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Vertinimo skalė: 

1 - aukšta, 2- patenkinama, 3 - min. pakankama, 4- nepatenkinama



DIFERENCIJAVIMAS

Vertinimo skalė: 

1 - aukšta, 2- patenkinama, 3 - min. pakankama, 4- nepatenkinama
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INDIVIDUALIZAVIMAS
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DARBAS POROMIS, GRUPĖMIS

Vertinimo skalė: 

1 - aukšta, 2- patenkinama, 3 - min. pakankama, 4- nepatenkinama



KLASĖS VALDYMAS
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IŠVADOS

Buvo išanalizuoti 59 pamokų stebėjimo protokolai:

1. Stebėtose pamokose diferencijavimas atitiko aukštą lygį (48%)

2. 59% pamokų turinys buvo individualizuojamas

3. Daugiau kaip pusėje stebėtų pamokų darbas grupėmis ir 

poromis atitiko aukštą lygį (53%)

4. Stebėtose pamokose klasės valdymas atitiko aukštą lygį (60%), 

patenkinamą lygį (37%) ir minimaliai pakankamą (3%)



SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMOSI KOKYBĖ

2021-2022 m.m. gimnazijoje mokosi 3-8 ir I-IV gimn. klasių 20 SUP mokiniai. Mokiniams ugdymosi

poreikių buvo parengta 95-ios pritaikytos ir individualizuotos programos, numatant SUP mokinių

individualų vertinimą, atsižvelgiant į jų gebėjimus.

1-4 kl. matematikos ugdymosi rezultatai – 2 mokiniai – patenkinimo lygis, 4 mokiniai – pagrindinis

lygis.Visu trimestru bendras mokinių matematikos pažangumas nepakito.

1-4 kl. lietuvių k. ugdymosi rezultatai – 1 mokinio rezultatai pablogėjo (palyginus III trimestro su I ir II

trimestrais pablogėjo iš pagrindinio lygio perėjo į patenkinamojo lygį), 4 mokiniai – pagrindinis lygis

(visų trimestrų bendras mokinių lietuvių k. pažangumas nepakito).

5-8 kl. matematikos ugdymosi rezultatai pagerėjo – 5 mokinių, pablogėjo – 7 mokinių rezultatai

(palyginus III trimestro su I ir II trimestrais).

5-8 kl. lietuvių k. ugdymosi rezultatai pagerėjo – 5 mokinių, pablogėjo – 3 mokinių, nepakito – 3

mokinių (visų trimestrų bendras mokinių lietuvių k. pažangumas nepakito).



KLAUSIMYNŲ STATISTINIAI 
DUOMENYS

• Mokytojų pakviesta dalyvauti 124 (91 atsakymų gauta);

• Tėvų pakviesta dalyvauti ( 63 atsakyti klausimynai);

• Mokinių pakviesta dalyvauti (172 atsakyti klausimynai);



MOKINIAI – MK18, MK20



Teiginiai Visiškai 

nesutinku

Ko gero, 

nesutinku

Ko gero, 

sutinku

Visiškai 

sutinku

Negaliu 

atsakyti

Aš moku planuoti savo laiką 8,7% 14,5% 31,9% 35,5% 6,4%

Aš moku mokytis 3,5% 12,2% 40,1% 40,1% 4,1%

Aš žinau, ką turiu išmokti 4,1% 11% 34,3% 45,3% 5,2%

Aš prisiimu atsakomybę už savo mok. rezult. 2,3% 7,6% 43% 41,9% 5,2%

Aš esu savarankiškas 7% 7% 40,1% 40,1% 5,8%

Aš jaučiuosi gerai, kai atlieku paskirtas užduotis 4,7% 18,6% 31,4% 32% 13,4%

Mokykloje mane moko, kaip reikia mokytis 6,4% 8,7% 38,4% 35,5% 11%

Mokykloje mane moko pabaigti pradėtus darbus, užduotis 4,7% 10,5% 34,3% 35,5% 15,1%

Mokykloje mane moko turėti tikslų ir siekti. 6,4% 15,7% 26,2% 37,2% 14,5%

Mokydamasis tęsiu darbą net ir tuomet, jeigu medžiaga yra sunki. 8,1% 13,4% 33,1% 29,7% 15,7%

