
           
                                              

Giżycko apskrities švietimo plėtros centras 

 

 
 
 
Giżycko apskrities švietimo plėtros centras, toliau vadinamas „centru“, yra švietimo 
įstaigų rinkinys, kurį sudaro: 

1) psichologinio ir pedagoginio konsultavimo centras; 

2) apskrities pedagoginė biblioteka; 

3) apskrities  mokytojų rengimo centras 

 Centrą valdanti įstaiga yra Giżycko apskritis. Pedagoginę priežiūrą vykdanti 
įstaiga yra Varmijos Mozūrų mokyklos superintendentė. Centras yra Giżycko apskrities 
biudžetinis vienetas. 

 Centrui vadovauja centro direktorius, kuris yra ir atskirų įstaigų direktorius. 
Centro veiklos tikslas - teikti visapusišką paramą mokykloms,remiantis poreikių 
diagnostika, paramos proceso planavimu.  

Centro uždaviniai:  

1) Pagalba direktoriams ir mokymo taryboms atliekant išsamią mokyklos 
vystymosi poreikių diagnozę; 

2) pagalba direktoriams ir mokymo tarybai planuojant visapusiškus mokyklų 
plėtros projektus; 

3) parama direktoriams ir pedagoginei tarybai pasirenkant tobulinimo formas, 
atitinkančias mokyklos poreikius (pvz., Mokymai ar konsultacijos); 

4) mokyklos vykdomų plėtros projektų koordinavimas, specialistų priežiūra, 
teikiančių specializuotas paslaugas mokykloms, darbą; 



5) pagalba direktoriams ir pedagoginei tarybai kuriant mechanizmus, remiančius 
naujų sprendimų diegimą asmenų profesinėje praktikoje mokymo procese; 

6) 6)žinių apie galimą paramos mokykloms pasiūlymą (specialistai, leidyklos, 
turimi tobulinimo pasiūlymai) kūrimas; 

7) aprūpinimas mokyklos materialia medžiaga ir priemonėmis (pvz., Gairėmis, 
žinynais, gerosios patirties pavyzdžiais, diagnostiniais tyrimais);  

8) mokyklų tinklo sistemos kūrimas ir modernizavimas (pvz., Mokyklų vadovų 
forumas, matematikos mokytojų susitikimai); 

9) remti mokyklų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis; 

10) skleisti informaciją apie valstybės švietimo politikos kryptis, ypač apie 
planuojamus ir įvestus sisteminius pokyčius. 

 Centre dirba 16 žmonių pagal darbo sutartį. Konsultacijų centre dirba 12 
žmonių (pedagogai, psichologai, logopedai), 3 žmonės dirba pedagoginėje bibliotekoje, 1 
yra Mokytojų rengimo centro darbuotojas. Jei reikia (pvz., Mokymų organizavimui 
pasitelkiami kiti žmonės, dėstytojai, instruktoriai, ekspertai). 

1. Kaip psichologinio ir pedagoginio konsultavimo centro Gižycke dalis: 

2. Pedagoginis kabinetas vykdo profesinį orientavimą mokykloje, priklausomybės 
terapiją, specifinių skaitymo ir rašymo sunkumų terapiją bei pedagoginę 
diagnostiką. 

3. Kalbos klinikoje vykdoma terapija vaikams ir paaugliams, turintiems sutrikusią 
klausą, mikčiojantiems, esant sulėtėjusiam kalbos vystymuisi, reikalaujantiems 
alternatyvaus bendravimo, po minkšto ir kieto gomurio ir lūpų plyšio. 

4. Psichologinis kabinetas, vykdantis konsultacijas vaikams ir paaugliams: esant 
mokyklinei fobijai, žemam savęs vertinimui, elgesio sutrikimams, adaptacijos 
problemoms, valgymo problemoms (anoreksija, bulimija), šlapinantis į lovą. 

5. Psichologinės diagnostikos tarnyba - psichologinių konsultacijų ir individualios 
psichoterapijos srityse: nerimo sutrikimai, nuotaikos sutrikimai, adaptacijos 
problemos, sprendimų priėmimo problemos, valgymo sutrikimai, tikai, šeimos 
sistemos funkcionavimo problemos. 

 Rajono pedagoginė biblioteka leidžia savo literatūra naudotis visiems Giżycko 
rajono mokiniams. Joje yra apie 30 tūkstančių knygų iš  įvairių sričių, ypač pedagogikos, 
psichologijos ir sociologijos sričių ir 2 tūkstančiai žurnalų. Internetiniame bibliotekos 
kataloge yra informacijos apie knygų kolekciją 1979–2018 m. ir  1955–1979 m. 

Biblioteka siūlo: 

1. Skaitymo, žiniasklaidos ir regioninio ugdymo užsiėmimai, įskaitant pasirengimą 
naudoti bibliotekose esančius elektroninius informacijos šaltinius. 

2. Pagalba ieškant informacijos, atitinkančios vartotojų poreikius, naudojant gausų 
tradicinių ir elektroninių informacinių ir bibliografinių dirbtuvių bei kitų 
bibliotekų rinkinius, naudojant tarpbibliotekinius abonementus. 

Bibliotekoje vykstančių edukacinių užsiėmimų pavyzdžiai. 

