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Ugdymo programa “Švietimo ir įdarbinimo koordinavimo ekspertas”

Modulis 01: Suaugusiųjų mokymo modeliai. Mokymo tikslai
Šis modulis orientuotas į bendrąsias efektyvaus ir inovatyvaus suaugusiųjų ugdymo temas. Jis
numato pagrindines tiek mokymo, tiek mokymosi procesų kuriant ugdymo aplinką bei mezgant
gerus santykius su suaugusiais besimokančiaisiais vystymo gaires.
Struktūra ir bazinė informacija apie Modulį 01
Paskaitos
78

Modulis 01
Viso

Praktiniai užsiėmimai
73
151

Modulis 01 suplanuotas taip: 151 valanda mokymo, kuris apima 78 valandas paskaitų ir 73
valandas praktinių užsiėmimų. Modulį sudaro 12 mokymo dalių:
Temos

Paskaitos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andragogika – suaugusiųjų ugdymas

11.
12.

Komunikacijos trikdžiai ir konfliktų sprendimas

Motyvacija suaugusiųjų ugdyme
Šiuolaikiniai mokymo metodai
Suaugusiųjų ugdymo metodologija
Šiuolaikinė mokymo kultūra
Didaktinės mokymo sistemos
Multimedija mokyme
Komunikacija suaugusiųjų ugdyme
Užtikrintas ugdymas ir pozityvūs metodai
Grupės dinamika, valdymas ir konsultacinis darbas

Tarpkultūrinė aplinka ir teisinė bazė
tęstinis ugdymas, apgyvendinimas,

Praktika

6
6
6
6
8
6
8
4
8
6

6
3
5
5
8
6
8
6
8
8

8
6

5
5

78

73

pabėgėlių bei romų įdarbinimas ir sveikatos apsauga

VISO

151

1

Paskaitų tikslas yra pristatyti esminę informaciją, susijusią su mokymosi turiniu
suaugusiems besimokantiesiems. Praktinių užsiėmimų tikslas sudaro galimybę
besimokantiems praktiškai išbandyti ir įgyti praktinius įgūdžius pritaikant teorinę duoto
modulio informaciją., taip pat aptarti esmines temas, iškylančias besimokant bei patikrinti
programos metu besimokant gautas kompetencijas.
Kadangi Modulis 01 pristato teorines ir metodologines prielaidas apie tai, kaip planuoti,
pritaikyti ir įvertinti ugdymosi procesą, svarbu, kad pats kursas atspindėtų paminėtus
aspektus. Kitaip tariant:
- Mokytojas turėtų sukurti metodologinį planą tiek paskaitoms, tiek praktiniams
užsiėmimams, remdamasis suaugusiųjų mokymosi prielaidomis (Patyriminio
mokymosi modelis pagal D. Kolb);
- Mokytojas turėtų motyvuoti dalyvius taip, kad būtų atsižvelgta suaugusiųjų mokymosi
specifika (iškeliant realistiškus, praktinius tikslus, naudojant pozityvius paskatinimus,
apibrėžiant gautų žinių praktinį panaudojimą, kt.);
- Mokytojas turėtų sieti žinias ir įgūdžius, kurie pristatomi kurso metu, su praktinio
panaudojimo galimybėmis bei sieti su besimokančiojo asmeniniu bei profesiniu
gyvenimu;
- Mokytojas turi turėti mintyje ir naudoti metodus, kurie padeda efektyviai panaudoti
besimokančiųjų asmeninius skirtumus, tokius kaip pažintiniai gebėjimai, kognityvinė
kontrolė, mokymosi stiliai, kt.;
- Mokytojas turi sukurti saugią atmosferą, pašalinti stresorius, suteikti dalyviams
autonomijos ir prasmės pajautimą bei galimybes laisvai išreikšti savo poreikius ir
supratimą;
- Santykiuose su besimokančiaisiais, mokytojas turėtų taikyti efektyvios komunikacijos
ir aktyvaus klausymosi įgūdžius.
Mokymosi skyriaus charakteristikos
Skyrius 01
Andragogika – suaugusiųjų ugdymas

Paskaitos
6 valandos

Praktika
6 valandos

Skyrius 01 yra įvadas į temą apie suaugusiųjų mokymą. Čia pristatomos pagrindinės temos
sąvokos ir informacija apie andragogikos, kaip nepriklausomos disciplinos, vystymąsi. Pirmojo
skyriaus esmė yra įvardinti uždavinius, kriterijus ir formas, apibrėžiančias suaugusiųjų
mokymąsi, atsižvelgiant į šiuolaikinės darbo rinkos specifiką ir poreikius bei vadovaujantis
žinių ekonomikos principais ir Europos sąjungos rekomendacijomis.

Paskaitų turinys:
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•
•

•
•

•

Suaugusiojo apibrėžimas, neapimant teisinio apibrėžimo. Biologinių, socialinių ir
kultūrinių faktorių, turinčių įtakos suaugusiojo koncepcijai, įvardinimas.
Suaugusiųjų mokymosi apibrėžimas – aspektai ir modeliai. Pagrindinių andragogikos
koncepcijų apžvalga XX-XXI a. (E. Lee Thorndike ir mokslinis požiūris į andraggiką; M.
Knowles ir psichologinis suaugusiųjų mokymosi tyrinėjimas; D. Kolb ir patyriminis
suaugusiųjų mokymasis; neuromokslų įtaka smegenų tyrimui ir suaugusiųjų mokymosi
tyrinėjimams – neuroandragogika)
Suaugusiųjų mokymosi tikslai – mokymosi visą gyvenimą idėja. Suaugusiųjų mokymosi
formos ir tipai. Institucinis ir neinstitucinis mokymasis.
Savarankiškas mokymasis. G. Grow suplanuoto savireguliacinio mokymosi modelis.
Mokymosi kompetencijų vystymosi stadijos. Mokytojo-mokinio santykiai įvairiais
mokymosi ir kompetencijų tobulinimo etapais.
ES rekomendacijos suaugusiųjų mokymuisi.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•
•

•
•

Diskusijos apie tai, kodėl reikia nuolat tobulinti asmenines ir profesines
kompetencijas, atsižvelgiant į šiuolaikinės darbo rinkos specifiką.
Kaitos proceso per kompetencijų augimą aptarimas, analizuojant šiuolaikinio
darbuotojo kompetencijų evoliuciją nuo “žinių darbuotojas” iki “besimokantis
darbuotojas”.
Įgūdžių atpažinti mokymosi tipus pagal mokymosi tikslus ir turinį vystymasis
Savo asmeninių kompetencijų vystymo atpažinimas bei analizė (gebėjimas įvardinti
mokymosi tikslus, atsižvelgiant į mokymosi gaires, darbo atlikimą, bendradarbiavimą
su kitais, savarankišką mokymąsi).
Skyrius 02

Paskaitos
Motyvacija suaugusiųjų ugdyme

6 valandos

Praktika
3 valandos

Skyriaus 02 tikslas yra suaugusiųjų motyvacija mokytis ir augti. Čia suteikiama informacija
apie esmines teorijas, susijusias su suaugusiųjų poreikiais ir interesais, atsižvelgiant į
ugdymosi, asmeninius ir profesinius pasirinkimus. Pirminis skyriaus 02 tikslas yra mokyti
dalyvius gebėti tinkamai identifikuoti besimokančiojo suaugusiojo poreikius ir aiškiai
adekvačiai suformuluoti savo mokymosi tikslus.
Paskaitų turinys:
•

Esminės teorijos apie tai, kaip suaugęs mokosi ir vystosi (pvz, ERG teorija - C. Alderfer;
Poreikių teorija – D. McClelland; Herzberg motyvacijos-higienos teorija; motyvacijos
faktoriai pagal M. Knowles).
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•
•
•

Suaugusiojo mokinio poreikių diagnostika. Kompetencijų modelio mokymui ir
ugdymui kūrimo principai.
Suaugusiojo mokymosi tikslų formulavimas.
Optimalios aplinkybės mokymuisi. Asmeninių mokymosi schemų atradimas.
Mokymosi kliūčių įvardinimas.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•
•
•

Praktiniai pratimai, susiję su suaugusiojo mokymosi poreikių įvardinimu ir
kompetencijų auginimo modelio sukūrimu.
Mokymosi užduočių formulavimo praktikavimasis, naudojant SMART modelį
Įgūdžių, kaip sudaryti asmeninį mokymosi planą, įtvirtinimas, atsižvelgiant į
mokymosi stilius ir modelius.
Skyrius 03
Šiuolaikiniai mokymo metodai

