veikla susijusius tyrimus, mokytoju mokymus.

17. Sis   Tvarkos   apra§as   gali   btiti   kei5iamas   ar   papildomas   gimnazijos   direktoriaus
isakymu, pritarus Metodinei tarybai.
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Priedas Nr.  1

ATMINTINE
„GAB0S IR TALENTINGI? KAIP ATPAZINTI IR KAS TOLIAU?"

I. GABUM|/ ATPAZINIM0 IR lvERTINIMO METODAI

|vairaus amziaus gabiems vaikams atpainti dazniausiai remiamasi:
• grupiniais ir individunliais intelekto testais;
• standartizuotais Ziniu testais;
• ivertinimo skalemis, savybiu aprasais ir klausimynais;
• mokytoju vertinimu;
• tevu nuomone;
• bendraamziu ar bendraklasiu nuomone;
• paties vaiko nuomone;
• pazymiais;  ekspertu vertinimu.

11. GEBETlrm

1.   Bendrieiji_iT.telektiniai febeiimai:
• sparti parfutine raida;
• ankstyvi skaitymo igtidziai (sulaukus 4-5 in.);
• gera atmintis, pla6ios bendrosios Zinios;
• turtingas Zodynas;
• plattis interesai, domejimasis mokslu, literathra ar menu;
• smalsumas, imlumas naujai informacijai;
• §ie vaikai greitai ir lengvai supranta ir isimena informacija;
•  mokosi ir ismoksta lengvai ir greitai; greitai suvokia abstrak6ias savokas, simbolius,

idejas;
• pasizymi pastabumu, greitai pastebi ir supranta ry§ius;
• lengvai ir greitai sprendiia sudetingas problemas.

2.   SDecialieii akf i_demines (mokomuju dalvku) ar meno srities Eiebeiimai:
• nuodugniai domisi tan tikro mokomojo dalyko ar memo sritimi;
• puikiai isimena tos srities informacija, greitai igyja, tobulina ir ple6ia tos srities Zinias;
• siekia pagalbos, kai nori praplesti tos srities Zinias;
• ig)rfas Zinias pritaiko praktikoje;
• turi vidin? mokymosi motyvacija, megsta ir renkasi pamokas, mokomuosius dalykus,

susijusius su ju interesu sritimi;
• daznai renkasi tos srities veikla laisvalaikiu, studijuoja, praktikuojasi savo noru,

niekieno never6iami, stengiasi pagerinti turimus igtidiius.

3.   KurvbinE!umas:
• yra pastabds;
• lengvai kuria ir pateikia naujas idejas;
• masto lanks6iai;
• ju mintys ir sprendimai neiprasti, unikaltis, originalds;
• naudojasi ivairiomis problemu sprendimo strategijomis;

• turi lakia vaizduote, daug fantazuoja;
• j iems paprastai patinka naujos ir sudetingos situacijos;
• toleruoja dviprasmybes, nezinojima;
• yra intelektualiai Zaismingi;
• yra emoci§kai jautrfus, intuityvtis, empati§ki.



\\ \\
:.pag#ibendraujantsubendraamziais,tieksusuaugusiaiszmonemis;
• §ie vaikai organizuoja, planuoja veikla;
• greitai ir gerai orientuojasi situacijoje;
• gali koordinuoti grupes darba;
• 1engvai bendrauja, pasizymi gerais socialiniais igtidziais;
• yra atsakingi;
• ai§kiai ir efektyviai duoda nurodymus kitiems;
• yra empati§ki, paremiantys kitus.
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• i§siskiria energingumu, aktyvumu, judrumu;
•  links  ir  megsta  uzsiimti  fizine  ir  sportine  veikla,  treniruojasi  savo  noru,  niekieno

never6iami;
•yraatleti§ki,geraivaldoknna,pasidymigerajudesiukoordinacija.

GABIU VAIKU TIPAI

i.io#amziugeraispadymiais,intelektiniugebejimuar
pasiekimu  ir Ziniu testu rezultatais.  Jie  klauso  mokytoju  ir tevu,  elgiasi  ir  daro  tai,  kas  i§ ju
reikalaujama,  ko  i§ ju  tikimasi.  Paprastai  tokie  vaikai  atitinka  ivairiausiu  programu  gabiems
vaikams kriterij us.

±±±p&±±±if±¥as±   §iuos   vaikus   atpazinti   lengviausia.   Jie   pasidymi   gerais   akademiniais
pasiekimais,  auk§tais  intelekto  ar  Ziniu  testu  rezultatais,  mokytojai  gana  anksti  pastebi  ir
ivertinajugebejimus.

