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Kodėl ši tema? Trumpas įvadas, planas

Teorija / Praktika

Tarpkultūrinė komunikacija / Pavyzdžiai



Kas yra tarptautinė patirtis?	

	



Tarpkultūrinė komunikacija



Globalizacija ir tarpkultūrinė komunikacija

Globalizacija, pasak žymaus britų sociologo A. Giddenso, yra nenuspėjamų 
procesų sankaupa, todėl ji sunkiai valdoma ir atveria naujas rizikos formas, 
veikiančias mus visus  (Giddens 2005: 63). Globalizacija nusako faktą, kad mes 
visi labiau gyvename „viename pasaulyje“. Taigi stiprėja individų, grupių ir 
tautų tarpusavio komunikacija bei priklausomybė.

C. Lewi-Strauss rašo, kad tvirtos, gerai funkcionuojančios civilizacijos esmė yra 
joje esančių maksimaliai besiskiriančių viena nuo kitos kultūrų koegzistencija. 
Perspektyvi civilizacija – tai intensyviai sąveikaujančių skirtingų kultūrų 
pasaulinė koalicija (Lewi-Strauss 1992). Kuo platesnė etninių (tautinių) kultūrų 
įvairovė, tuo turtingesnė civilizacija. Bendravimas, savitumų kaita tampa 
pažangos šaltiniu, o kosmopolitinė unifikacija bei niveliacija skatina pasaulio 
bendruomenių sustabarėjimą.



Tarpkultūrinė komunikacija
• Tarpkultūrinė komunikacija apima 

ryšius tarp skirtingų požiūrių į pasaulį 
ar ryšius tarp šalių arba tarp kultūrinių 
grupių vienoje šalyje. Tarpkultūrinė 
komunikacija paprastai nagrinėja 
santykį tarp žmonių, priklausančių 
skirtingoms kultūroms. 

• Komunikacija tarp įvairių kultūrų 
atstovų tampa svarbi sudarant 
politinius, ekonominius ir kitokius 
susitarimus. 



Tarptautinė komunikacija 

• Ji dažnai apibrėžiama kaip junginys, kuris nagrinėja 
vertybių, požiūrių, nuomonių, informacijos, duomenų 
perdavimą („be sienų“, t.y. tarp skirtingų tautų), 
kuriuos vykdo žmonės, grupės žmonių, institucijos, 
vyriausybės. 

• Tas pasikeitimas informacija nebūtinai vyksta valstybių 
ar tarptautinių organizacijų lygyje, jis gali vykti ir tarp 
atskirų žmonių, gyvenančių skirtingose šalyse.



Nuorodos internete

• https://www.youtube.com/watch?v=5FzKC
hAeKVY - Projektas „Kultūrų dialogas 
vienija“



Tarptautinė patirtis

Kas tai?
Žinios, gebėjimai, įgūdžiai... – pasikeitimas

Kaip ji reiškiasi ?
Idėjos, prekės, paslaugos... – įvairovė

Kur reiškiasi?
Švietimas, kultūra, ekonomika, politika, teisė... – platus 
spektras



Studijos ir mokslas: 
tarptautinės patirties pritaikymo pavyzdžiai



Studijos 
• Ar studijų metu įgyta tarptautinė patirtis naudinga karjerai?
• MRU studentai. 
• Atsako Laura Šimkutė, MRU studentė, studijuojanti Ugdymo karjerai 

pedagogiką
•

• „Žinoma, kad taip! Jeigu jau teko nagrinėti darbo skelbimus, tikriausiai 
pastebėjote, kad juose neretai darbdaviai vieną iš privalumų nurodo 
tarptautinę patirtį. Todėl studijų metu įgytą tarptautinę patirtį (dalyvavimą 
studentų mainų programose) reiktų laikyti savo pranašumu ir nepamiršti to 
paminėti savo gyvenimo aprašyme bei pokalbio dėl darbo metu.“



