
D.U.K. MOKYTOJAMS



KAIP UŽSIREGISTRUOTI „EDUKA KLASĖJE”?

! DĖMESIO! Jei esate „EDUKA dienyno“ naudotojai, Jums registruotis NEREIKIA.

Plačiau skaitykite čia: Kaip iš „EDUKA dienyno” pereiti į „EDUKA klasę”
Instrukcijas, kaip užsiregistruoti „EDUKA klasėje”, rasite paspaudę žemiau esančias nuorodas.
1. Instrukcija tėvams ir mokiniams iki 14 metų arba 2. Instrukcija Mokiniams iki 14 m.
1. Instrukcija mokiniams nuo 14 metų arba 2. Instrukcija Mokiniams virš 14 m.
1. Instrukcija mokytojams arba 2. Instrukcija Mokytojams
Jei turėsite klausimų, Jūs visada sulauksite pagalbos parašę mums el. paštu klase@eduka.lt arba paskambinę telefonu +370 614 22022. Norime į Jūsų 
klausimus atsakyti kuo operatyviau, todėl prašome užklausoje nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, savo vardą, pavardę ir kontaktus.

Registruojantis rodomas pranešimas „Neteisingas el. pašto formatas”, „Toks vartotojas jau egzistuoja”. 
El. paštą veskite iki @ ir po jos be tarpų. Kartais įrenginys automatiškai rašo tarpą po “.” (taško). Ištrinkite jį.
Vartotojo vardas turi būti unikalus, nenaudojamas kitų vartotojų.

NEPAVYKSTA PATVIRTINTI MOKYTOJO TAPATYBĖS.
Skaitmeninės mokymo(si) aplinkos „EDUKA klasė“ mokytojo licencija yra skirta tik pedagogams, tad norėdami ją aktyvuoti mokytojai turi patvirtinti savo 
tapatybę. 
Mokytojo tapatybės gali nepavykti patvirtinti dėl šių priežasčių:
• Jūs nesate įtraukta (-as) į pedagogų registrą: https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/pedagogu-registras/ 
• Jūsų duomenys pedagogų registre nurodyti neteisingai. 
Tokiu atveju rekomenduojame kreiptis į mokyklos, kurioje dirbate, administraciją. Jūsų mokykla yra atsakinga už Jūsų duomenis pedagogų registre, tad 
galės patikrinti, ar visa informacija yra suvesta teisingai, ir įtraukti Jus į registrus, jei tai dar nebuvo atlikta.

SUSIPAŽINIMAS SU PRIVATUMO TAISYKLĖMIS, NAUDOJIMOSI TAISYKLĖMIS.
Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, nuo 2019 m. balandžio mėn. 17 d., norėdami toliau naudotis skaitmenine mokymo(si) aplinka 
„EDUKA klasė“ turiniu turėsite susipažinti su puslapio Privatumo taisyklėmis, Naudojimosi taisyklėmis ir duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

!

SVARBU!
Pirmo prisijungimo prie paskyros metu Jums bus rodoma 3 žingsnių susipažinimo su taisyklėmis seka. Prie Naudojimosi taisyklių ir Privatumo 
taisyklių esantys mygtukai „Susipažinau“ taps aktyvūs tik perskaičius visą tekstą iki galo. Norint naudotis „EDUKA klasės“ turiniu, su šiomis 
taisyklėmis privaloma susipažinti, o trečiame žingsnyje galima pasirinkti, ar sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, ar ne.
Jei mokinys yra jaunesnis nei 14 metų, jam bus rodomas langas, kuriame reikės įvesti vieno iš tėvų elektroninio pašto adresą, kuriuo išsių-
sime aktyvią nuorodą su prašymu patvirtinti mokinio paskyrą. Ją patvirtinę tėvai galės susikurti tėvų paskyrą. Vieno iš tėvų patvirtinimą mok-
inys turi gauti per 7 dienas. Jei per šį laikotarpį patvirtinimas nebus gautas, mokinys savo paskyra nebegalės naudotis. Jei paskyra nebus 
patvirtinta per 10 dienų, ji bus panaikinta.
Jei turėsite klausimų, Jūs visada sulauksite pagalbos parašę mums el. paštu klase@eduka.lt arba paskambinę telefonu +370 614 22022. 
Norime į Jūsų klausimus atsakyti kaip įmanoma operatyviau, todėl prašome užklausoje visada nurodyti: ugdymo įstaigos pavadinimą, savo 
vardą, pavardę ir kontaktus.

