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Poviat Education Development Center in Giżycko 

(Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku) 

 

 
Poviat izglītības attīstības centrs Džidžko, turpmāk tekstā saukts par "centru", ir 
izglītības iestāžu kopums, kurā ietilpst: 

1) Psiholoģisko un pedagoģisko konsultāciju centrs ;     

2) Poviatas pedagoģiskā bibliotēka;     

3) Poviat skolotāju apmācības centrs.     

Institūcija, kas vada Centru, ir Giżycko Poviat. Institūcija, kas veic pedagoģisko 
uzraudzību, ir Warmian-Masurian skolas superintendents. Centrs ir Giżycko Poviat 
budžeta vienība. 

              Centru pārvalda centra direktors, kurš ir arī atsevišķu iestāžu direktors. Centra 
darbības mērķis ir sniegt visaptverošu atbalstu skolām, pamatojoties uz vajadzību 
noteikšanu, atbalsta procesa plānošanu skolu pārvaldīšanu, ieviešot izmaiņas un 
novērtējot efektus. Centra uzdevumos ietilpst: 

1) Atbalsts direktoriem un mācību padomēm visaptverošā skolas attīstības vajadzību 
diagnosticēšanā;     

2) atbalsts direktoriem un mācību padomei visaptverošu skolu attīstības projektu 
plānošanā;     

3) atbalsts direktoriem un pedagoģiskajai padomei skolas vajadzībām atbilstošu 
uzlabojumu formu izvēlē (piemēram, apmācība vai konsultācijas);     

4) skolas vadīto attīstības projektu koordinēšana; uzraugot to ekspertu darbu, kuri 
sniedz specializētus pakalpojumus skolām;     

5) atbalsts direktoriem un pedagoģiskajai padomei tādu mehānismu izveidē, kas 
atbalsta jaunu risinājumu ieviešanu personu profesionālajā praksē apmācības 
procesā;     

6) zināšanu bāzes veidošana par pieejamo skolas atbalsta piedāvājumu (speciālisti, 
izdevniecības, pieejamie uzlabojumu piedāvājumi);     
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7) skolas nodrošināšana ar materiāliem un instrumentiem (piemēram, ceļvežiem, 
rokasgrāmatām, labas prakses piemēriem, diagnostikas testiem);     

8) skolu tīkla veidošana un modernizēšana (piemēram, skolu direktoru forums, 
matemātikas skolotāju sanāksmes);     

9) atbalstīt skolu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām;     

10) izplatīt informāciju par valsts izglītības politikas virzieniem, īpaši par plānotajām 
un ieviestajām sistēmiskajām izmaiņām.  

Centrā strādā 16 cilvēki, pamatojoties uz darba līgumu, konsultāciju centrā strādā 12 
cilvēki (pedagogi, psihologi, logopēdi), 3 cilvēki strādā pedagoģiskajā bibliotēkā, 1 ir 
Skolotāju apmācības centra darbinieks. Ja nepieciešams, apmācību organizēšanai tiek 
nodarbināti citi cilvēki, pasniedzēji, pasniedzēji, eksperti. 

Kā daļu no Psiholoģiskās un pedagoģiskās konsultāciju centra Džidžko darbojas: 

1. Pedagoģiskais kabinets veic skolas-profesionālās orientācijas, atkarības 
terapijas, specifisku lasīšanas un rakstīšanas grūtību terapiju un pedagoģisko 
diagnostiku. 

2. Runas klīnika veic terapiju bērniem un pusaudžiem ar vājdzirdīgu runu, 
stostīšanos, ar aizkavētu runas attīstību, kam nepieciešama alternatīva 
komunikācija, pēc mīkstas un cietas aukslējas un lūpu spraugas. 

3. Psiholoģiskais kabinets, kas vada konsultācijas bērniem un pusaudžiem: 
ar skolas fobiju, zemu pašnovērtējumu, uzvedības traucējumiem, adaptācijas 
problēmām, ēšanas problēmām (anoreksija, bulīmija), gultas mitrināšanu. 

4. Psiholoģiskās diagnostikas birojs - psiholoģisko konsultāciju un 
individuālās psihoterapijas veikšana šādās jomās: trauksmes traucējumi, 
garastāvokļa traucējumi, adaptācijas problēmas, lēmumu pieņemšanas problēmas, 
ēšanas traucējumi, gultas mitrināšana, tiki, problēmas ģimenes sistēmas darbībā 

Rajona pedagoģiskā bibliotēka ir pieejama visiem Gižikovas rajona sizglītojamiem . 
Bibliotēkās ir apmēram 30 tūkstoši grāmatu dažādās zināšanu jomās, īpaši pedagoģijā, 
psiholoģijā un socioloģijā, un 2 tūkstoši žurnālu. Bibliotēkas tiešsaistes katalogā ir 
informācija par grāmatu kolekciju par 1979. – 2018. Gadu un atlasi par 1955. – 1979. 

Bibliotēka piedāvā: 

1. Nodarbības par lasīšanu, plašsaziņas līdzekļiem un reģionālo izglītību, 
ieskaitot sagatavošanos bibliotēkās pieejamās informācijas elektronisko avotu 
izmantošanai. 