Mokslas

Tarptautinės patirties taikymo sudarant Lietuvos skurdo žemėlapį galimybės 
Viginta Ivaškaitė, Romas Lazutka (Vilniaus universitetas) / STEPP, 2006 Nr. 3

• Santrauka
Straipsnyje aptariamos tarptautinės patirties taikymo sudarant Lietuvos skurdo 
žemėlapį galimybės. Pirmoje straipsnio dalis yra skirta skurdo žemėlapių 
konceptualizavimui. Pristatomos pagrindinės skurdo rodiklių grupės, skurdo 
žemėlapio rodiklių lygmenys, sudarymo metodai ir veiksniai, tarptautinių 
organizacijų taikomi socialinę padėtį charakterizuojantys rodikliai. Antroje 
straipsnio dalyje siekiama išanalizuoti, ar Lietuvoje atliekamų tyrimų duomenų 
pakanka šalies skurdo žemėlapiui sudaryti. Naudojamas darbo metodas yra 
namų ūkių biudžetų tyrimo bei visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenų 
derinimas. Atlikus skurdo žemėlapių galimybių analizę, teigiama, jog Lietuvoje 
visuotinio gyventojų ir būstų surašymo bei namų ūkių biudžetų tyrimo duomenų 
pakanka šalies skurdo žemėlapiui sudaryti.



Tarptautinės patirties mokykloje adaptavimo 
pavyzdžiai



Tarptautinės naujovės Lietuvoje

Nauja mokykla Lietuvai pristatys australišką švietimo modelį (0) 
www.alkas.lt 
2017 07 05 07:00 

 

Rengėjų nuotr. 



Metodinė priemonė mokyklai

• Markas
• Mattew Lipman, Ann Margaret Sharp

• Anotacija
Knyga skirta pilietinio ugdymo, etikos ir filosofijos pamokoms. Tai vadovėlis-
romanas - visuomenės tyrimo programos "Markas" sudėtinė dalis. Jame 
aprašomas bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių mokinių 
gyvenimas, kuriame formuojasi, kinta ir yra analizuojamos įvairiausiose 
situacijose kybančios dorinės ir socialinės problemos. Vadovėlyje-romane 
nagrinėjamos teisingumo, laisvės, demokratijos, autoriteto, šeimos, 
įstatymo ir nusikaltimo, draugystės, biurokratijos, socialinės diferenciacijos 
ir kitos temos.



Tarptautinė patirtis ir jos adaptavimas: 
galimybės

• Tarpkultūrinė kompetencija padeda žmogui įveikti šališkumą 
bei suprasti kiekvieno asmens teisę į pagarbą žmogiškajam 
orumui. Ši kompetencija padeda bendrauti ir bendradarbiauti, o 
tam būtina paisyti, gerbti ir vertinti žmonių įvairovę ir 
kultūrinius skirtumus. Tarpkultūrinis dialogas – šiai sudėtingai 
užduočiai tinkamiausias sprendimas, reikalaujantis pažinties su 
kita kultūra ir jos išskirtiniais bruožais, pagarbaus požiūrio ir 
atkaklių pastangų ieškant sutarimo, kuris padėtų gerinti 
tarpusavio supratimą ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą.

• Turime išmokti įžvelgti bendrybes ir suprasti vienas kito 
skirtumus, suvokti bendrų sprendimų, kuriuose atsižvelgiama į 
kiekvieno interesus ir poreikius, svarbą.



Tarptautinė patirtis ir jos adaptavimas: 
iššūkiai

Kritinis mąstymas – kas tai? David Klooster (JAV)

•Pirma, kritinis mąstymas – tai nepriklausomas mąstymas.
•Antra, informacija yra pradinis, o ne galutinis kritinio mąstymo 
taškas.
•Trečia, kritinis mąstymas prasideda nuo klausimų, nuo problemų, 
kurias reikia išspręsti.
•Ketvirta, kritiškai mąstant reikia pagrįstų argumentų.
•Ir galiausiai, penkta, kritinis mąstymas yra socialinis mąstymas.



Ačiū už dėmesį J