Paskaitos
6 valandos

Praktika
5 valandos

Skyrius 03 yra tiesioginis įvadas į didaktinius suaugusiojo mokymo aspektus. Skyriuje
susitelkiama į tinkamą mokymo metodų parinkimą bei atitinkamų ugdymo sąlygų, pritaikytų
individualiems suaugusiojo poreikiams, sukūrimą. Skyriuje 03 taip pat pristatomi tie mokymo
metodai, kurie ypatingai veiksmingi suaugusiųjų mokymo kontekste. Ypatingai svarbus
skyriaus tikslas – padėti pasirengti savarankiškai kurti ugdymo užduotis bei pratimus, tuo pačiu
išlaikant atvirumą ir smalsumą apie šiuolaikinį mokymą bei mokymosi būdus, ieškant
galimybių tobulinti savo kompetencijas šioje srityje.
Paskaitų turinys:
•
•
•

Mokymo ir mokymosi metodų atrankos principai, vadovaujantis nustatytais
suaugusiųjų poreikiais bei kognityviniais gebėjimais.
Atrinktų didaktinių priemonių panaudojimas dirbant su suaugusiais: didaktiniai
žaidimai, PBL, dramos metodai, diskusijos, kaučingas, mentoriavimas.
Tinkamų pamokų suaugusiems besimokantiesiems rėmų kūrimo taisyklės ir jų
apžvalga.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•

Mokymasis tinkamai parinkti adekvačius interaktyvius metodus pagal informacijos,
kurios norima išmokyti, tipą.

•

Ugdymas gebėjimų, kaip tinkamai parinkti mokymosi veiklas suaugusiems mokiniams,
remiantis atrinktais mokymo metodais: didaktiniai žaidimai, PBL, dramos metodai,
diskusijos, kaučingas, mentoriavimas.
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Skyrius 04
Suaugusiųjų ugdymo metodologija

Paskaitos
6 valandos

Praktika
5 valandos

Skyrius 04 talpina informaciją apie esminius mokymo proceso kūrimo, stebėsenos ir
vertinimo principus suaugusiųjų mokymo kontekste. Skyriaus tikslas – padėti dalyviams
pasirengti tinkamai formuluoti mokymosi tikslus ir rezultatus, vadovaujantis taksonomijomis,
kurios dažnai naudojamos suaugusiųjų ugdyme. Skyriuje 04 dalyviams taip pat pateikiama
informacija apie įrankių stebėsenai ir vertinimui parinkimą.
Paskaitų turinys:
•

•
•
•
•

Suaugusiųjų mokymosi principai. Bazinė informacija apie kognityvinius procesus.
Mokymosi proceso konstravimas atsižvelgiant į smegenų funkcijų tyrimų duomenis
(pagrindinė informacija iš neuroandragogikos).
Mokymosi rezultatai ir tikslų taksonomija. B. Bloom’o taksonomijos panaudojimo
prielaidos ir principai.
Mokymo proceso stebėsena.
Andragogo veiklos vertinimo sritys (dalyvio įsitraukimas, mokymosi rezultatų
vertinimas, elgsenos pasikeitimai, kt.)
Konstruktyvaus atgalinio ryšio suaugusiajam suteikimo principai.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•
•
•

Praktiniai pratimai apima pagrindinių ir proceso tikslų formulavimą bei tikslų
įsivardinimą, vadovaujantis B. Bloom’o taksonomija.
Įgūdžių, kaip stebėti mokymo procesą, lavinimas.
Gebėjimo parinkti tinkamai ugdymo vertinimo įrankius, ugdymas.
Skyrius 05

Paskaitos

Šiuolaikinė mokymo kultūra

8 valandos

Praktika
8 valandos

Skyrius 05 pristato svarbiausią informaciją apie procesinį mokymo modelį ir jo pritaikymą
suaugusiųjų mokymo kontekste. Šioje mokymo dalyje dalyviai išmoks pagrindinius tinkamo
pasirengimo principus, leidžiančius sėkmingai įtraukti suaugusius besimokančiuosius į ugdymo
procesą, taip pat įgis žinias apie taisykles, kaip efektyviai kurti tinkamą ugdymo aplinką.
Dalyviai gebės įtraukti konstruktyviai suaugusiuosius į ugdymo procesą, prieš tai tinkamai
įvertinę jų mokymosi poreikius. Praktinė skyriaus dalis mokys dalyvius savarankiškai kurti
efektyvias ir patrauklias užduotis suaugusiems mokiniams.
Paskaitų turinys:

• Pasirengimas darbui su suaugusiais mokiniais.

• Mokymosi aplinkos suaugusiems sukūrimas (tinkama erdvė, trukdžių pašalinimas,
draugiška atmosfera, t.t.).

• Suaugusiųjų įtraukimas į mokymo planavimo procesą ir jų poreikių įvertinimas.
• Edukacinio proceso kūrimas, remiantis suaugusiųjų patirtimi.
•

Didaktinės medžiagos atranka ir paruošimas suaugusiųjų mokymo kontekstui. Vizualinė
ir multimedijos informacija bei jos tinkamas pritaikymas ugdymui.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•
•
•
•

Tinkamos ugdymo aplinkos kūrimo įgūdžių lavinimas
Veiklių, kurios skatina suaugusiųjų savarankišką mokymąsi ir kompetencijų gilinimą,
kūrimas
Veiklių, kurios paskatintų suaugusius įsitraukti į ugdymo proceso planavimą ir
įgyvendinimą, kūrimas (diskusijos, darbo grupės, apklausos).
Gebėjimo rengti didaktinę medžiagą, tobulinimas (tradiciškai ir panaudojant
multimediją).
Skyrius 06
Didaktinės mokymo sistemos

Paskaitos
6 valandos

Praktika
6 valandos

Skyriuje 06 pristatoma esminė informacija apie mokymo strategijas, naudojamas suaugusiųjų
mokyme. Skyriuje apibūdinamos pagrindinės kognityvizmo, konstruktyvizmo ir konektyvizmo
prielaidos, kaip suaugusiųjų mokymo filosofijos dalis. Kitas aptariamas apsektas yra
suaugusiųjų mokymosi stiliai pagal D. Kolb teoriją. Dalyviai mokysis pagrindinių
besimokančiųjų raiškos būdų: konvergentinis, divergentinis, asimiliacinis ir pritaikantis. Jie
išmoks pasirinkti mokymo metodus ir įrankius, tinkamus situacijai ir aplinkai. Skyriuje taip pat
pateikiama informacija, kaip tinkamai sudaryti mokymosi tvarkaraštį suaugusiems mokiniams.
Paskaitų turinys:
•

•

•

Edukacinės strategijos naudojamos suaugusiųjų švietime: kognityvizmo,
konstruktyvizmo ir konektyvizmo koncepcijų apibūdinimas. Suaugusiųjų mokymosi
veiklų kūrimas, remiantis individualiomis strategijomis.
Mokymosi stiliai (Kolb): konvergentinis, divergentinis, asimiliacinis ir pritaikantis.
Suaugusiųjų mokinių charakteristikos, atsižvelgiant į mokymosi stilius bei jų
dominuojantys poreikiai, turintys įtakos tam, kaip mokiniai asimiliuoja, perdirba ir
įsimena informaciją.
Tvarkaraščio kūrimas ir esminė informacija, kurią privalu įtraukti į suaugusiųjų ugdymo
programas.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•

Dalyvių įgūdžių, kaip sukurti tinkamą pamokos planą ir parinkti ugdymo veiklas,
tobulinimas (remiamasi kognityvizmo, konstruktyvizmo ir konektyvizmo
koncepcijomis).

•
•

Dalyvių gebėjimo kurti individualizuotą ugdymo procesą, tobulinimas (atsižvelgiama į
mokymosi stilius - konvergentinis, divergentinis, asimiliacinis ir pritaikantis).
Praktinis žinių apie tvarkaraščio kūrimą ir pritaikymą išbandymas.
Skyrius 07

Paskaitos
Multimedija mokyme

8 valandos

Praktika
8 valandos

Skyriuje 07 pateikiama informacija apie multimedijos naudojimą ugdymo procese keliais
aspektais:
1) Skaitmeninių priemonių naudojimas tradicinio mokymosi procese; 2) e-mokymosi principai
ir charakteristikos, taip pat naudojant ir mišrų mokymąsi ir mobilų mokymąsi. Pirmuoju atveju
dalyviai sužinos privalumus ir trūkumus multimedijos naudojimo tradiciniame ugdymo
procese. Taip pat dalyviai susipažins su įrankiais, kuriuos jie gali naudoti suaugusiųjų ugdymo
kontekste. Kalbėdami apie distancinį mokymąsi, dalyviai teoriškai ir praktiškai mokysis sukurti
ugdymo modelius suaugusiems mokiniams, taip pat galės remtis populiariomis švietimo
platformomis, pvz, Moodle.
Paskaitų turinys:
•

Multimedijos įrankių ir interneto naudojimas mokant suaugusiuosius: privalumai ir
grėsmės. Švietimo įrankių pristatymas.

