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Projekt Nr. 2019-1-LT01-KA101-060366
Day

01.12.
Sunday

Time

16.00

17.00

02.12.
Monday

7.00-7:30

Activities

Atvykimas ir apgyvendinimas
Arrival and accommodation

Projekto pristatymas ir iškilminga vakariene Weingut Burg
Taggenbrunn restorane.

Contact

http://www.abiedermann.at/unterkunf
t.html
http://www.romantik-zimmer.info/

http://www.gasthof-singer.at/

Pusryčiai/ Breakfast

7.45 -10.45

Neue Mittelschule Weitensfeld. Darbas su Austrijos kolegomis. Hauptschulstraße 1, 9344 Weitensfeld
3val. informacinis pranešimas tema „Pozityviosios komunikacijos
siekiamybė ir būtinybė- GEROS MOKYKLOS KONSEPCIJOS
PAMATAS: mokytojų nuostatų pozityvumas, aukšta savivertė,
pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais, aukšta darbo motyvacija,
pilietinė atsakomybė, partneriškas mokymasis, dialogu pagrįstas
ugdymas, teigiamos emocinės kompetencijos ugdymo(si) procese,
patyčių mažinimas mokyklose. Šalių mokymosi sistemų ir
mokyklų koncepcijų palyginimas.

11.00- 14.00

Darbo aptarimas, konferencija
3 val. pranešimas-diskusija tema „Bendravimas su tėvais, bendravimo su mokinio tėvais kultūros
ugdymas – amžina, bet kaskart naujai suvokiama tema. Skatinimo, problemų ir konfliktinių
situacijų sprendimo būdai.“

Day

Time

Activities

14.30 – 15.30 Pietūs Jufa restorane.

03.12.
Tuesday

Contact

https://www.jufa.eu/hotel/gurk/

15.30 – 17.30

2val. išvyka į regiono švietimo skyrių. Susitikimas su dualinį https://www.kath-kirchemokymą regione kuruojančiais asmenimis. Pokalbis apie naujos kaernten.at/dioezese/organisation/C2
mokinių ir tėvų kartos pasikeitusį požiūrį į mokyklą ir 509/
mokymąsį, mokytojo profesiją ir ugdomą kitokią gyvenimo
patirtį. „POZITYVUS BENDRAVIMAS IR TEIGIAMI
MOKYKLOS POKYČIAI“.

18.00 -20.00

Kalėdinių giesmių vakaras. Vyno degustacija Weingut Burg
Taggenbrunn. Vakarienė

https://www.taggenbrunn.at/

Pusryčiai/ Breakfast

http://www.fbswarmbad.at/index.php/impressumkontakt

Neue Mittelschule Althofen. Darbas su Austrijos kolegomis.
1 val. praktinis užsiėmimas „Austrijos, Vokietijos ir Lietuvos
bendrojo mokymo teisinis organizavimas ir valdymas. Bendrojo
lavinimo mokyklų statistinė apžvalga. Ekonominės, darbo rinkos,
socialinės ir švietimo politikos bendras požiūris į bendrojo
mokymo kaitą ir europinė dimensija. Konsultacijų bendrovių
pagalba ir įtaka kaitai”.

http://www.nms-althofen.at/

7.00-7:30

7.45 -11.00

Day

Time

Activities

Contact

2 val. Išvyka į regiono darbo rinkos tarnybą Pokalbis “ Mokymo
turinio (curriculum) sudarymas įvairaus tipo mokykloms. Mokymo
organizavimas. Jaunų žmonių vaidmuo darbo rinkoje:
paklausiausios profesijos, įsidarbinimo galimybės, bedarbystė ir kt.
Proforientavimas“

11.00- 14.00

Darbo aptarimas, konferencija
3val. praktinis užsiėmimas "Mokymo organizavimas Austrijos,
Vokietijos ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose: gimtosios
kalbos ir užsienio kalbų, tiksliųjų dalykų mokymas. Verslumo ir
komunikacijos mokymo kokybės valdymas. Ugdymosi proceso
finansavimas.
Mokyklos
bendruomenės
atsakomybių
pasiskirstymas. Mokytojų komunikacijos ir kompetencijų
tobulinimas, prestižo didinimas.“

14.00- 15.00

Pietus restorane Hirtbrauerei.

https://www.hirterbier.at/

15.00 – 17.00 2 val. Išvyka į regiono darbo rinkos tarnybą. Pokalbis “Mokymo
https://www.hirterbier.at/
turinio (curriculum) sudarymas įvairaus tipo mokykloms. Mokymo
organizavimas. Jaunų žmonių vaidmuo darbo rinkoje:
paklausiausios profesijos, įsidarbinimo galimybės, bedarbystė ir kt.
Proforientavimas“.

Day

Time

19.10-22.00

04.12.