Mokykloje sudarytos geros galimybės išmokti tai, ko man reikia. 9,9% 11,1% 32,2% 33,3% 13,5%

Manau, kad mūsų mokykla tinkamai parengia tolesniam mokymuisi, 

studijoms.
5,3% 13,5% 39,2% 26,9% 15,2%

MK 18 UGDYMO ORGANIZAVIMAS



MK18 PASIEKIMAI IR PAŽANGA
Teiginiai Visiškai 

nesutinku

Ko gero, 

nesutinku

Ko gero, 

sutinku

Visiškai 

sutinku

Negaliu 

atsakyti

Patikrinimo metu pasitikiu savimi ir ramiai atlieku užduotis. 8,1% 19,8% 37,8% 27,3% 7%

Aš gebu gerai atlikti užduotis per pamokas. 2,9% 9,3% 51,7% 27,9% 8,1%

Mokytojai parenka užduotis pagal mano mokymosi rezultatus ir lygį. 14,5% 19,2% 27,9% 16,9% 21,5%

Mokytojų skiriamos užduotys man įveikiamos. 4,7% 13,4% 46,5% 23,8% 11,6%

Pastebiu, kaip palaipsniui darau pažangą. 5,8% 4,7% 31,3% 36,6% 18,6%

Man aiškūs mano mokymosi rezultatai. 2,3% 9,9% 39% 36,6% 12,2%

Aš gebu įsivertinti savo mokymosi rezultatus, pasiekimus. 4,1% 15,7% 33,7% 32,6% 14%

Mokytojai pastebi mano mokymosi pažangą. 5,8% 15,8% 30,4% 29,2% 18,7%

Mokytojai mane pagiria ir paskatina už mokymosi pažangą. 8,8% 13,5% 32,7% 29,2% 15,8%

Mokytojai stebi ir su manimi aptaria mano daromą pažangą. 7,6% 15,2% 32,7% 28,7% 15,8%

Kiekvienas mokytojas nuolat su manim kalbasi apie mano pasiekimus ir pažangą. 11,7% 13,5% 31% 21,6% 22,2%

Klasės auklėtojas mums pristato visos klasės pasiekimus. 6,4% 12,9% 33,9% 28,1% 18,7%



MK20 UGDYMO ORGANIZAVIMAS
Teiginiai Visiškai 

nesutinku

Ko gero, 

nesutinku

Ko gero, 

sutinku

Visiškai sutinku Negaliu 

atsakyti

Pamokos tempas man visiškai tinkamas – nei per lėtas, nei per greitas. 4,1% 15,7% 39,5% 32% 8,7%

Mokytojai kai kurias pamokas jungia (integruoja) su kitų dalykų pamokomis. 5,2% 16,3% 36,6% 23,8% 1,8%

Namų darbų kiekis nevienodas (užduodama daug, mažai arba nieko). 2,3% 11,6% 22,1% 51,2% 12,8%

Aš turiu įvairių galimybių dalyvauti mane dominančiose veiklose. 8,7% 11,6% 27,9% 3,6% 15,7%

Mokytojai domisi, kaip man sekasi mokytis. 7% 23,8% 29,1% 27,9% 12,2%

Įvairių dalykų konsultacijos padeda man geriau mokytis. 8,7% 9,9% 29,7% 31,4% 20,3%

Kiekvienas mokytojas man pasako, ko iš manęs tikisi savo pamokoje. 11% 23,3% 28,5% 22,7% 14,5%

Mokytojai tiki mano gebėjimu mokytis, mano sėkme, galimybe pasiekti aukštesnių

rezultatų.

1,7% 10,5% 33,1% 33,7% 20,9%

Mokytojai dažnai užduoda klausimus, skatinančius mus mąstyti. 1,2% 11,6% 34,3% 36,6% 16,3%



MK20 UGDYMO ORGANIZAVIMAS
Teiginiai Visiškai 

nesutinku

Ko gero, nesutinku Ko gero, sutinku Visiškai 

sutinku

Negaliu atsakyti

Mokytojai skiria įdomias praktines užduotis. 4,1% 7% 40,7% 32% 16,3%

Per pamokas mokytojai skatina mokinius tyrinėti. 2,9% 13,4% 36,6% 30,8% 16,3%

Per pamokas mus moko, kaip praktiškai būtų galima panaudoti įgytas 

žinias.