2. Palīdzība lietotāju vajadzībām atbilstošas informācijas meklējumos, 
izmantojot bagātīgu tradicionālās un elektroniskās informācijas un bibliogrāfijas 
semināru, kā arī citu bibliotēku kolekcijas, pamatojoties uz starpbibliotēku 
abonementiem. 

Bibliotēkas vadīto izglītojošo nodarbību piemēri. 

1) ieteikumi bērnudārziem:     

 Kā ieinteresēt bērnus par grāmatām un lasīšanu. Mini bibliotēkas 
nodarbības 

 Mazā Pūķa bazilika akadēmija - nodarbību sērija, kas veltīta jutekļiem. 

 Iepazīstam viens otru - nodarbību sērija, kas veltīta jūtām un emocijām. 

2) Ierosinājumi pamatskolām I-III KLASE     

 Kā ieinteresēt skolēnus lasīt grāmatas. 
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 Par sarežģīto attiecību veidošanas mākslu. 

 "Viņš ir nomodā - vienmēr parādās slikts santīms." Nodarbību sērija, kas 
nodarbojas ar draudiem. 

1) IV-VIII KLASE     

 " Kā es nelasu, kā lasu! - Ko tas nozīmē, ka es nelasu, ja lasu! " 

 Ir labi būt pusaudzim! 

 Vidējās un trešās klases vidusskolas 

 "Bibliotēkā jūs atradīsit visu, ko vēlaties, veco patiesību, gudru           
dzejoli" Krystyna Wodnicka skolotājiem 

 Netradicionālās formas un metodes darbam ar grāmatu. 

               Metodiskās konsultācijas par skolas bibliotēkas organizāciju un 
pārvaldību. 

 Digitālās bibliotēkas un atvērtie izglītības resursi. (60 minūtes) 

4) vecākiem     

 Lasīšana ģimenē - bibliotekāru sanāksmes tikšanās laikā ar skolēnu 
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem par lasīšanas vērtību, bērnu 
literatūras popularizēšanu. 

 Māmiņu lasīšanas klubs. Aicinām māmiņas un viņu bērnus lasīt kopā 
bibliotēkā. Mēs vēlamies veicināt ģimenes lasīšanu kopā, gudras grāmatas 
un radošās formas darbam ar bērniem. 

Pedagoģiskā Poviat bibliotēka sadarbojas ar Giżycko pašvaldības bibliotēku, kas 
veic Poviat bibliotēkas uzdevumus, pamatojoties uz līgumu starp Giżycko Poviat un 
Giżycko pašvaldības komūnu. 

Skolotāju apmācības centrs Poviat organizē dažādus skolotāju sagatavošanas 
kursus. 2019. gada janvārī Džidžko rajona skolotājiem tika piedāvātas 46 bezmaksas 
apmācības. Apmācības vada ārējie eksperti, kas nodarbināti apmācību periodā, un 
Centra darbinieki. 

Centrs ir arī apmācības darbuzņēmējs projektā, kas tiek īstenots saskaņā ar Varmijas 
un Mazūrijas superintendenta dotācijām. No 2018. gada septembra līdz 2019. gada 
janvārim mēs apmācījām 160 skolotājus. Centrs arī vada apmācību kā daļu no Gižiko 
pilsētas pašvaldības projekta “Galvenās kompetences - pirmsskolas vecuma bērnu 
iegūšana - pirmsskolas izglītības kvalitātes uzlabošana, attīstot pirmsskolas vecuma 
bērnu galvenās kompetences no Džidžko”, ko līdzfinansē ESF. 

Poviat izglītības attīstības centram Gižycko ir atbilstoša pieredze tādu pasākumu 
vadīšanā un koordinēšanā, kas tiek īstenoti lielākai cilvēku grupai un daudziem 
partneriem. Centrā tika īstenots projekts "SORE darbojas skolā - jauns skolotāju 
apmācības paraugs Giżycko poviat", kas ietilpst III prioritātes Augstas kvalitātes 
izglītības sistēmā.  Visaptverošs atbalsts skolu attīstībai cilvēkkapitāla darbības 
programmā, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektā, kas tika īstenots no 2013. gada 
septembra līdz 2015. gada 30. jūnijam, tika organizētas apmācības skolotājiem visā 
poviatā (apmēram 600 cilvēku). No 1.09.2015 līdz 31.08.2017 centrs piedalījās projektā 
"Stratēģiskā izglītības partnerība Giżycko Poviat - Alītas pilsēta, Erasmus + programma, 
kura ietvaros tika organizētas trīs apmācības 112 cilvēkiem. Seši centra darbinieki aktīvi 
piedalījās abos uzņēmums, īstenojot konkrētus šo projektu fragmentus. 

  

ES līdzfinansētie projekti, kas īstenoti pēdējos 3 gados: 
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ES programma INTERREG VA Lietuva Polija 

gads 2018 

Projekta identifikācijas numurs LT-en-2S-149 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Poviat izglītības attīstības centrs Gižycko 

ES programma ERASMUS + 

gads 2015. - 2017. gads 

Projekta identifikācijas numurs 2015-1-PL01-KA201-016644 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 

Poviat servisa komanda skolām un izglītības 
iestādēm Džidžko 

  

 