•

•

Metodinės prielaidos nuotoliniam mokymuisi, papildančiam mokymuisi, mobiliam
mokymuisi. E-švietimo tipai: sinchroniškas, nesinchroniškas. Mokytojo –
besimokančiojo santykių charakteristikos nuotoliniame mokyme.
Mokymosi proceso kūrimas, naudojant edukacines platformas. Mokymo platforma:
Moodle – skyriai ir įrankiai. E-kurso parengimas.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•
•
•
•

Įgūdžių, parinkti tinkamus įrankius pagal kontekstą ir besimokančiuosius, ugdymas
Pratimai, leidžiantys praktikuoti multimedijos naudojimą suaugusiųjų ugdyme
Gebėjimų kurti distancinį, papildantį ar mobilų mokymą, ugdymas
Tobulinimas įgūdžių, leidžiančių efektyviai kurti didaktinę komunikaciją virtualioje
aplinkoje.
Skyrius 08
Komunikacija suaugusiųjų mokyme

Paskaitos
4 valandos

Praktika
6 valandos

Skyrius 08 yra pirmasis skyrius skirtas “minkštiesiems” andragogo įgūdžiams ugdyti
(bendrosioms kompetencijoms). Skyrius pristato esminius efektyvaus bendravimo tarp
mokinių ir mokytojų aspektus, įtraukiant žodinę ir nežodinę komunikaciją. Dalyviai gaus
informaciją ir įgys įgūdžių, kaip sėkmingai pritaikyti bendravimo būdus, atsižvelgiant į
konkrečių mokinių mokymosi poreikius. Šio mokymo dalis yra taip pat pristatyti vidinius ir
išorinius bendravimo kanalus suaugusiųjų švietime.

Paskaitų turinys:
•
•
•
•
•

Komunikacijos kanalai: vizualinis, žodinis, nežodinis. Trumpas visų kanalų
charakteristikų aprašymas
Kalbos pritaikymas konkrečiai auditorijai
Nežodinio bendravimo svarba mokytojo ir mokinio santykyje
Vidinės ir išorinės komunikacijos apibrėžimai: tikslai, tipai, dažnumas, apimtys.
Skritingų komunikacijos kanalų vaidmuo suaugusiųjų ugdyme.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•
•
•
•

Praktinė besimokančiųjų komunikacijos kanalų analizė suaugusiųjų ugdymo procese
Gebėjimo priderinti siunčiamą žinutę prie žinutės gavėjo ugdymas
Efektyvių technikų, kaip naudoti verbalinę ir neverbalinę komunikaciją ugdyme,
praktikavimas.
Gebėjimo naudoti tinkamai vidinius ir išorinius bendravimo kanalus lavinimas.
Skyrius 09
Užtikrintas ugdymas ir pozityvūs metodai

Paskaitos
8 valandos

Praktika
8 valandos

Pagrindiniai skyriaus 09 tikslai yra padėti dalyviams įgyti įgūdžių, naudingų kuriant pozityvų
ugdymosi santykį su besimokančiaisiais: aktyvaus klausymosi įgūdžių ir asertyvios (užtikrintos)
komunikacijos. Ši ugdymo dalis yra labai praktinė ir susitelkia ties pagrindinėmis andragogo
kompetencijomis šiose srityse: žinios ir jų perkėlimas, pozityvios didaktinės disciplinos
kūrimas, konstruktyvaus ir prasmingo atgalinio ryšio teikimas apie suaugusio besimokančiojo
progresą ir jo klaidas.
Paskaitų turinys:
•
•
•
•

Aktyvaus klausymosi įgūdžių svarba andragogui.
PAgrindiniai aktyvaus klausymosi įgūdžiai: “Aš” teiginiai, perfrazavimas, atviri
klausimai, dėmesio rodymas, tyla.
Užtikrintos komunikacijos metodai Ir technikos. Emocijų raiška. Gebėjimas išreikšti
savo poreikius.
Konstruktyvus atgalinis ryšys suaugusiųjų mokyme.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•
•
•

Aktyvaus klausymosi dirbtuvės. Praktinių įgūdžių, kaip aktyviai klausytis ir kokias
technikas taikyti, lavinimas.
Užtikrintos komunikacijos naudojimas švietimo procese. Įgūdžių, kurti pozityvią
didaktinę discipliną, ugdymas.
Atgalinio ryšio teikimo besimokančiajam mokymasis naudojant atitinkamas technikas
ir metodus.
Skyrius 10

Paskaitos

Praktika

Grupės dinamika, valdymas ir konsultacinis darbas

6 valandos

8 valandos

Skyriaus 10 tikslas – paruošti dalyvius būti komandos lyderio suaugusiems mokiniams
vaidmenyje ir efektyviai koordinuoti bei valdyti suaugusiųjų mokinių klases. Šioje mokymų dalyje
ypatingas dėmesys yra skiriamas esminiams skirtumams tarp mokinio ir mokytojo vaidmens
pedagoginio ir andragoginio mokymų kontekstuose. Dalyviai bus supažindinti su svarbiausia
informacija apie grupės procesus ir specifiniais suaugusiųjų mokinių poreikiais skirtinguose šio
proceso etapuose. Dalyviai taip pat bus paruošti sėkmingai padėti mokinių komandoms įvairiuose
etapuose.

Paskaitų turinys:
•
•
•

Grupės apibrėžimas. Pagrindiniai skirtumai tarp grupės ir komandos. Skirtumai tarp
formalių ir neformalių grupių.
Grupės formavimosi etapai. Situacinės lyderystės teorija (Paul Hersey ir Ken Blanchard)
edukaciniame kontekste.
Mokytojo vaidmuo grupės procesuose.

Seminarų ir praktinių užsiėmimų turinys:
•
•
•

Gebėjimų atpažinti grupės formavimosi etapus vystymas
Gebėjimų tinkamai reaguoti į vidinius grupės procesus vystymas
Mokytojo kompetencijų analizė per jo vaidmenų kaip lyderio, vadovo, koordinatoriaus
ir fasilitatoriaus prizmę.
Skyrius 11
Komunikacijos trikdžiai ir konfliktų sprendimas

Paskaitos
8 valandos

Praktika
5 valandos

Skyrius 11 pristato informaciją, kuri gali būti praktiškai panaudojama sprendžiant įvairias
krizines situacijas, kylančias dėl nesusikalbėjimo ar konfliktų, atsirandančių dirbant su
suaugusiais mokiniais. Skyriuje 11 aptariama svarbiausia informacija apie efektyvaus
bendravimo trikdžius. Skyriuje siūlomi efektyvūs įrankiai dorotis su komunikacijos sunkumais.
Skyriuje taip pat aptariamos ir įvardinamos tarpasmeninių konfliktų klasifikacijos.
Paskaitų turinys:
•

Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos barjerai (informacinis “triukšmas”; protiniai
barjerai; kultūrinės kliūtys; nuostatos ir įsitikinimai; vertybės). Gordon’o kliūčių tipai.

•

Efektyvus konfliktų valdymas mokytojo darbe. Konflikto apibrėžimai ir
Efektyvus konfliktų sprendimo planavimas – stiliai ir strategijos.

•

Praktinių užsiėmimų turinys:
•

Gebėjimo atpažinti efektyvaus bendravimo kliūtis bei spręsti iškilusius bendravimo
sunkumus lavinimas..

•
•

Gebėjimo dorotis skirtingose konflikto stadijose vystymas.
Praktiniai mokymai, kaip naudoti skirtingas konflikto įveikos strategijas.

Skyrius 12
Taprkūltūrinė aplinka ir teisinė bazė, tęstinis ugdymas,
apgyvendinimas, pabėgelių ir romų socialinė apsauga

Paskaitos
6 valandos

Praktika
5 valandos

Svarbiausias skyriaus 12 tikslas yra įvardinti specifinius tikslinių grupių poreikius bei teisinę
bazę, kuri apibrėžia suaugusiųj ugdymą pažeidžiamose grupėse, ypatingai orientuojantis į
prieglobsčio prašytojus ir romus. Dėl to 12 skyriuje pristatoma svarbiausia informacija apie
teisinę tokių grupių situaciją. Esminis skyriaus elementas – pristatyti socialiai pažeidžiamų
grupių ugdymosi poreikius, kurie priklauso nuo grupėms priklausančių asmenų buitinių sąlygų.
12 skyrius pateikia praktiškai naudingą informaciją apie ugdymo organizavimo forma sir
mokymo metodus, kurie atitinka specifinius tokių mokinių poreikius.
Paskaitų turinys:
•
•
•

Teisinis ir socialinis prieglobsčio prašytojų ir romų statusas ES.
Specifiniai prieglobsčio prašytojų ir romų ugdymosi poreikiai.
Individualizuoto mokymo principai ugdymosi procese, kuriame dalyvauja romai ir
prieglobsčio prašytojai.