2,9% 11% 33,7% 32,6% 19,8%

Mokiniai per pamoką gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti. 11,6% 18,6% 28,5% 21,5% 19,8%

Mokytojai per pamokas mokiniams skiria skirtingas užduotis. 8,1% 16,3% 38,4% 20,9% 16,3%

Per pamokas mes dirbame ir individualiai, ir grupėmis. 3,5% 9,9% 36,6% 32% 18%

Pamokose dažnai dirbama mažomis grupėmis. 6,4% 18,6% 25,6% 30,1% 18,6%

Planavimas man padeda geriau mokytis. 4,1% 14,5% 31,4% 29,7% 20,3%

Moku gerai pasiskirstyti laiką namų darbams. 5,2% 12,2% 30,2% 35,5% 16,9%

Su mokytojais aptariame, ko turime išmokti per konkretų laikotarpį (pvz., 

pamoką, savaitę, pusmetį,

2,9% 10,5% 34,9% 30,8% 20,9%

Dirbant grupėmis mokiniai padeda vieni kitiems. 3,5% 9.9% 34,3% 38,4% 14%

Mes dažnai vykstame į išvykas ar ekskursijas, kad sužinotume ir 

išmoktume ko nors naujo.

9,3% 10,5% 30,2% 35,5% 14,5%



MK20 PASIEKIMAI IR PAŽANGA
Teiginiai Visiškai 

nesutinku

Ko gero, 

nesutinku

Ko gero, 

sutinku

Visiškai 

sutinku

Negaliu 

atsakyti

Įsivertindamas sužinau, ką tikrai moku gerai ir ko dar reikėtų

pasimokyti.

2,3% 8,1% 29,7% 34,9% 25%

Aš prisiimu atsakomybę už savo mokymosi rezultatus. 2,3% 5,2% 32,6% 33,7% 26,2%

Mokytojų padedamas aš mokausi įsivertinti savo pasiekimus ir 

pažangą.

2,9% 8,7% 30,8% 36% 21,5%

Pamokose mes mokomės  įsivertinti savo darbus. 2,9% 5,2% 37,2% 32% 22,7%

Mano mokytojai su manimi aptaria, kokią aš padariau pažangą. 7,6% 11% 30,8% 26,7% 23,8%

Mokytojai informuoja mano tėvus apie tai, kaip man sekasi 

mokykloje.

4,1% 13,4% 29,1% 31,4% 22,1%

Dirbdami grupėmis mes pasiekiame geresnių rezultatų negu 

dirbdami individualiai.

3,5% 5,8% 34,3% 34,9% 21,5%



M18 – MOKYTOJAI – KLAUSIMYNAS – PASIEKIMAI IR PAŽANGA

• Mūsų mokykloje mokiniai žino savo gabumus ir polinkius - 16,5 proc

• Mokiniai moka įsivertinti savo asmeninę kompetenciją - 14,3 proc

• Mokiniai moka projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijus - 9,9 proc.

• Mokiniai domisi įvairiomis mokymosi ir veiklos galimybėmis pabaigus mokyklą - 24,2 proc.

• Mokiniai nebijo iššūkių – juos priima kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes - 17,6 proc.

• Mokiniai moka bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklos - 29,7 proc.

• Mokymosi užduotis mokiniams 51.6 proc. mokytojų planuoja atsižvelgdami į individualius mokinių

gebėjimus.

• Mūsų mokyklos mokiniai turi tolesnio mokymosi siekių ir planų – 22 proc.

• Mūsų mokyklos mokiniai renkasi mokymosi dalykus, žvelgdami į savo profesinę ateitį – 23,1 proc.



MOKYKLOJE PAKANKAMAI DĖMESIO SKIRIAMA:

• Mokinių profesiniam informavimui ir orientavimui, nuostatai užbaigti tai, kas 

pradėta, ugdyti – 35,2 proc.