NEPRISIMENU SAVO SLAPTAŽODŽIO.
Jei pamiršote savo slaptažodį, jį atstatyti galite tokiu būdu:
• Prisijungimo prie „EDUKA klasės“ lange įveskite savo prisijungimo vardą;
• Spauskite „Toliau“;
• Po slaptažodžio įvedimo laukeliu pasirinkite „Atstatykite“.

Atlikus šiuos veiksmus, į Jūsų el. paštą bus išsiųstas laiškas su slaptažodžio 
atstatymo nuoroda. 

 

https://www.eduka.lt/klausimas/kaip-eduka-dienyno-pereiti-eduka-klase/
https://viewer.ipaper.io/sviesa/instrukcijos/instrukcija-tevams/
https://www.eduka.lt/uploads/2020/03/Mokiniams-iki-14-m..pdf
https://viewer.ipaper.io/sviesa/instrukcijos/instrukcija-mokiniui/
https://www.eduka.lt/uploads/2020/03/Mokiniams-vir-14-m..pdf
https://viewer.ipaper.io/sviesa/instrukcijos/instrukcija-mokytojui/
https://www.eduka.lt/uploads/2020/03/Mokytojams.pdf
https://www.itc.smm.lt/registrai-pagrindinis-puslapis/pedagogu-registras/


LICENCIJOS ĮSIGIJIMAS IR AKTYVAVIMAS
KAIP GALĖČIAU ĮSIGYTI „EDUKA KLASĖS” LICENCIJĄ?
Skaitmeninės mokymo(si) aplinkos „EDUKA klasė“ licencijas galite įsigyti mūsų interneto svetainėje: https://klase.eduka.lt/licenciju-uzsakymas. 
Pasirinkite, kiek ir kokio tipo licencijų pageidaujate įsigyti. Nurodę kiekius, spauskite „Tęsti“. Toliau būsite paprašyti pasirinkti pirkėją.
Jei licencijas perka mokykla, Jums reikės prisijungti prie mokyklos paskyros naudojant tuos pačius prisijungimus, kaip mokyklai jungiantis prie www.
uzsakymas.lt sistemos. Paprastai prisijungimus prie jos turi bibliotekininkė (-as) ar mokyklos administracija.
Atlikus užsakymą mokyklai nurodytu el. paštu bus išsiųsta sąskaita faktūra bei licencijų kodai, o užsakymą reikės apmokėti bankiniu pavedimu per 30 
dienų. 
Jei licencijas perkate kaip fizinis asmuo, pasirinkite „Mokėsiu pats“. Pasirinkus šį mokėjimo variantą, matysite visus galimus apmokėjimo metodus ir būsite 
paprašyti užpildyti pirkėjo informaciją. Apmokėjus užsakymą, nurodytu el. paštu Jums bus išsiųsti licencijų kodai.

! SVARBU! Įsitikinkite, kad teisingai suvedėte el. pašto adresą. Juo bus siunčiamos licencijos, sąskaita ir svarbiausia informacija. 

„EDUKA KLASĖS“ BIBLIOTEKA
1. KOKS TURINYS YRA „EDUKA KLASĖJE“?
„EDUKA klasėje“ rasite net 400 leidyklų „Briedis“, „Didakta“, „Šviesa“ ir „TEV“ skaitmeninių vadovėlių ir jų komplektų, 160 mokytojo knygų ir metodinių 
rekomendacijų, veiklų planus, o taip pat užduočių biblioteką, kurią sudaro daugiau nei 25 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir 
bandomųjų testų.
Naujiena! „EDUKA klasės“ biblioteka  papildyta mokomaisiais komplektais:
• finansinio raštingumo užduotimis 5–8 klasėms;
• chemijos vadovėliais kitataučiams (8 kl., lenkų, rusų kalbomis);
• gamtos ir žmogaus vadovėliais kitataučiams (5, 6 kl., lenkų, rusų kalbomis);
• kalbos kultūros testais 5–8 klasėms;
• anglų kalbos testais 5–6 klasėms;
• informacinių technologijų (5–8 kl.), lietuvių kalbos (5 kl.), gamta ir žmogus (5 kl.) projektais su „Microbit“.