Praktinių užsiėmimų turinys:
•
•
•

Gebėjimų, kaip kurti tarpkultūrinio mokymosi ir bendravimo aplinką suaugusiųjų
švietime, ugdymas.
Gebėjimų atrinkti efektyvių tarpkultūrinio mokymo metodų ugdymas
Specifinių ugdymosi poreikių tarp prieglobsčio prašytojų ir romų įvertinimas ir
atliepimas į juos.
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Modulis 2:
Šiuolaikinės komunikacinės technologijos

Parengė:
Vilniaus “Židinio” suaugusiųjų gimnazija

Tema

Teorija (val.)

Praktika: pratimai
+ seminarai (val.)

1

Įvadas į e-mokymąsi

14

4

2

Komunikacinės technologijos

6

2

3

Įrankiai turiniui: Google Drive disk

12

4

4

Įrankiai audio ir video
konferencijoms: Skype, Google
Hangouts
Viešieji ryšiai

14

4

12

3

6

Naujoji medija, socialiniai tinklai ir
online bendravimas

12

6

7

Švietimas ir viešinimas

12

2+2

8

Technika ir įrankiai

14

4

9

Multimedia ir mokymas

14

4

110

35

5

Viso:

1. Įvadas į e-mokymąsi
VALANDOS: 18 (teorija 14; praktika 4 (pratimai)
Pagrindiniai tikslai: Turėti žinių, kaip apibrėžti e-mokymąsi ir atpažinti pagrindinius aspektus, kaip
įgyvendinti tinkamai e-mokymosi procesą. Gebėti suprasti pagrindines teorijas ir metodus, kaip
naudoti IKT (informacines komunikacines technologijas) šiuolaikinėje visuomenėje. Turėti įgūdžius,
kaip vartoti pagrindines IKT sąvokas bei taikyti jas.
TEORIJA
Kas yra e-mokymasis. E-mokymosi apibrėžimas. Pagrindiniai e-mokymosi privalumai (nėra laiko ir
vietos limitų; įtraukia; nedidelės finansinės sąnaudos; atitinka asmeninius poreikius). E-mokymosi
rizikos (izoliacija; sveikatos bėdos; asmeninių duomenų apsauga). Motyvuojantys e-mokymosi
aspektai (bendruomenės parama; aiškūs lūkesčiai; efektyvus resursų panaudojimas).
E-mokymosi modeliai. Instruktoriaus vadovaujamas vs. savarankiškas: privalumai ir trūkumai.
Sinchroniškas e-mokymasis ir jo funkcijos (“gyvas” pokalbis; audio ir video konferencijos;
dalinimasis duomenimis; virtualus “balsavimas”; multimedijos prezentacijų bendra peržiūra). Asinchroniškas e-mokymasis (el. paštas; diskusijos; naujienlaiškiai; prikabintos bylos). Mišrus
mokymasis.
Skirtumai tarp e-mokymosi ir tradicinio mokymosi
Tradicinis mokymasis

E-mokymasis

Aplinka

Klasė

Namai, darbas (e-mokymasis pritaikomas
bet kur)

Mokytojo
vaidmuo

Mokytojas dažniausiai yra pagrindinis
informacijos šaltinis ir esminė
mokymosi proceso figūra.

Mokiniai yra dėmesio centre. Mokinys gali
pritaikyti mokymosi procesą savo greičiui.
Mokytojas yra mokymosi moderatorius.

Turinys

PowerPoint
Vadovėliai
Video
Bendradarbiavimas

Multimedia
Skaitmeninė biblioteka
Įvairūs bendravimo būdai

Tinkamų komunikacijos technologijų pasirinkimas. IKT pasirinkimo kriterijai (finansinės
galimybės; mokinių poreikiai; mokymosi proceso praturtinimas; lankstumas; produktyvumo kėlimas;
poveikis aplinkai). Mokymosi plano peržvalga ir IKT integracija (kur reikia). Mokinio poreikių ir
gebėjimų įvertinimas.

PRAKTIKA
1. Palyginkite sinchroninį ir a-sinchroninį mokymąsi. Suformuluokite pagrįstą sprendimą, kuris
mokymosi būdas yra Jums tinkamesnis pagal Jūsų poreikius.
2. Aptarkite asmeninę e-mokymosi naudą bei rizikas.
3. Sukurkite charakteristikų sąrašą, kuris leistų parinkti tinkamą IKT pagal aplinką ir
besimokančiojo poreikius.
PRAKTINĖS UŽDUOTIES PAVYZDYS
Mokymasis integruoti audio ir video įrankius į mokymąsi.
Aptarkite situacijas, kuriose audio įrašai gali būti naudojami:
- Muzikinis kūrinys muzikos ar istorijos pamokose;
- Dialogo įrašas užsienio kalbų pamokose;
- Gamtos garsai geografijos pamokose.
Pagalvokite apie galimus audio įrašo panaudojimo būdus ir padarykite audio įrašą ugdymo tikslais.

2. Komunikacijos technologijos
VALANDOS: 8 (teorija 6; praktika 2 (pratimai))
Pagrindiniai tikslai: Žinoti pagrindines IKT sąvokas. Žinoti esmines asmeninių kompiuterių ir
operacinių sistemų funkcijas. Gebėti atskirti technologijas pagal jų savybes ir potencialą.
TEORIJA
Komunikacijos technologijų koncepcija. IKT apibrėžimų įvairovė. Pagrindinės IKT rūšys
(kompiuteriniai įrankiai; tradicinės popierinės technologijos – dokumentai, laiškai, spauda; priemonės
susisiekimui – telefonai, faksai, kt.). Esminės komunikacinių technologijų savybės (įprastai
kompiuterinės ar internetinės; naudojamos švietime, darbe, namie; informacijos perdavimas).
IKT evoliucija. Trumpa IKT evoliucijos istorija (telegrafas, telefonas, bevielis telegrafas, faksas,
kompiuteris, mobilus telefonas, išmanusis telefonas). Interneto vaidmuo IKT evoliucijos procese.
Šiuolaikinės IKT ugdymo aplinkoje (PC, planšetės, projektoriai, interaktyvios lentos, skaitmeninės
kameros, skaitmeniniai įrašo prietaisai; išmanūs telefonai).
Pagrindiniai IKT įrankiai (asmeninis kompiuteris, notebook’as; išmanusis telefonas; išmanioji
lenta; planšetė). Asmeninio kompiuterio apibrėžimas. Pagrindinės asmeninio kompiuterio savybės
(procesorius, motininė plokštė, I/O prietaisai, RAM, operacinė sistema, programėlės). Populiariausios
operacinės sistemos ir jų palyginimas. ASmeninio kompiuterio ir notebook’o skirtumai (kaina;
portabilumas; klaviatūra; tikslas). Išmaniųjų telefonų paplitimo istorija. Išmaniosios lentos funkcijos
ir privalumai (praturtinti ugdymo procesą; pagreitinti medžiagos įsisavinimą; vizualizuoti mokymosi
medžiagą). Planšetų funkcijos ir tikslai.
PRAKTIKA
1. Aptarkite pagrindines kompiuterio savybes, kurios reikalingos, kad atitiktų standartinio
vartotojo poreikius. Turėkite mintyje darbo su kompiuteriu poveikį vartotojo saugumui,
sveikata ir aplinkai.
2. Įvardinkite ir paaiškinkite, kuris IKT įrenginys geriausiai atspindėtų Jūsų poreikius.
3. Įvardinkite operacinių sistemų išmaniesiems telefonams privalumus: IOS (Apple), Android,
Windows Phone. Aptarkite, kodėl yra svarbu žinoti skirtumus.
PRAKTINĖS UŽDUOTIES PAVYZDYS
•

Sukurkite prezentaciją apie IKT įrenginių evoliuciją, atsakydami į klausimus:
o

Kas įkvėpė tokį spartų IKT įrenginių plitimą ir vystymąsi?

o
o

Kokie vartotojų poreikiai yra tenkinami per besivystantį technologijų progreso procesą?
Kaip, Jūsų nuomone, atrodys tolesnė IKT evoliucija?