• Mokymosi mokytis gebėjimams plėtoti – 36,3 proc.

• Mokymui kelti tikslus ir jų siekti, mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus - 40,7 proc.

• Mokymui planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką- 33 proc.



MOYTOJŲ NUOMONĖAPIE MOKINIŲ PAŽANGĄ

• Pastebiu, kaip palaipsniui mokiniai siekia pažangos – 37,4 proc.

• Palaipsniui rengiu sudėtingesnes užduotis, kad mokiniai galėtų tobulėti – 45,1 proc.

• Mokinius mokau reikiamu tempu, kad jie pasiektų rezultatų – 53,8 proc.

• Mokiniai geba įsivertinti savo mokymosi rezultatus – 39,6 proc.

• Mokinių mokymosi pažanga jiems teikia džiaugsmą – 46,2 proc.

• Kiekvienoje pamokoje mokiniams suteikiu galimybę įsivertinti pažangą – 37,4 proc.

• Kiekvieno mokinio dalyko pažanga yra pastebima ir įvertinama – 45,1 proc.



MOKYTOJO VEIKLA

• Aš rengiu užduotis, remdamasis(-si) mokinių pažanga ir grįžtamojo ryšio rezultatais – 49,5 proc.

• Aš gebu identifikuoti kiekvieno vaiko pažangą – 47,3 proc.

• Aš identifikuoju kiekvieno vaiko mokymosi galimybes – 51,6 proc.

• Aš nuolat teikiu informaciją mokiniams apie jų pasiekimus ir pažangą – 54,9 proc.

• Aš reguliariai teikiu informaciją mokinių tėvams apie vaiko pasiekimus ir pažangą 47,3 proc.

• Visą reikiamą informaciją apie mokyklą lengvai randu mokyklos interneto svetainėje – 46,2 proc.

• Mokyklos vadovai skelbia apie mokyklos pasiekimus viešų susirinkimų metu – 56 proc.



MOKYTOJAI M20 – UGDYMAS(IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS

• Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę -67,1 proc.

• Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus – 64,7 proc.

• Aš pritaikau pamokos tikslus ir uždavinius pagal individualius mokinių poreikius – 52,9 proc.

• Aš planuoju pamokų turinį, atsižvelgdamas (-a) į konkrečios klasės mokinių pažangą – 61,2 proc.

• Aš koreguoju dalyko ugdymo turinį, atsižvelgdamas (-a) į mokinių mokymosi tempą, kitus poreikius

– 55,3 proc.

• Aš derinu su kitais mokytojais kontrolinių darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams – 43,5 proc.

• Aš derinu su kitais mokytojais namų darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams – 37,6 proc.

• Diagnostinių tyrimų rezultatai leidžia geriau pažinti mokinius, atrasti jų mokymosi sėkmes ir spragas

47,1 proc.

• Mūsų mokykloje mokiniai yra ugdomi atsižvelgiant į jų galimybes ir poreikius – 48,2 proc.

• Mokykloje aiškiai susitarta, kaip mokiniui teikiama pagalba (parama) – 44,7 proc.



AŠ GALIU...,  AŠ ŽINAU..., AŠ GEBU…

• Aš galiu atpažinti, kokie ženklai liudija apie vaiko suicidinius (savižudybės) polinkius – 28, 2 proc.

• Aš galiu atpažinti, kokie ženklai liudija apie vaiko mitybos sutrikimus (pvz., anoreksija, bulimija) – 28,2 

proc. 

• Aš galiu atpažinti, kokie ženklai liudija apie vaiko psichikos sutrikimus (pvz., depresija) – 30,6 proc.

• Aš galiu atpažinti, kokie ženklai liudija, kad vaikas patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį) 24,7 proc.

• Aš galiu atpažinti, kokie ženklai liudija, kad vaiko vystymuisi šeimoje yra nepalankios sąlygos – 25,9 proc.

• Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, mokinys turi psichologinių problemų – 56,5 proc.

• Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad mokinys patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį) – 55,3 proc.

• Aš gebu prakalbinti mokinį apie jo sunkumus šeimoje 24,7 proc.