6.00- 7:30

Wednesday 7.40- 11.00

11.00-13.00

Activities

Contact

Klagenfurto muzikinis teatras. Veikalas ”Die Stunde da wir
nichts voneinander wußten”

https://www.stadttheaterklagenfurt.at/

Pusryčiai/Breakfast

http://www.abiedermann.at/unterkunf
t.html

Gymnasium Klagenfurt am Wörthersee BG|BRG
Mössingerstraße . Darbas su Austrijos kolegomis.
3 val. Pranešimas, diskusija.
„Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo kriterijai.
Tikėjimas mokiniu, kalbėjimas su tėvais apie mokymąsi, mokinio
įsivertinimo pamokoje, mokinio poreikių pažinimo ir pagalbos
suteikimą. ŠEIMOS POZITYVŪS KOMUNIKACIJOS
METODAI, UGDANTYS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMĄ.“

https://www.moessinger.at/

Darbo aptarimas, konferencija
https://www.moessinger.at/
2 val. darbo stebėjimas mokykloje „Pozityviosios komunikacijos
ypatumai: pamokų stebėjimas, vertinimas ir aptarimas, naudojant
aktyvius komunikacijos metodus.

Day

Time

Activities

Contact

13.00- 14.00

Pietūs Gimnazijoje.

https://www.moessinger.at/

14.00-16.00

2 val. Išvyka į regiono psichologinę tarnybą. Užsiėmimas
“UGDYMAS(IS) PARADIGMŲ KAITOJE: pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programų aprašas. Geros mokyklos
koncepcija. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo
programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.“

https://www.klagenfurt.at/http://www
.landesmuseum.ktn.gv.at/210227_DE
-LMK-Museen.?aussenstelle=1

16.00- 18.00

Kalėdinė mugė Klagenfurte.

18.30- 20.00

Vakarienė Susi bare Klagenfurto centre.

https://yoko-runningsushi.business.site/

Day

05.09.

Time

Activities

Contact

7.00- 8:30

Pusryčiai/Breakfast

http://www.abiedermann.at/unterkunf
t.html

8.00- 11.00

Lankymasis Villacho gastronomijos Fachberufsschule für
Tourismus Warmbad
3val. darbas grupėse mokykloje:
- mokytojai, mokiniai, tėvai – apie Geros mokyklos koncepciją.
- mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių kaita,
- kas ir kiek atnaujintoje mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
sistemoje yra naudinga mokyklai, mokytojui, mokiniui, šeimai ir
visuomenei?
- veiklos kokybės įsivertinimo metodika.

http://www.fbswarmbad.at/index.php/impressumkontakt

11.00- 12.30

Pietūs mokykloje

http://www.fbswarmbad.at/index.php/impressumkontakt

12.30- 15.00

3 val. pranešimas, diskusija „Atjaučianti komunikacija švietimo
įstaigoje: kaip tai pasiekti. Neprievartinio bendravimo metodikos
taikymas ugdymo procese“.

Thurthday

Day

06.12.
Friday

Time

Activities

Contact

15.00-17.00

2 val. Išvyka į regiono psichologinę tarnybą. Užsiėmimas
“Metodika, pagal kurią siekiama švietimo sistemos darbuotojų
neprievartinio bendravimo kompetencijos ugdymo įvairiais
lygiais.“

18.00- 18.30

Išvykimas i Pyramidenkogel Klagenfurt (jei geras oras)
Pasivaikščiojimas milijonieriu miestelyje Velden
Walking the Millionaire in the city Velden/

https://www.kaernten.at/reiseziele/ort
e/velden-am-woerthersee/
https://pyramidenkogel.business.site/?
utm_source=gmb&utm_medium=refe
rral

19.00- 20.00

Vakarienė restorane Fruhmann.
Dinner at restaurant Frumann

http://www.fruhmann.at/

Pusryčiai/Breakfast

http://www.abiedermann.at/unterkunf
t.html

09:00- 12:00

3val. praktinis užsiėmimas „Kaip užtikrinti mokinio pozityviąją
socializaciją. Mokyklos siekių ir situacijos jungtis, konkrečiai
mokyklai konstruojant Komunikacinį modelį arba pritaikant
esamą.“

http://www.hotel-magdalensberg.at/

13:30-16.30

2 val. Pranešimas “Kaip reikėtų gerinti mokytojų tarpusavio ir su https://www.it-gymnasium.at/
visuomene santykius, investuoti į šiuolaikišką būsimų pedagogų
rengimą, skatinti visų mokyklų bendruomenių narių atsakomybę

7:00- 8:40

Day

Time

Activities

vienas prieš kitą“.
1 val. Refleksija. Pokyčiai švietimo sistemoje, pradedant
mokyklomis ir baigiant nacionaliniu lygmeniu.

06.12.
Saturday

Isvykimas
Traveling

Contact