3. Įrankiai turiniui: Google Drive Disk
VALANDOS: 16 (teorija 12; praktika 4 (pratimai))
Pagrindiniai tikslai: Turėti žinių, kaip apibrėžti debesijos sąvoką ir įvarindti jos pagrindines savybes.
Suformuoti įgūdžius, kaip kurti ir dalintis duomenimis per debesiją, ypač naudojant Google Drive disk.
TEORIJA
Debesijos įvairovė ir koncepcija. “Debesų kompiuterijos” sąvokų įvairovė ir jų rūšys (Google Drive,
OneDrive, DropBox). Debesijos privalumai (lankstumas; nereikia techninės įrangos atnaujinimų;
nereikia spec. priežiūros; informacijos atkūrimas; saugumas; mobile prieiga). Debesijos rizikos (galimi
trikdžiai; privatumo klausimai; informacijos konversijos sunkumai).
Google Drive diskas ir jo ypatybės: aplankai, dokumentai, formos, dalinimasis. Google Drive
unikalumas (google programėlių integracija; didelės paieškos galimybės; sinchronizavimas;
bendradarbiavimas; finansinis efektyvumas). Aplankai (informacijos organizavimas pagal temą;
pasiekiamas bet kuriuo metu; dalinimosi aspektai). Formos (funkcijų įvairovė: registracija, renginių
planavimas, apklausų parengimas, email’ų surinkimas, automatinė grafinė analizė). Dalinimasis
(skirtingos dalinimosi galimybės; dalinimasis su ne-google vartotojais; kontaktų grupės).
PRAKTIKA
1. Aptarkite ir įvertinkite už ir prieš informacijos laikymą panaudojant debesiją arba kietąjį diską.
2. Įvardinkite kasdienes namų ir darbo užduotis, kurios gali būti atliktos panaudojant Google
Drive diską.
PRAKTINIO PRATIMO PAVYDZYS
Darbas su Google Drive profiliu funkcijų įvertinimui. Susikurkite profilį, aplanką, dokumentą aplanke,
pasidalinkite dokumentu su draugu taip, kad jis galėtų tvarkyti dokumentą.

4. Įrankiai audio ir video konferencijoms: Skype, Google Hangouts
VALANDOS: 18 (teorija 14; praktika 4 (pratimai))
Pagrindiniai tikslai: Turėti žinių apie populiarių audio ir video konferencijų įrankių privalumus ir
trūkumus. Turėti kompetencijų tuos įrankius taikyti audio ir video konferencijoms įvairiuose
kontekstuose.
TEORIJA
Audio ir video konferencijų privalumai ir tikslai. PAgrindinis video ir audio konferencijų tikslas.
Audio ir video konferencijų svarba versle. Audio ir video konferencijų privalumai (laiko taupymas,
finansinis efektyvumas, dalinimasis dokumentais, lengvesnis planavimas, akis į akį bendravimas).
Audio ir video konferencijų trūkumai (aukšti reikalavimai interneto greičiui; įranga aukštos kokybės
transliacijai).
Esminiai techniniai reikalavimai audio ir video konferencijoms. Video konferencijų apibrėžimas.
Audio ir video konferencijų rūšys. Sėkmingos video ir audio konferencijos aspektai (aiškūs tikslai;
adekvatus biudžetas; tinkamai parinkta technika ir programos). Pagrindiniai reikalavimai audio ir
video konferencijų technikai (web-kamera; kompiuterio pajėgumai; interneto greitis).
Naudingi įrankiai audio ir video konferencijoms: Skype, Google Hangouts. Skype funkcijos
(skambutis; video; žinutės; dalinimasis). Skype privalumai (santykių palaikymas; nuolatinė
komunikacija; finansinis efektyvumas; lankstumas). Esminiai žingsniai naudojant Skype. Google
Hangouts savybės (aukštos kokybės video pokalbiai; dalinimasis ekranu; pokalbiai) Google Hangouts
funkcijos (darbuotojų įsitraukimas; klientų konsultavimas; produktų demonstravimas; klientų parama;
webinarai; interviu).
PRAKTIKA
•
•
•

Aptarkite už ir prieš video konferencijas bei gyvus susitikimus-konferencijas.
Sudarykite sąrašą kriterijų sėkmingai video konferencijai
Sukurkite video konferenciją patys. Žingsnis po žingsnio. Patikrinkite video konferencijos
galimybes.

PRAKTINĖS UŽDUOTIES PAVYZDYS
Įsivaizduokite, kad Jūsų užduotis – suplanuoti video konferenciją su partneriais iš skirtingų pasaulio
šalių apie migracijos krizę. Sukurkite strategiją, atsakydami į šiuos klausimus:
• Kiek žmonių dalyvaus?
• Kokios yra kiekvieno partnerio techninės galimybės?
• Kaip suplanuoti tinkamą laiką kiekvienam?
• Keik truks konferencija?
• Kokie esminiai klausimai bus aptarti?
• Koks geriausias įrankis konferencijai organizuoti ir kodėl?

5. Viešieji ryšiai
VALANDOS: 15 (teorija 12; praktika 3 (pratimai))
Pagrindiniai tikslai: Susipažinti su esminėmis viešųjų ryšių savybėmis. Įgauti įgūdžius pritaikyti
viešųjų ryšių galimybes visoms tikslinėms grupėms.
TEORIJA
Skirtumai tarp medijų ir viešųjų ryšių. Viešieji ryšiai – apibrėžimai ir savybės (PR). Viešųjų ryšių
specialistai (informacijos pristatymas, kontaktų kūrimas, valdymas, įvaizdžio formavimas, pardavimų
gerinimas, t.t). Komunikacijos projektų valdymas (tikslų kėlimas; strategijos kūrimas; įrankių ir
resursų parinkimas; įgyvendinimas; monitoringas; rezultatų vertinimas). Pagrindiniai PR tikslai
(viešinimas; patikimo įspūdžio kūrimas; tikslinės grupės motyvavimas). Medijos – apibrėžimų
įvairovė. Ryšiai ir komunikacija, naudojant įvairius medijų kanalus bei interesų grupes (kompanijos,
politinės grupės, įžymybės, t.t.). Informacijos viešinimas (informaciniai leidiniai; teminiai straipsniai,
t.t).
Naujoji medija ir Tradicinė medija. Esminiai skirtumai tarp naujosios ir tradicinės medijos (skirtingi
sėkmės kriterijai; orientacija į bendruomenę, kt.) Naujosios medijos charakteristikos (interaktyvumas;
prieinamumas 24/7; turinio kūrimas čia ir dabar; t.t.) Už ir prieš naudojant naująją mediją
(prieinamumas; lengvas dalinimasis informacija; efektyvus bendravimo įrankis; greitis; t.t.)
Medijų naudojimo tikslai. Pagrindiniai medijų naudojimo tikslai – informuoti (vietiniu ir platesniu
lygiu); kurti abipusiai naudingus santykius; atsakyti į klausimus; efektyviai komunikuoti krizės
situacijose; stebėti politinę ir ekonominę situaciją; t.t. Sėkmės rodikliai, pasiekiant tikslines grupes.
PRAKTIKA
1. Įvardinkite ir palyginkite esminius tradicinės ir naujosios medijos kanalus. Įvardinkite
kiekvieno kanalo esmines tikslines grupes bei poveikį joms.
2. Sukurkite trumpą interviu populiaria tema radijo eteriui. Turėkite mintyje medijų naudojimo
tikslus.
Pavyzdys praktiniam pratimui:
Įsivaizduokite, jog vadovaujate NVO, kuri dirba su imigrantais. Jūsų tikslas – sukurti efektyvius
viešuosius ryšius bei santykius su vietine spauda tam, kad pasiektumėte savo tikslinę grupę –
darbdavius. Norite sukurti jiems teigiamą įspūdį apie imigrantus. Sugalvokite efektyvią strategiją, kuri
padėtų pasiekti užsibrėžtus tikslus.