]±g±y±pgs±  Sio  tipo  vaikams  labiausiai  tinka paankstintas  ir  pagilintas  arba paspartintas
mokymas,  savaranki§kas mokymas(is),  galimybe  i§bandyti  ivairias mokymo(si) formas.  Labai
svarbi galimybe bendrauti ir mokytis su tokiais pat gabiais vaikais.

Patarimai  tevams.  Geriausia  pagalba  ir  parama  namuose  §iems  vaikams  bntu  ugdyti ju
savaranki§kuma, gerbti ju interesus, skatinti veikla, teikian6ia galimybe rizikuoti.

i.ai#`;:b¢abu¢s"€#Datniausiai§ievaikaipasidymidideliuktrybingumu.
Abejojaautoritetais,neretaigaliprie§tarautimokytojui,btitinetakti§ki,sarkasti§ki,uzsispyre.
Bendraudami su kitais, linke konfliktuoti. Gauna nedaug apdovanojimu ar teigiamu ivertinimu.
Deja, daugelis §iu vaiku nepatenka i ivairias gabiu vaiku ugdymo programas..

ArtyiniLH±as= Mokytoju nuomone, §ie vaikai link? nusizengti drausmei, neretai mokytojai

;:P:S:e££i§uski=;:£sij:£ua;:i::yg:bg£:u+:[uk°a:1:::izypma[St:t:in:i:e:ruyt±J:ajb°;nbge:£rua.aEiiae£]£aursk;tj
gabumus rodo ktrybingumo testai ar veiklos rezultatai.

Hgdyflras±  Tokiems  vaikams  geriausia  pagalba  ir  parama  mokykloje  yra  tinkamas,  ju
poreikius   ir  elgesi   suprantantis  mokytojas,   kuris   leistu  isreik§ti  jiems  jausmus,   aiskiai   ir
kryptingai vadovautu ju mokymosi procesui, suteiktu pagilinto mokymosi galimybes, tinkamai
lavintu  pazintinius   ir  socialinius  ju  igndiius.   Elgesio  korekcijai  tinka  ivairiausios  elgesio
sutartys.
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Patarimai tevams. Geriausia pngalba ir parama namuose §iems vaikams btitu ju priemimas

ir supratimas, ju interesu gynimas mokykloje, leidimas uzsiimti veikla, atitinkan6ia ju interesus,
itraukimas i bendra 5eimos nariu veikla.

3.   „Sle|)ianEio savo gabumus" gabaus_vaiko tivas
Siam  gabaus  vaiko  tipui  dazniausiai  priklauso  tie  vaikai,  kurie  praranda  motyvacija  ir

S:Si+a°#£mn%To°rijku:a#5iavuodfmnij¥#e;ej:gil.a;ir]#:bsaauvs°vgaafi:t:SL£Ste£+i::i
priklauso vidutinio mokyklinio amziaus mengaites.

Atpazinimas. Mokytoju akimis, tai daugiau nei vidutiniu gabumu mokiniai arba tiesiog tik
sekmingai besimokantys mokiniai.  Sio tipo vaikai atpazistami  is auk§tu pasiekimu ir IQ testy
rezultatu.  Kad  ir  kaip jie  stengtusi  slepti  savo  gabumus  ir nei5siskirti, ju  gabumus  vis  delto
pastebi tiek mokytQjai, tiek bendraamziai, apie juos Zino ir tevai.

Ugdymas. Geriausia pagalba ir parama tokiems vaikams mokykloje - kuo anks6iau juos
atpazinti.  Svarbu parodyti tinkama tos pa5ios  lyties  gabaus vaiko  elgesio  modeli,  konsultuoti
profesijos pasirinkimo, karieros klausimais.

Patarimai tevams. Geriausia parama namuose -kai §eimos nariai supranta tokio ju elgesio
priezastis, leidzia vaikui btiti su bendraamziais ir patys skiria laika btiti kartu su vaiku, isigilinti
i jo elgesi ir suprasti jo sunkumus.

4.    „15skritusioio tvs in_a_kvklos" gabaus vaiko tiDas
Dazniausiai  §io  tipo  vaiku  interesai  yra  uZ  mokyklos  ribu,  nes jie  negauna  paramos  ir

nerealizuoja sav?s  iprastoje mokyklineje  aplinkoje. Neretai jie mokykla lanko nenuosekliai, o
jei ir lanko, tai sunkiai isitraukia i klases ir mokyklos veikla.