1. pasiūlymai vaikų darželiams: 

a. Kaip sudominti vaikus knygomis ir skaitymu. Mini bibliotekos pamokos 



b. Mažoji drakono baziliko akademija - pojūčių serija. 

c. Mes susipažįstame vienas su kitu - užsiėmimų serija, skirta jausmams ir 
emocijoms. 

2. Pasiūlymai pradinėms mokykloms I – III KLASĖS 

a. Kaip sudominti mokinius knygų skaitymu. 

b. Apie sudėtingą santykių kūrimo meną. 

c. „Jis atsibudo- visada pasirodo blogas “. Užsiėmimų serija, nagrinėjanti 
grėsmes. 

3. KLASĖS IV – VIII 

a. „Jak nie czytam, jak czytam! - Ką reiškia, kad neskaitau, jei skaitau! " 

b. Gera būti paaugliu! 

c. Vidurinės ir trečios klasės vidurinės mokyklos 

d. „Bibliotekoje rasite viską, ką norite, senas tiesas, išmintingą eilėraštį“ 
Krystyna Wodnicka Mokytojams 

e. Netradicinės darbo su knyga formos ir metodai. 
f. Metodinės konsultacijos dėl mokyklos bibliotekos organizavimo ir 

tvarkymo. 
g. Skaitmeninės bibliotekos ir atviri švietimo šaltiniai. (60 min.) 

4. Tėvams 

a. Skaitymas šeimoje - bibliotekininkų susitikimai . Kaip organizuoti 
susitikimus su ikimokyklinio amžiaus moksleivių tėvais, apie skaitymo 
vertę, vaikų literatūros populiarinimą. 

b. Mamos skaitymo klubas. Kviečiame mamas ir jų vaikus kartu skaityti 
bibliotekoje. Norime skatinti šeimos skaitymą kartu, išmintingų knygų 
kūrimą ir kūrybines darbo su vaikais formas. 

 Pedagoginė biblioteka bendradarbiauja su Giżycko savivaldybės biblioteka, kuri 
vykdo apskrities bibliotekos užduotis pagal susitarimą tarp Giżycko apskrities  ir 
Giżycko komunos. 

 Apskrities mokytojų rengimo centras organizuoja įvairių formų mokytojų 
rengimą. 2019 m. Sausio mėn. Giżycko rajono mokytojams buvo pasiūlyti 46 nemokami 
mokymai. Mokymus veda išoriniai ekspertai, dirbantys mokymo laikotarpiu, ir Centro 
darbuotojai. 

 Centras taip pat yra mokymų rangovas projekte, įgyvendinamame pagal 
Varmijos-Mozūrijos superintendento dotacijas. Nuo 2018 m. Rugsėjo mėn. Iki 2019 m. 
Sausio mėn. Mokėme 160 mokytojų. Centras taip pat vykdo mokymus, susijusius su 
Giżycko miestelio bendruomenės projektu „Pagrindinės kompetencijos - ikimokyklinio 
amžiaus vaikai - ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas plėtojant pagrindinius 
ikimokyklinio ugdymo pedagogų iš Gižycko gebėjimus“, kurį bendrai finansuoja ESF. 

 Giżycko apskrities švietimo plėtros centras turi patirties vykdant ir 
koordinuojant veiklą, vykdomą didesnei žmonių grupei ir daugybei partnerių. Centre 
buvo įgyvendintas projektas „SORE veikia mokykloje - naujas mokytojų rengimo modelis 
Giżycko apskrityje, kaip III prioriteto aukštos kokybės švietimo sistemos, 3.5 priemonės 



dalis. Visapusiška parama mokyklų plėtrai pagal Žmogiškojo kapitalo veiksmų 
programą, bendrai finansuojama Europos Sąjungos. Projekte, įgyvendintame nuo 2013 
m. Rugsėjo mėn. Iki 2015 m. Birželio 30 d., buvo organizuojami mokymai mokytojams 
visoje Lenkijoje (apie 600 žmonių). Nuo 2015-09-01 iki 2017 08 31 Centras dalyvavo 
projekte „Strateginė švietimo partnerystė„ Giżycko Poviat - Alytaus miestas “,„ Erasmus 
+ “programa, pagal kurią vyko trys mokymai ir dalyvavo 112 žmonių. Šeši centro 
darbuotojai aktyviai dalyvavo  mokymuose, įgyvendindami tam tikrus šių projektų 
fragmentus. 

 
ES bendrai finansuojami projektai, įgyvendinti per pastaruosius 3 metus: 
 

Programa UE ( gal turėtų būti ES) INTERREG V-A Litwa Polska 

Metai 2018 

Projekto identifikavimo  numeris LT-PL-2S-149 

Pareiškėjo / naudos gavėjo 
pavadinimas 
 

Giżycko apskrities švietimo plėtros centras 
(Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
Giżycku) 

Programa UE( gal turėtų būti ES) ERASMUS + 

Metai 2015 - 2017 

Projekto identifikavimo numeris 2015-1-PL01-KA201-016644 

Pareiškėjo / naudos gavėjo 
pavadinimas 
 

Giżycko apskrities švietimo plėtros centras 
(Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i 
Placówek Oświatowych w Giżycku) 

 