• Aš gebu prakalbinti mokinį, turintį psichologinių sunkumų – 24,7 proc. 

• Aš gebu padėti mokiniui, turinčiam bendravimo sunkumų su bendraamžiais – 31,8 proc.



• Kiekvienas mokinys, mokydamasis mano dalyko, gali padaryti pažangą; Per 

pamokas ieškome atsakymų į mokinių užduotus klausimus; Mokinius 

skatinu džiaugtis savo ir kitų darbais, pasiekimais – 64,7 proc.

• Aš skatinu mokinius tyrinėti – 51,8 proc.

• Aš skatinu mokinius spręsti problemas – 50.6 proc.

• Aš pateikiu probleminį mąstymą skatinančių užduočių- 42,4 proc.



DIFERENCIJAVIMAS

• Aš parenku mokomąją medžiagą pagal mokinių mokymosi stilių – 34,1 proc.

• Aš leidžiu mokiniams pasirinkti, kaip atlikti užduotį – 38,8 proc.

• Aš planuoju pamoką taip, kad visi mokiniai ko nors išmoktų ir patirtų sėkmę –

50,6 proc.

• Aš planuoju pamoką taip, kad visi mokiniai patirtų sėkmę – 45,9 proc.

• Aš skiriu skirtingo sudėtingumo užduotis 44,7 proc.



INTEGRACIJA - INTEGRAVIMAS

• Mokykloje siekiama prasmingos dalykų integracijos (tarpdiscipliniškumo) – 49,4 proc.

• Į savo dalyko turinį integruoju sveiką gyvenseną – 48,2 proc.

• Į savo dalyko turinį integruoju ugdymą karjerai – 34,1proc.

• Į savo dalyko turinį integruoju verslumą – 29,4 proc.

• Mokomąją medžiagą pateikiu įvairiais būdais – 52,9 proc.

• Dėl skirtingų mokinių mokymosi stilių ir mokymosi sąlygų taikau įvairius mokymo 

metodus – 41,2 proc.



KLASĖS VALDYMAS

• Per pamokas man pavyksta gerai valdyti klasę – 42,4 proc.

• Man sekasi palaikyti drausmę ir tvarką – 42,4 proc.

• Man sekasi su mokiniais įveikti mokymosi problemas – 38,8 proc.

• Man sekasi su mokiniais įveikti elgesio problemas – 30,6 proc.



PLANAVIMAS

• Per pamokas mes su mokiniais mokomės kartu – 35,5 proc.

• Mano pamokose mokiniai geba planuoti savo mokymąsi – 8.2 proc.

• Mano pamokose mokiniai geba reflektuoti savo mokymąsi – 15,3 proc.

• Per pamokas mano mokiniai geba naują informaciją sieti su jau įgytomis žiniomis – 20 proc.

• Grupių darbo rezultatai leidžia stebėti mokinių mokymosi pažangą – 22,4 proc.



VERTINIMAS, VERTINIMO BŪDAI, ĮSIVERTINIMAS

• Aš turiu aiškius mokinių pažangos vertinimo kriterijus, kurių laikausi – 60 proc.

• Vertinimo kriterijai kiekvienoje pamokoje mokiniams gerai žinomi – 63,5 proc.

• Mokiniams visada argumentuoju jų darbo įvertinimą – 65,9 proc.

• Vertindamas (-a) mokinius naudoju diagnostinį vertinimą – 41,2 proc.

• Vertindamas (-a) mokinius naudoju formuojamąjį vertinimą – 49,4 proc.

• Vertindamas (-a) mokinius apibendrinamąjį vertinimą – 47,1proc.

• Mano pamokose vyrauja kasdienis neformalus formuojamasis vertinimas 42,4 proc.

• Aš kiekvienoje pamokoje su mokiniais aptariu jų įsivertinimo kriterijus 27,1 proc.

• Pateikiu pavyzdžių, kaip mokiniai galėtų įsivertinti savo rezultatus- 38.8 proc.

• Naudoju pamokos ir mokinių mokymo(si) grįžtamojo ryšio metodus (pvz., aptarimą, trumpą 

apklausą, refleksiją) – 47,1 proc.