Atoazinimas.   MokytQjarns  jie   atrodo   kaip   vidutiniai   ar   net   pras6iau   uZ   vidutinius
besimokantys   mokiniai.   Tokiu  vaiky   gabumai   atpazistani  tik  atliekant  bendra  ir   i§samu
ivertinima, kai isryskeja ju IQ ir mokymosi pasiekimu neatitikimas. Kariais atpazinti padeda ir
kitu gal)iu vaiku rekomendacijos, pastebimas didelis ju ktirybingumas, dazniau nemokyklineje
veikloje.

Ugdymas.  Geriausia  pagalba  ir  parama  mokykloje  -  tinkamas  §iu  vaiky  pedagoginis
psichologinis  ivertinimas,  netradicines  ir  altematyvios  mokymo  formos.  Geriausiai  §io  tipo
vailqu  poreikius   atitinka   individunli  prograna,   inteusyvus   kursas,   ivairfus   mokymo   bndai
(individualus mokymas, atskyrimas nuo kitu klases vailqu ir pan.). Daznai reikalinga psichologo
konsultacija (individuali, grupine, §eimos), socialiniu igtidiiu ugdymo programos.

Patarimai tevams.  Geriausia pagalba  ir parama namuose  §iems vaikams yra geranoriifea
namu   aplinka    ir   §eimos   nariu   palaikymas.   Naudingos    ir   visos    beimos   psichologines
kousultacijos.

5.   „Dveiapal ivsskirtinio" E{abaus vaiko ti|]as
Sis tipas apima vaikus, kuriu i§skirtinumas dvejopas -jie pasizymi ir gabumais,  ir vienu

ar  kitu   sutrikimu,   tokiu  kaip   sensorikos   sutrikimai,   mokymosi   negalios   ir  pan.   Turimas
sutrikimas  neleidzia  pasireik5ti  gabumams.  Del   §ios  priezasties   §iu  vailqu  gabumus  sunku
aq]azinti, ir daznai jie taip ir nesulaukia tinkamo ugdymo ir paranos.

Atpazinimas.  Mokytojams  §ie vaikai atrodo kaip vidutiniai ar net pras6iau uZ vidutinius
besimokantys mokiniai. Juos atpazista specialistai testuodami vaikus ir vertindami ju veikla ar
uzduo6iu atlikima. §ie vaikai gali atrodyti kaip turintys negalia, bet nera atpazistami kaip gabds.

Ugdymas.  Geriausia pagalba  ir parama  mokykloje  -  leisti jiems  dalyvauti  gabiu  vaik\]
programose,   suteikti  altematyvaus  mokymosi  galimybes,  gerinti  turimus  vaiko  gebejimus.
Svarbu pabrezti  §iu vaiku  stiprybes  ir mokyti  tinkanu  socialiniu  igtidiiu.  Neretai  reikalinga
psichologo ar kitu specialistu konsultacija.

Patarimai tevams. Geriausia parama namuose -ju interesu gynimas mokykloje, leidimas
uisiimti veikla, atitinkan6ia ju interesus, itraukimas i bendra Seimos nariu veikla.

/
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6. + msavarankisko" gabaus vaiko tiDas
Tai  savaranki§ki  sekmingai besimokantys  gabtis vaikai.  Sis tipas pana§us  i  „sekmes

lydimo"   gabaus   vaiko   tipa,   tik   §ie   vaikai   patys   stengiasi   susikurti   savo   mokymosi
galimybes. Jie patys „pasiima" tai, ko mokymosi sistemajiems negali duoti.

AtDazinimas.   Lengvai   atpazistani,   i§siskiria   i§   bendraamziu   gerais   mokymosi

pasiekimais,  aukstais  intelekto  ar Ziniu testu  rezultatais,  mokytojai  gana  anksti  pastebi  ir
ivertinajLigebejimus.

Ugdymas.   Jiems  reikalingas  griztamasis  ry§ys,  tinkamas  vadovavimas,  tinkanos
mokymosi   altematyvos.   Svafou  pagilinti   ir  papildyti  tokio   vaiko   ugdymo   programa,
paspartinti mokyma, neriboti mokymuisi skirto laiko, planuoti studiju, karieros galimybes.

Patarimai tevams. Parama namuose -suteikti galimybes dometis, gilintis savo srityje,
leisti bendrauti su ivairaus amziaus vaikais, paskatinti dometis ir tuo, kuo domisi tevai.