„EDUKA klasėje“ taip pat rasite nuotolinio mokymo paketus mokytojams:
• Nuotolinis mokymas. Ikimokyklinis ugdymas. 
• Nuotolinis mokymas. Priešmokyklinis ugdymas. 
• Nuotolinis mokymas. Pradinis ugdymas. 
• Nuotolinis mokymas. Lietuvių kalba. 5–12 klasė. 
• Nuotolinis mokymas. Matematika. 5–12 klasė. 
• Nuotolinis mokymas. Biologija. 5–12 klasė. 
• Nuotolinis mokymas. Anglų kalba. 5–12 klasė. 
• Nuotolinis mokymas. Istorija. 5–12 klasė. 

Nuotolinio mokymo(si) paketus sudaro šie dokumentai:
• Nuotolinio mokymo(si) galimybės.
• Nuotolinio mokymo scenarijus.
• Mokymo(si) priemonės.
• Papildomi leidiniai (Leidiniai papildomam savarankiškam mokymuisi).
• Veiklos planavimui (Veiklų planavimo pavyzdys).
• Paskaitų medžiaga.
• „Mano saugyklos“ galimybės (Užduočių kūrimas, vertinimas).
Detali turinio matrica: „EDUKA klasės“ turinio matrica

2. KAIP NAUDOTIS BIBLIOTEKOJE ESANČIU TURINIU?
Prisiregistravę „EDUKA klasėje“ rasite skaitmeninius vadovėlius, jų komplektus ir užduotis. Visą šį turinį peržiūrėti galite skiltyje Biblioteka. Tam, jog galėtu-
mėte naudotis ne tik šiais skaitmeniniais vadovėliais ir jų komplektais, bet ir užduoti mokiniams skaitmenines užduotis, reikia susikurti grupę(-es).
Prisijungus, skiltyje Grupės reikėtų pasirinkti Kurti grupę, įrašyti grupės pavadinimą ir spausti Toliau. Tuomet reikės pasirinkti skaitmeninio vadovėlio 
komplektą (pradinėms klasėms jų ieškoti reikėtų pagal dalyką, o ne pasirinkus Pradinės klasės). Tuomet spausti patvirtinti ir grupė bus sukurta. Paspaudę 
ant sukurtos grupės dešinėje puslapio pusėje matysite grupės kodą, kurį reikėtų pasakyti mokiniams (mokiniai registruodamiesi turėtų jį nurodyti). Kai 
mokiniai prisijungs prie grupės, galėsite priskirti jiems skaitmeninių vadovėlių medžiagą ar užduotis.
Detalesnė informacija, kaip veikia grupių sukūrimas ir mokinių prijungimas, pateikiama plačiau šiuose filmukuose:
• Kaip „EDUKA klasėje“ sukurti grupę?
• Kaip naudotis „EDUKA klasės“ biblioteka? 

3. KAIP ATSISIŲSTI LEIDINIUS?

! SVARBU! Spausdindami leidinius jūs pažeidžiate autorių teises.

„EDUKA klasės“ bibliotekoje esančius vadovėlių ir mokytojų knygų priedus galima atsisiųsti PDF formatu į savo kompiuterį. Norėdami tai padaryti, atlikite 
šiuos veiksmus:
1. Naudokite „Google Chrome“ naršyklę;
2. Leidinius atsidarykite ne per grupės aplinką, o per biblioteką;
3. Pasirinkite dominantį leidinių komplektą;
4. Paspauskite atsisiuntimo arba spausdinimo piktogramą.

https://klase.eduka.lt/licenciju-uzsakymas
https://www.eduka.lt/uploads/2020/03/Eduka_suvestine_bendra_202010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vpsPZwShEso&list=PLpFdJN8YO2kqy5CnJZRo8RwRoZk7LTjPS&index=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2017-02-21&utm_campaign=Pagrindinės+%26bdquo%3BEduka+klasės%26ldquo%3B+funkcijos
https://www.youtube.com/watch?v=lrchkO__uVI&index=2&list=PLpFdJN8YO2kqy5CnJZRo8RwRoZk7LTjPS&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2017-02-21&utm_campaign=Pagrindinės+%26bdquo%3BEduka+klasės%26ldquo%3B+funkcijos