6. Naujieji socialiniai tinklai ir virtuali komunikacija
VALANDOS: 18 (12 teorija; 6 praktika)
Pagrindiniai tikslai: Supažindinti su esminiais privalumais ir trūkumais naudojant socialinius tinklus;
formuoti arba gilinti gebėjimus naudotis populiariausiais socialiniais tinklais komunikacijos tikslu.
TEORIJA
Naujosios medijos privalumai ir funkcijos. Įvadas – kas yra naujoji medija? Naujosios medijos
atsiradimo poreikiai (Newman R.W.: geografinio atstumo mažinimas; didelių kiekių informacijos
perdavimas; didesnis komunikavimo greitis; interaktyvus bendravimas; kt.) Naujosios medijos
sąvokų įvairovė. Pagrindinės naujosios medijos charakteristikos (skaitmeninė; tinklinė; interaktyvi;
turinti manipuliacijos charakteristikų). Naujosios medijos pavyzdžiai: naujienų portalai, wiki,
blogai, socialiniai tinklai.
Neigiami naujosios medijos poveikiai. Psichologinė ir fizinė priklausomybė nuo interneto bei
socialinių tinklų (priežastys, simptomai, tipai, dorojimasis). Informacijos perteklius kaip netikros
informacijos gavimo rizika (fake news, propaganda, poveikis politikai). Nesaugaus turinio
prieinamumas nepilnamečiams (pornografija, smurtas, t.t.). Grėsmė asmens duomenims. Grėsmė
savivertei per palyginimą su kitais; kibernetinės patyčios; neigiamos reakcijos. Medijų raštingumo
svarba.
Populiariausi naujosios medijos bendravimo kanalai (Email, Blogai, Youtube, Facebook,
Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest). Už ir prieš kalbant apie populiariausius kanalus.
(kriterijai – patikimumas greitis; prieinamumas; duomenų apsauga; kt.) Kiekvieno kanalo
privalumai ir funkcijos.
PRAKTIKA

a.
b.

1. Aptarkite temas:
Kokios yra naujosios medijos charakteristikos ir poveikis plačiajai visuomenei?
Kokios priežastys to, kad naujoji medija tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi?

2. Palyginkite kelis socialinius tinklus (pvz. Facebook ir Twitter) pagal naujosios medijos
charakteristikas. Raskite panašumus ir skirtumus.
3. Susikurkite vartotojo profilį viename iš socialinių tinklų ir įvertinkite jį pagal duotus kriterijus.
4. Pasidalykite gerąja naudojimosi socialiniais tinklais patirtimi.
Praktinio pratimo pavyzdys
Medijų raštingumas. Pasirinkite kelis straipsnius, kurie sukėlė rezonansą visuomenėje ir įvertinkite
juos pagal šiuos kriterijus:
- Kanalo savininkas (finansiniai šaltiniai; reputacija; kt.)

-

Straipsnio autorius (tikras vardas ar sukurtas; kiti jo straipsniai; kt.)
Informacijos šaltinio patikimumas
Straipsnio pridėtinė vertė bei paslėpta reikšmė (pvz. rinkti “klikus”)

7. Švietimas ir viešinimas
VALANDOS: 18 (12 teorija; 4 praktika (pratimai 2; seminarai 2))
Pagrindiniai tikslai: Susipažinti su galimybėmis ir gebėti išnaudoti galimybes švietimo turinį viešinti
bei naudotis tinkamomis platformomis.
TEORIJA
Švietimo turinio ir rezultatų viešinimo ir matomumo svarba. Priežastys, kodėl verta viešinti
švietimo turinį (patikimumas; galimybė naudotis informacija; poveikis). Švietimo matomumo
svarba ir privalumai (švietimo sistemos tobulinimas; rezultatų viešinimas; gerosios patirties
sklaida; t.t.) Abipusis poveikis tikslinėms grupėms.
Švietimo viešinimo principai. Švietimo viešinimo vertė ir principai (švietimo institucijų atvirumas;
informacijos prieinamumas; šaltinių patikimumas). Populiariausi kanalai švietimo turinio
viešinimui (Youtube, Facebook pages, WordPress websites, Pinterest, Canva.com, Googlesites, kt.)
Švietimo platformos: pavyzdžiai (Epale). Efektyvios švietimo erdvės koncepcija (dinamiška; paveiki
mokytojo veiksmams bei švietimo turiniui). Švietimo platformų įvairovė (pagal tikslines grupes,
interesus, mokymosi būdus, kt.). Populiarios platformos. EPALE – daugiakalbė profesionalų,
dirbančių su suaugusiais, bendruomenė. EPALE funkcijos (turinio dalinimasis, gerosios patirties
sklaida, diskusijų platforma, partnerių paieška, kt.)
PRAKTIKA
1. Aptarkite, kodėl verta viešinti mokymosi rezultatus. Parinkite geriausius kelius, kaip viešinti
informaciją tikslinėms grupėms. Įvardinkite galimas kliūtis.
2. Atlikite tyrimą, kaip žinomos švietimo institucijos naudojasi galimybėmis viešinti mokymo
turinį.
3. Ištirkite nacionalines platformas, skirtas švietimo turinio viešinimui. Įvertinkite pagal
kriterijus: draugiškumas vartotojui, patogumas, prieinamumas tikslinėm grupėms, kt.
Praktinio pratimo pavyzdys:
Susikurkite profilį EPALE, parašykite straipsnį švietimo tema ir jį patalpinkite. Aptarkite platformos
privalumus bei trūkumus.

8. Technikos ir įrankiai
VALANDOS: 18 (14 teorija; 4 praktika (pratimai))
Pagrindiniai tikslai: Pristatyti ir pagilinti supratimą apie pagrindines technikas ir įrankius
informacijos paieškai, turiniui ir mokymosi valdymui. Suformuoti kompetencijas, kaip pasirinkti
tinkamus ir patikimus įrankius informacijos paieškai bei turinio valdymui.
TEORIJA
Patikimos paieškos sistemos ir jų funkcijos. Populiariausios paieškos sistemos internete (Google,
Yahoo, Bing, kt.) ir jų funkcijos. Paieškos personalizavimas (ankstesnės paieškos, priemonės, kalba).
SEO (earch engine optimisation) ir jo funkcijos. Specializuotos paieškos sitemos (BASE,
ScienceResearch, SpaceTime3D, Vikipedia, kt.). Efektyvi paieška interenete (raktažodžiai, paieškos
specifika, rezultatų atranka).
Turinio valdymo sistemos: WordPress. Turinio valdymo sistemų tikslai. Turinio valdymo sistemų
funkcijos (turinio kūrimas, turinio valdymas, turinio dalinimasis, kt.) WordPress privalumai
(draugiškumas vartotojui, didelė bendruomenė, daugybė priedų, daugybė pasirinkimų, ganėtinai
saugu). WordPress trūkumai (open source, dažni atnaujinimai, per daug priedų).
Mokymosi valdymo sistemos: Moodle. E-mokymosi koncepcija. E-mokymosi aplinkų
klasifikaavimas (mokymosi valdymo sistemos; mokymosi turinio valdymo sistemos;
bendradarbiavimo aplinka, kt.) Mokymosi valdymo sistemų funkcijos (komunikacija – email,
diskusijų forumai, konferencijos; bendradarbiavimas – projektų valdymas, dalyvių registracija;
ugdymosi užduotys, kt). Moodle: pagrindinės funkcijos (užduočių valdymas; diskusijos; pasirinkimai;
testai; dienoraščiai; tyrimai). Pagrindinės Moodle savybės (tinka nuotoliniam mokymuisi ir mokymuisi
klasėje; paprasta naudotis; integruotos saugumo priemonės).
Masiniai atviri virtualūs kursai (Massive Open Online Courses - MOOC): Coursera, EdX.
MOOC koncepcija ir funkcijos. MOOC tipai (C-MOOCs ir x-MOOCs). Tikslinės auditorijos (esantys
ir būsimi besimokantieji; tėvai; baigusieji studijas; profesionalai, kt.) MOOC privalumai (mokymosi
bendruomenė; asmeninis mokymosi greitis; jokių atstumo apribojimų; bendraamžių vertinimas).
Populiariausi MOOC - Coursera ir EdX: palyginimas (privalumai ir trūkumai).
PRAKTIKA
1. Efektyvi informacijos paieška internete. Suraskite mokytojo duotą informaciją kuo greičiau,
naudodamiesi skirtingomis paieškos sistemomis. PAlyginkite patyrimą. Palyginkite tą pačią
paieškos sistemą, bet skirtingomis kalbomis (pvz. google.lt and google.pt) ir atraskite skirtumą.
2. Naudodamiesi skirtingomis paieškos sistemomis atraskite informaciją apie tai, su kokiomis
problemomis susiduria tautinės mažumos Europoje.
3. Susikurkite vartotojo paskyrą WordPress’e. Atraskite naudojimosi galimybes bei pasirinkite
tokį svetainės dizainą, kokį norėtumėte turėti savo įsivaizduojamai svetainei. Paaiškinkite savo
pasirinkimą.

4. Susikurkite paskyrą Moodle. Pabandykite kelias funkcijas – atlikite informacijos paiešką,
nusiųskite email’ą mokytojui.

PRAKTINIO PRATIMO PAVYZDYS
Naudodamiesi bet kuria paieškos sistema, susiraskite MOOC pagal Jūsų interesų lauką. Paaiškinkite,
kodėl pasirinkote konkrečią paieškos sistemą bei konkrečią mokymosi platformą. Aptarkite, kokios
yra prisijungimo prie virtualaus mokymosi kurso sąlygos (prisijungimas; kaina; pradžios data;
užbaigimas; sertifikatai).