GABIU VAIK|7 PAGRINDINES SAVYBES

Gabiu vaiky 12 pagrindiniu savybiu:
1)   noras ir vidinis poreikis suzinoti bei pazinti aplinka, smalsumas;
2)   domejimasis ir stebejimasis viskuo, kas nauja ar neiprasta;
3)   lankstumas renkantis tyrimo objektus, btidus ir priemones;
4)   tyrinejimu dziaugsmas ir pasitenkinimas savo rezultatais;
5)   gebejimas net ir „rimta" darba paversti Zaidimu;
6)   i§mintingunas;
7)   ktirybingunas;
8)   isradingunas;
9)   vaizduote ir fantazija;
10) i§vystytas humoro jausmas;
11 )jautrumas aplinkai ir Zmonems;
12) gyvybingumas ir energingumas.

KU0 SKIRIASI GERAI BHSIMOKANTIS MOKINYS NUO GABAUS MOKINIO?

Gerai besimokantis mokinys Gabus mokinys
1. Susidomejes Smalsus
2. Demesingas |sitraukes i veikla
3. Turi geru ideju Turi keistu ideiu
4. Stengiasi ir gerai atlieka uzduoti Gali be pastangu gerai atlikti uzduoti
5. Atsakineja i klausimus Klausineja pats, domisi smulkmenomis
6. Klausosi susidomeies Turi tvirta savo nuomone
7. Medziagai isisavinti reikia 6-8 kartoiimu Medziagai isisavinti reikia 1-2 kartojimu
8. Supranta idej as Kuria desnius
9. Atlieka tai, kas uzduota Inicijuoja originalius projektus
10. Tiksliai atkartoj a Kuria nauj us produktus
11. Patinka nuoseklus, tiesus pateikimas Megauj asi sudetingai pateikta informacij a
12. Patinka mokykla Patinka mokymasis
13. „Sugeria" informaciia Manipuliuoj a informacija
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1priedas

GABIU IR TALENTINGU MOKINIU UGDYMO PRIEMONIU PLANAS

Uzdaviniai Priemones Atsakingi Igyvendinimoterminal

1.          Atpazinti D iagnostiniu testu, Dalyky mokytoj ai, Rugsejis, birzelis
gabius mokinius. kontroliniu darbuatlikimas.Bendravimassudalykumokytojais. klasiu vadovai

Mokiniu bendruju Dalyku mokytoj ai, Rugsejis -birzelis
gebejimu stebejimas,identifikavimas,pristatymaspedagogams. klasiu vadovai

2.   Pritaikyti ugdymo Diferencijuoti ir Dalyku mokytoj ai, Rugsejis -birzelis
turini, aplinka gabiu individualizuoti klasiu vadovai
ir talentingu vaiky ktirybines ir praktines
poreikiams. uzduotis pamokoje beiskiriantnamudarbus.

Organizuoti Dalyku mokytoj ai, Rugsejis -birzelis
mokyklines dalykyolimpiadas,konkursus. klasiu vadovai

Atsiivelgus igimnazijosgalimybes,skatintigabiusirtalentingusmokiniusprizais,asmeninemisdovanomis,i§vykomis,kelionemis,stovyklomis;organizuotiPirmtinu§vent?,patalpintinuotraukasstende„Didziuojames...irkt." Administracija Rugsejis -birzelis

3.         Informuoti ir Sudaryti salygas Administracij a, dalyku Rugsejis -birzelis
nukreipti gabius ir gabiems mokiniams mokytojai
talentingus mokinius 1ankyti konsultacij as,
i tarptautinius Dalyvauti §alies ir
projektus, taaptautiniuose
ne formal ias Svietimoinstitucijas,skirtas projektuose.

Dalyvauti Olympio Dalyky mokytoj ai, Rugsejis - birzelis
gabiems ir konkursuose, tevai, mokiniai
talentingiems tarptautineje kalbu ir
vaikams ugdyti matematikosolimpiadoje„Kengtra",„Kings",informatikoskonkurse„Bebras"irkt.

Dalyvauti rajono ir Fizinio ugdymo Rugsejis -birzelis
5alies sportinesevarkybose. mokytojas

Dalyvauti raj oninesedalykuolimpiadose,konkursuose. Dalyky mokytoj ai Rugsejis -birzelis



4.         Tobulinti
mokytoju ir pagalbos
mokiniui specialistu
gabiu ir talentingu
vaiky atpazinimo ir
ugdymo

Igijus ir patobulinus
kompetencijas,

konsultuoti gabius
vaikus irju tevus

psichologines geroves
ir ugdymo klausimais.

Mokytojai Rugsejis _-birzelis
1__`