• Sudarau sąlygas mokiniams argumentuotai įvertinti savo ir kitų darbus – 45,9 proc.



TĖVŲAPKLAUSA

• Apklausoje dalyvavo daugiausiai 3,5 ir 6-tųjų klasių mokinių tėvai, pasyviausi – vyresniųjų klasių mokinių

tėveliai (8, II – IV kl.).

• Apklausa parodė, kad tėvams rūpi ir yra įdomus gimnazijos gyvenimas – apie 77 proc., mažai juo domisi 

– 2 proc. tėvų. Tėvai teigiamai vertina mokinių darbą grupėse – 85 proc., norėtų įvairesnių neformalaus 

ugdymo veiklų -15 proc. tėvų. 75 proc. tėvų teigiamai vertina mokymo individualizavimą ir 

diferencijavimą, tačiau apie 120 proc. tėvų mano, kad mokytojai turėtų daugiau dėmesio skirti 

domėjimuisi vaiko poreikiais.  Apie 60 proc. tėvų mano, kad namų darbai mokiniams yra neįdomūs, 

nekelia noro ir susidomėjimo juos atlikti. 

• Rekomendacija: Stengtis, kad mokiniai gimnazijoje patirtų kuo mažiau streso, labiau atsižvelgti į

mokinių individualius poreikius bei gebėjimus, tikslingai skirti namų darbus, įtraukti kūrybines užduotis, 

taip didinant mokinių susidomėjimą mokymusi.



INTEGRUOTOS - ATVIROS PAMOKOS

• Pradinis ugdymas - 9

• Gimnazijos ir pagrindinio ugdymo skyrius - 16 

• Pamokų pasiskirstymas;

• Mat/ informatika - 3

• Lietuvių/ pilet. ugdymas/ istorija - 3

• Kita - 19

Pastaba: Nuo šiol planuodami pravesti integruotas arba integruotas –

atviras pamokas, privalote įtraukti jas į gimnazijos mėnesio renginių

planus. 



REKOMENDACIJOS
• Klasių vadovams ir  mokytojams dalykininkams kas trimestrą /pusmetį pravesti pokalbį su mokiniais ir jų tėvais dėl mokymosi pasiekimų, 

pažangos, įsivertinimo. Pokalbio metu numatyti žingsnius dėl rezultatų gerinimo. 

• Kadangi gimnazija yra priėmusi susitarimus dėl individualios mokinio pažangos stebėjimo, todėl privalu mokytojams laikytis šių susitarimų.

• Sudaryti sąlygas mokiniams pamokų metu įsivertinti savo darbą, pasiekimus pagal sutartus kriterijus.

• Planuodami pravesti integruotas arba integruotas – atviras pamokas, privalote įtraukti jas į gimnazijos mėnesio renginių planus.

• Derinti kontrolinių ir namų darbų skyrimą su kitais mokytojais tos pačios klasės mokiniams.

• Mokytojams suteikti daugiau informacijos apie ženklus, kurie liudija apie vaiko patiriamus įvairius sunkumus tiek šeimoje tiek asmeniniame 

gyvenime

• Planuoti pamoką taip, kad kuo daugiau mokinių patirtų sėkmę pamokos metu, skirti skirtingo sudėtingumo užduotis.

• Mokyti mokinius atpažinti jų gabumus ir polinkius, įsivertinti asmenines kompetencijas, projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijus.

• Siekiant užtikrinti sėkmingą tolesnį mokinių mokymąsi reikia padėti mokiniams išsikelti tolesnio mokymosi siekius ir planus, padėti 

pasirinkti mokymosi dalykus, atsižvelgiant į jų pasirinktą profesinę ateitį.

• Esant konsultacijų poreikiui, rekomenduojama jas teikti kontaktiniu būdu, taip pat padėti mokiniams kompensuoti atsiradusius mokantis po 

nuotoliniu būdu pasiekimų nuostolius.

• Mokytojams taikyti įvairius vertinimo metodus, aktyvius mokymo metodus pamokose ir veiklose ir dalinti gerąja patirtimi.

• Atlikti platųjį gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą iki lapkričio mėnesio, o detalųjį – trumpą atlikti iki gruodžio mėnesio pabaigos.