Modulis 3:
Žmogiškųjų išteklių valdymas:
Tyrimas, analizė, planavimas ir pritaikymas

Parengė:
INFOR ELEA - Italija

Tema

Teorija
Val.

1

ĮVADAS Į ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
VALDYMĄ

6

Praktika:
(užsiėmimai ir
seminarai)
Val.
2

2

TYRIMO ĮRANKIAI

12

2

3

PASIŪLA IR PAKLAUSA

12

2

4

VAIDMENYS

12

2

5

INTELEKTINIS KAPITALAS

16

1+3

6

KOMUNIKACIJOS KANALAI

12

4

7

MOKYMAI IR MOTYVACIJA

12

4

8

TAKTINIS IR STRATEGINIS PLANAVIMAS

16

4

9

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

12

4

10

POKYČIO SIEKIS

10

2

120

30

Viso

1) ĮVADAS Į ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMĄ

Valandos: 8 = teorija 6 + praktika 4 (pratimai)
Esminiai tikslai: Žinoti Žmogiškųjų išteklių sąvoką ir strateginius faktorius. Gebėti suprasti darbo
rinkos evoliuciją ir tai, kas vyksta pasaulyje. Turėti apžvalgą, kodėl įmonės darė atitinkamus su darbo
rinka susijusius sprendimus.

TEORIJA
Kas yra Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo apibrėžimai. Žmonių valdymo
šiuolaikinėse organizacijose principai (sąvokos “organizacinė elgsena” apibrėžimas; kontrastas tarp
teorinių prielaidų Teorija X ir Teorija Y; žmogiškasis ir socialinis kapitalas įmonėse). Kaip ŽI veikia
ir įrankiai, padedantys organizacijoms veikti efektyviai bei padeda organizacijoms pasiekti
konkurencinį pranašumą per “paslaugas žmonėms”.
Kodėl Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymas (Human Resource
Management (HRM)) yra gana naujas požiūris į žmonių valdymą organizacijose. Žmonės yra matomi
kaip esminis išteklius pagal šį požiūrį. Kadangi organizacijas sudaro žmonės, jų atranka, įgūdžių
lavinimas, motyvacija geresniems pasiekimams, jų įsipareigojimo organizacijai palaikymas yra
esminiai klausimai HRM kontekste.
Atvejo analizė
Amazon
Ryanair
PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
Įsivaizduokite, kad atidarote naują įmonę, kuri teikia paslaugas (pvz, finansines paslaugas). Kuriuos
klasikinius ar modernius HRM modelius Jūs norėtumėte taikyti ir kodėl?

2) TYRIMO ĮRANKIAI

VALANDOS: 14 = teorija 12 + praktika 2 (pratimai)
Esminiai tikslai: Žinoti esminius kandidatų paieškos įrankius, darbo analizės instrumentus, interviu,
testus ir klausimynus. Po šio skyriaus mokymų dalyviai gebės parašyti kandidatų atrankos konkrečiai
organizacijai planą.
TEORIJA
Šiandien daug kompanijų specializuojasi darbuotojų atrankoje. Svarbu žinoti, kaip atrankos veikia,
kad būtų pasiekti geriausi rezultatai.
Atrankos veiklas galima išskirti į 9 etapus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etapas1: Įvardinti laisvą vietą ir įsivardinti poreikius
Etapas 2: Sukurti pozicijos aprašymą
Etapas 3: Sukurti atrankos planą
Etapas 4: Atrinkti kandidatų paieškos komisiją
Etapas 5: Paviešinti atranką pozicijai bei įgyvendinti atrankos planą
Etapas 6: peržvelgti aplikantų dokumentus ir sukurti trumpą sąrašą
Etapas 7: Įgyvendinti interviu
Etapas 8: Atrinkti ir pasamdyti
Etapas 9: Užbaigti atranką

PRAKTINĖS UŽDUOTIES PAVYZDYS
Įsivaizduokite, kad turite laisvą darbo vietą savo įmonėje ir sukurkite tai vietai atrankos palną.

3) PASIŪLA IR PAKLAUSA

VALANDOS: 12 = teorija 12 + praktika 4 (pratimai)
Esminiai tikslai: Žinoti ir suprasti Žmogiškųjų išteklių rinką (pasiūla ir paklausa) bei scenarijus.
TEORIJA
Rinkos analizė pasiūlos ir paklausos kampu yra vienas esminių verslo strategijos aspektų. Kai teisingai
atlikta, ji veda link sėkmingai įgyvendinamų tikslų. Gera rinkos analizė padeda pritraukti
investuotojus, numatyti galimas kliūtis bei pritraukti klientus.
Jei tu žinai, ko nori darbo rinka, tu rasi žmones, kurie padės įdiegti rinkos poreikių įgyvendinimo
programas.
PRAKTIKA
1. Aptarti ir įvertinti darbo rinką savam mieste, savoj geografinėj erdvėj ir valstybėje.
2. Darbo rinkos analizė, orientuojantis į dabar paklausių darbų pasaulyje aptarimą bei diskusiją
kaip darbas iš namų keičia darbo rinką.
PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
Pasirinkite tradicinį darbą (pvz, finansų darbuotoją) ir įsivaizduokite, kas pasikeistų, jei šis darbas būtų
dirbamas iš namų.

4) VAIDMENYS

VALANDOS: 14 = teorija 12 valandų + praktika 2 (pratimai)
Esminiai tikslai: Išmanyti, kas yra organizacijos profilis, kaip jį suprasti ir kaip jį sukurti. Gebėti
aprašyti veiklas, instrukcijas, padėsiančias pagerinti vidinius santykius.
TEORIJA
Organizacinis profilis rodo vidinę organizacijos struktūrą. Darbuotojai ir pozicijos yra reprezentuojami
dėžutėmis ar kitomis formomis, kartais įtraukiamos nuotraukos, kontaktinė informacija, laiškai ar
nuorodos į tinklapius, iliustracijos. Tiesios ar kampuotos linijos sujungia skirtingus lygius. Tai sukuria
vizualų vaizdą, kaip atrodo hierarchiniai santykiai ir darbuotojų pozicijos įvairiuose departamentuose,
kurie ir sudaro organizaciją.
Yra daugybė organizacijos profilių: hierarchinis, matrica, vėliava ir kiti modeliai.

PRAKTIKA
•
•

Aptarti skirtingų modelių organizacijos profilių pliusus ir minusus.
Bandyti “perstumdyti” vaidmenis ar pareigas iš vienos pozicijos į kitą toje pačioje
organizacijoje.

PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
Pabandyti sukurti skirtingo modelio organizacijos profilius tai pačiai organizacijai.

5) INTELEKTINIS KAPITALAS
VALANDOS: 20 = teorija 16 + praktika 4 (1 pratimai ir 3 seminarai)
Esminiai tikslai: Žinoti intelektinio kapitalo sąvokos apibrėžimą ir jos prasmę bei priemones jam
pagerinti.
TEORIJA
Terminas “intelektinis kapitalas” yra nuoroda į įvairius išteklius, kurie apibrėžia organizacijos vertę ir
įmonės konkurencingumą. Suprantama, kad terminas “intelektinis kapitalas” iš žmogiškųjų išteklių
perspektyvos sunkiai išverčiamas į ekonominius terminus. Tikriausiai, intelektinis kapitalas gali būti
matomas kaip “nefinansinė” organizacijos vertė. SAvo straipsnyje Magrassi titled “Taxonomy of
Intellectual Capital”, 2002, Magrassi apibrėžia žmogiškąjį kapitalą kaip “žinios ir kompetencijos,
kurias turi organizacijos darbuotojai” ir apibrėžia intelektinį kapitalą kaip “kolektyvinės žinios ir
kompetencijos, kurios yra daugiau nei individualių darbuotojų gebėjimai, ir kurios yra susijusios su
organizacija”.
Ir nors vis daugiau domimasi intelektiniu kapitalu, tačiau vis dar trūksta informacijos apie tai, kaip jį
sėkmingai išnaudoti produktyviam įmonės darbui. Labai svarbu suprasti, kas yra tas intelektinis
kapitalas, kur jis turi savo vietą organizacijoje, kokie yra jo elementai ir kas gali būti daroma jų
valdymui.
Intelektinis kapitalas apima įgūdžius ir žinias, kurias organizacija turi apie tai, kaip gaminti prekes ar
teikti paslaugas. Taip pat jis apima ir informaciją apie organizacijos istoriją, klientus, tiekėjus,
procesus, akcininkus, ir kita informacija, kuri gali būti naudinga įmonės konkurentams bei kuri nėra
savaime suprantama. Intelektinis kapitalas taip pat yra ir industrinės, ne tik organizacinės, žinios. Tai
yra kombinacija tiek kognityvinio žinojimo, tiek intuityvių/su patirtimi susijusių žinių.
PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
Pasiūlykite įvairių skirtingų būdų, kaip išmatuoti intelektinį kapitalą.
SEMINARAS
Suplanuokite seminarą apie intelektinį kapitalą, pasikvietę ekspertą.