4. KAIP MOKYTOJUI IŠBANDYTI UŽDUOTIS?
Tam, kad galėtumėte išbandyti Bibliotekoje esančias skaitmenines užduotis, pirmiausia turėtumėte susikurti grupę ir pridėti vadovėlio komplektą, kuriame 
tos užduotys yra. Tuomet skiltyje Mano grupės atsidarę grupę ir norimas išbandyti užduotis pasirinkite Demonstracija.

DARBAS SU GRUPĖMIS
1. PRIE GRUPĖS PRISIJUNGĖ NE MANO MOKINYS
Mokytojui su mokiniais pasidalinus grupės kodu, prie mokytojo sukurtų grupių mokiniai jungiasi suvesdami šį kodą. Mokinys gali turėti kelias paskyras 
„EDUKA klasėje” ir iš abiejų prisijungti prie mokytojo grupės, kodą gali atsitiktinai panaudoti kitas prie to paties kompiuterio prisijungiantis mokinys (pvz. 
brolis ar sesuo), o kartais mokiniai kodu pasidalina su kitais ar prisijungia kitu vardu patys, siekdami kelis kartus spręsti mokytojos pateiktas užduotis. 
Rekomenduojame mokytojams peržiūrėti savo grupės mokinių sąrašą ir, pastebėjus per didelį mokinių skaičių grupėje, juos pašalinti bei pakeisti grupės 
kodą. Tai atliekama tokiu būdu:
1. Atidarykite grupę ir paspauskite „Grupės nustatymai”:



2. Pakeiskite grupės kodą:

3. Pasirinkite skirtuką „Mokiniai” ir pašalinkite nereikalingus mokinius iš grupės:

Užduodami užduotis karts nuo karto pasitikrinkite ar tikrai visus mokinius Jūs pažįstate.

2. KAIP PRIJUNGTI MOKINIUS PRIE GRUPĖS?
Norėdami mokinius prijungti prie grupės, turite ją susikurti, o tada mokiniams pasakyti grupės kodą, kurį rasite dešinėje pusėje viršuje. Mokiniai registruo-
damiesi prie „EDUKA klasės“ mokymosi aplinkos, registracijos anketoje turės įrašyti šį grupės kodą. Kai mokiniai užsiregistruos, juos matysite ir sukurtoje 
grupėje.
Po mokinių prie grupės prisijungimo, galėsite jiems užduoti skaitmenines užduotis.

Detalesnė informacija, kaip veikia grupių sukūrimas ir mokinių prijungimas, pateikiama plačiau filmuke:
Kaip „EDUKA klasėje“ sukurti grupę?

3. KAIP IŠTRINTI MOKINIUS IŠ GRUPĖS?
Tam, kad ištrintumėte mokinį, reikia pasirinkti grupę > spausti Grupės nustatymai > apačioje pasirinkti Mokinių informacija ir uždėjus varnelę prie norimo 
ištrinti mokinio spausti Trinti pažymėtus.

4. KODĖL MOKINIAI NEMATO PRISKIRTŲ UŽDUOČIŲ?
Sistema veikia taip, kad „EDUKA klasė“ skaitmenines užduotis mokiniams galima priskirti tik po to, kai jie prisijungia prie grupės. Prisijungę pirmiausia 
turėtumėte sukurti grupę ir grupės kodą perduoti mokiniams. Mokiniai registruodamiesi arba prisijungę (jeigu tai nėra pirma jų grupė) įveda Jūsų duotą 
kodą ir taip prisijungia prie grupės. Tuomet galite priskirti jiems užduotis.
Kilus papildomų klausimų, prašome rašykite mums klase@eduka.lt.

5. KAIP SUKURTĄ UŽDUOTĮ PRISKIRTI KELIOMS GRUPĖMS?
Tokią užduotį reikėtų sukurti ne grupėje, o saugykloje. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite Mano saugykla > Sukurti savo užduotį. Tuomet atsidarę 
grupę, pasirinkite Pridėti medžiagą > Iš saugyklos. Taip galėsite pateikti užduotį mokiniams ir tai daryti ne vienoje grupėje.

6. KAIP ATŠAUKTI UŽDUOTĮ „EDUKA KLASĖJE“?
Jei mokiniams paskyrėte užduotį ir norite ją atšaukti, Jums reikėtų paspausti ant datos, nurodančios, iki kada reikia atlikti užduotį. Atsidariusiame lange 
matysite galimybę pakeisti užduoties atlikimo datą ir atšaukti šią užduotį. 

https://www.youtube.com/watch?v=vpsPZwShEso&list=PLpFdJN8YO2kqy5CnJZRo8RwRoZk7LTjPS&index=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2017-02-21&utm_campaign=Pagrindinės+%26bdquo%3BEduka+klasės%26ldquo%3B+funkcijos


7. KAIP IŠVENGTI PAPILDOMŲ KLAIDŲ ATLIEKANT UŽDUOTIS „EDUKA KLASĖJE“?
Žemiau pateiktose nuorodose rasite atmintines mokiniams „Kaip išvengti papildomų klaidų atliekant užduotis „EDUKA klasėje“?“
• Atmintinė pradinėms klasėms
• Atmintinė progimnazijai ir gimnazijai

8. KAIP ĮJUNGTI LIEČIAMO EKRANO FUNKCIJĄ INTERAKTYVIOJE LENTOJE?
Dėl atsinaujinusių interneto naršyklių saugumo nustatymų, interaktyviose lentose, kai prie jų yra prijungtas kompiuteris, neveikia interaktyvių užduočių 
funkcijos – nebegalima paslinkti ir perkelti užduočių paveikslėlių, raidžių arba žodžių kortelių į kitą vietą.
Norėdami naudotis interaktyviomis „EDUKA klasės“ užduotimis, turite savo naudojamoje naršyklėje įjungti liečiamo ekrano funkciją. Kaip tai padaryti, 
rasite žemiau pateiktoje instrukcijoje.
EDUKA_klase-kaip_ijungti_lieciamo_ekrano_funkcija_interaktyvioje_lentoje_atnaujinta
Dėkojame, kad naudojatės „EDUKA klase“.

9. KAIP IŠ „EDUKA DIENYNO” PEREITI Į „EDUKA KLASĘ”?
Jei Jūsų mokykla yra „EDUKA dienyno” naudotoja, prie skaitmeninio mokymo(si) aplinkos „EDUKA klasė” junkitės per mokinio (prie dienyno prisijungus 
mokinio, ne vieno iš tėvų/globėjų vardu) arba mokytojo (pedagogams) „EDUKA dienyno” paskyrą:
• Prisijunkite prie „EDUKA dienyno“ paskyros (prisijungimą Jums turi suteikti klasės vadovas (mokiniams) arba mokyklos dienyno administratorius 

(mokytojams);
• Viršuje dešinėje pusėje matysite raidę „K“, spustelėkite ją;
• Pateksite į savo „EDUKA klasės“ paskyrą.

! SVARBU: Mokykloms, kurios yra pasirašiusios „EDUKA dienyno“ naudojimo sutartį, licencijos gali būti nemokamos (priklausomai nuo su-
tarties sąlygų). Kad nekiltų nesklandumų, prie „EDUKA klasės“ rekomenduojame jungtis tik aukščiau nurodytu būdu.

10. KAIP PRIDĖTI DAR VIENĄ MOKOMĄJĮ DALYKĄ?
Pridėti dar vieną dalyką galite savo profilyje, viršuje dešinėje paspauskite savo vardą ir pavardę ir pasirinkite Mano profilis. Paspauskite Redaguoti profilį > 
+ mygtuką dešinėje> įveskite papildomą pridėti norimą dalyką.

11. DIRBU KELIOSE MOKYKLOSE. AR REIKIA ATSKIRŲ REGISTRACIJŲ „EDUKA KLASĖJE“?
Mokytojams, dirbantiems keliose mokyklose, „EDUKA klasėje“ pakanka turėti vieną paskyrą ir joje pridėti papildomas ugdymo įstaigas. Tai atliekama 
keičiant profilio nustatymus:
1. Dešinėje pusėje viršuje prie vardo paspauskite rodyklę žemyn; 
2. Pasirinkite „Mano profilis“;
3. Puslapio apačioje paspauskite „Redaguoti profilį“;
4. Pridėkite ugdymo įstaigą. 

https://www.eduka.lt/uploads/2020/04/Atmintin-pradin-ms-klas-ms-ATNAUJINTA.docx
https://www.eduka.lt/uploads/2020/04/Atmintin-progimnazijai-ir-gimnazijai-ATNAUJINTA.docx
https://www.eduka.lt/uploads/2019/09/EDUKA_klase-kaip_ijungti_lieciamo_ekrano_funkcija_interaktyvioje_lentoje_atnaujinta.pdf


12. KOKIĄ INTERNETO NARŠYKLĘ TURĖČIAU NAUDOTI?
„EDUKA dienyno“ ir „EDUKA klasės“ sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei 
praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę. Tačiau galite naudoti ir „Firefox” naršyklę.
Jei naudojate senesnę „Google Chrome“ naršyklės versiją, rekomenduojame ją atnaujinti. Tam, kad atnaujintumėte interneto naršyklės versiją, reikia 
atlikti tokius žingsnius:
1. Atidarykite „Google Chrome“ naršyklę;
2. Paspauskite dešinėje ant trijų taškiukų (daugiau);
3. Skiltyje „Pagalba“ paspauskite ant „Apie Google Chrome“.
Dabartinės versijos numeris – tai skaičių seka po „Google Chrome“ antrašte. Kai būsite šiame puslapyje, „Chrome“ patikrins, ar yra naujinių. Tam, kad 
atnaujintumėte naršyklę, spustelėkite „Paleisti iš naujo“.

13. KĄ DARYTI SUSIDŪRUS SU EDUKA PRODUKTŲ SUTRIKIMAIS?
„EDUKA klasės“ bei „EDUKA dienyno” sistemos funkcijų veikimas ruoštas „Google Chrome“ naršyklei pagal „Google“ programavimo rekomendacijas bei 
praktikas, todėl siūlome naudoti būtent šią naršyklę.
Jei naudojantis „EDUKA klase” ar „EDUKA dienynu” susiduriate su šių sistemų veikimo sutrikimais (stringa puslapio vaizdas, neatidaroma svetainė, 
nematote teksto ar pan.), siūlome pamėginti išvalyti naršymo istoriją.
„Google Chrome“ naršyklėje naršymo istoriją išvalysite atlikdami šiuos veiksmus:
• Viršuje dešinėje spauskite „Daugiau“ (trys taškeliai);
• Pasirinkite nuorodą „Istorija“;
• Palieskite „Išvalyti naršymo duomenis“;
• Šalia parinkties „Laikotarpis“ pasirinkite, kiek istorijos norite ištrinti, rinkitės „Visas laikas“. Palieskite „Išvalyti duomenis“.
Jei atlikus šiuos veiksmus, nesklandumai išliko, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo specialistais bendruoju tel. nr. +37061422022 arba el. paštu 
klase@eduka.lt arba dienynas@eduka.lt

14. „EDUKA KLASĖS“ IR „EDUKA DIENYNO“ INTEGRACIJOS VADOVAS
Žemiau esančioje nuorodoje pateikiamas „EDUKA klasės“ bei „EDUKA dienyno“ integracijos vadovas. Šį vadovą galite parsisiųsti į kompiuterį ar 
atsispausdinti.  
Eduka klasės ir dienyno integracijos vadovas_2019_01_09

Vadove rasite atsakymus į šiuos klausimus:
• Kas yra „EDUKA klasės“ ir „EDUKA dienyno“ integracija bei kaip ja naudotis?
• Kaip prisijungti prie „EDUKA klasės“?
• Kaip įkelti grupę iš dienyno?
• Kaip iš „EDUKA klasės“ nusiųsti informaciją į „EDUKA dienyną“?

https://www.eduka.lt/uploads/2018/11/Eduka-klas-s-ir-dienyno-integracijos-vadovas_2019_01_09.pdf