6) KOMUNIKACIJOS KANALAI

VALANDOS: 16 = teorija 12 + 6 (pratimai)
Esminiai tikslai: Žinoti ir suprasti pagrindinius komunikacijos kanalų principus bei įrankius
kompanijos viduje.

TEORIJA
Efektyvi komunikacija įmonėje tarp darbuotojų leidžia atsiskleisti geriausiems darbuotojų talentams
bei potencialui. Dažnai nauda peržengi tik finansinės naudos ribas. Dažnai diskusijos padeda sukurti
stiprią bendruomenę įmonės viduje, leisdama darbuotojas jaustis pasitikinčiais savimi ir laimingais bei
padaryti daugiau nei reikalauja jų pareigos. Tam, kad kompanija išlaikytų inovatyvų požiūrį į procesus
ir žengtų visą laiką priekyje, būtina susitvarkyti vidinę komunikaciją.
Keli patarimai, kaip apgerinti vidinę komunikaciją:
1 – Integruoti video pranešimus į bendravimą;
2 – Sukuri vidinį bendravimo tinklą;
3 – Pradėti atvirų durų politiką;
4- Sukurti Wiki puslapį žinių dalinimuisi
5 – Sukurti bendravimo planą vertikaliai ir horizontaliai komunikacijai
6 – Aiškiai komunikuoti kompanijos tikslus ir uždavinius
7 – Leisti vidinį laikraštį
8 – Naudoti mobilius įrankius.

PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI
1) Pasiūlyti kelis efektyvios komunikacijos būdus kompanijos viduje
2) Įsivaizduokite vidinio naujienlaiškio turinį – kokius dalykus norėtumėte įtraukti?
3) Peržvelkite efektyvios komunikacijos idėjų sąrašą ir pridėkite savų.

7) MOKYMAI IR MOTYVACIJA

VALANDOS: 16 = teorija 12+ praktika 4 (pratimai 2)
Esminiai tikslai: Žinoti, kaip motyvuoti darbuotojus.Turėti pasirinkimų galimybes, kaip pagerinti
darbuotojų motyvaciją bei kaip sukurti darbuotojų skatinimo planą.
TEORIJA
Žmogiškieji ištekliai yra kritiškai svarbi organizacijos dalis, nes be jų neįsivaizduojamos jokios
veiklos. Jie turi ne mažesnę vertę nei finansai, produkcija, marketingas. Esminė žmogiškųjų išteklių
valdymo paslaptis – sėkmingai įgyvendintas darbuotojų atrankos ir motyvacijos palaikymo planas.
Sharma (2006) teigia, kad pagrindinė HRM užduotis yra išlaikyti darbuotojų motyvaciją dirbti.
Motyvuoti darbuotojai yra organizacijos kraujas ir gyvybė. Todėl HRM turi sudaryti sąlygas
darbuotojams jausti pasitenkinimą savo atliekamu darbu, priklausomai nuo atliekamų veiklų.
Motyvacija susijusi žmogaus pasirinkimu atlikti specifines užduotis, likti organizacijoje ir sunkiai
dirbti savoje pozicijoje. Darbuotojų motyvavimas dirbti yra reikšmingas kiekvienai organizacijai
(Kirstein, 2010). Kadangi motyvacijos klausimo sprendimas yra svarbus visuose organizacijos
lygmenyse, svarbu, kad darbuotojas aiškiai žinotų tiek tiesioginio vadovo lūkesčius jo darbui, tiek
asmenys, atsakingi už darbuotojų motyvacijos palaikymą, suprastų komponentus, kurie tą motyvaciją
sudaro bei kurtų atitinkamas mokymų sistemas. Kovach, (1980) atrado, kad kompanijos mieliau
rinktųsi energingą darbuotoją be formalaus išsilavinimo, nei darbuotoją su geru diplomu, bet neturintį
entuziazmo. Ir nors senesni tyrimai (pvz. Murphy 1981) rodo, kad darbuotojų esminis motyvacijos
šaltinis yra piniginės paskatos, naujesni tyrimai tai paneigia, kalbėdami apie vidinės motyvacijos
svarbą.
PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
1) Įsivaizduokite, kad Jums reikia suplanuoti 2-ų dienų išvyką įmonės darbuotojams. Kaip Jūs
ją suplanuotumėte, kad padidintumėte jų motyvaciją?
2) Jei esate turėję komandos lipdymo (Stiprinimo) patirčių, aprašykite, kuo jos buvo
naudingos motyvacijos kėlimui.

8) TAKTINIS IR STRATEGINIS PLANAVIMAS

VALANDOS: 20 = teorija 16 + praktika 4 (pratimai)
Esminiai tikslai: Išmokti, kaip panaudoti taktinį ir strateginį planavimą kontrolės išlaikymui.
Žinoti, kaip turėti ilgalaikę viziją vykdomoms veikloms ir ją išlaikyti.
TEORIJA
Taktinis planavimas yra trumpalaikis planavimas, kuris apima įvairias dabartines organizacijos
veiklas. Trumpalaikis planavimas apibrėžiamas kaip apimantis veiklas vienerių metų laikotarpiui ar
trumpesniam. Taktinis planavimas įprastai taikomas produkcijos, marketingo, personalo, finansų
veiklose.
Esminiai skirtumai tarp strateginio ir taktinio planavimo:
1. Kadangi aukštesnės grandies vadovai geriau supranta organizaciją kaip visumą nei žemesniųjų
grandžių vadovai, aukštesniųjų grandžių vadovai dažniau planuoja strategiškai nei žemesniųjų
grandžių vadovai, kurie turi daugiau kompetencijų matyti ir apibendrinti kasdienius darbus bei juos
planuoti.
2. Kadangi strateginis planavimas pabrėžia planus į tolesnę ateitį, o taktinis apima kasdienius
klausimus,
strateginiai
planai
įprastai
yra
komplikuotesni
nei
taktiniai.
3. Kadangi strateginiai planai iš esmės remiasi numatymais į ateitį, o taktiniai jau turima informacija
apie kasdienius procesus, strateginiai planai yra mažiau detalūs.
4. Kadangi strateginiai planai susitelkia ties ilgalaikiais tikslais, o taktiniai – trumpalaikiais,
strateginiai planai apima veiklų planavimą ilgesniam laikotarpiui.
Nepaisant skirtumų, abi planavimo rūšys yra persipynusios ir viena nuo kitos priklausomos.
Organizacijos įvairių grandžių vadovai turi naudotis tiek strateginiu, tiek taktiniu planavimu tam, kad
organizacijos veikla būtų sėkminga.
PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
Peržvelkite strateginio plano pavyzdį ir pabandykite parašyti naują.:
Vizija: pagerinti savo finansinę situaciją per didesnę algą.
1 uždavinys – Strategija karjeros šuoliui: gauti didesnę algą;
2 uždavinys – Būti paaukštintam į kitą vadovavimo lygį. Susitikti su savo kuruojančiu vadovu aptarti
savo stiprybes ir silpnybes. Įsivardinti, ko reikia karjeros laiptų kilimui savoje organizacijoje.
Susidėlioti veiksmų planą. Įgyvendinti veiksmų planą su vadovo pagalba.
3 uždavinys – Veiksmai: susitikti su aukštesniu vadovu paaukštinimo gavimui.

9) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

VALANDOS: 16 = teorija 12 + praktika 4 (pratimai)
Esminiai tikslai: Turėti žinių, kaip įgyvendinti HRM programą organizacijoje. Dalyviai turės žinių bei
įgūdžių, kaip suprasti, parinkti ir integruoti teisingą sistemą.

TEORIJA
Atsižvelgiant į šiuolaikinę darbo rinkos situaciją, organizacijos vadovai turi atsakingai ir tinkamai
parinkti žmogiškuosius išteklius maksimaliam veiklų atlikimui. Organizacijos gali įgyvendinti
žmogiškųjų išteklių lyderystės programas tam, kad pritrauktų geriausius potencialius darbuotojus ir
juos išlaikytų. Tokių programų vertinimas efektyvumo prasme gali būti labai sudėtingas dalykas, todėl
svarbu sukurti tinkamas kūrimo, įgyvendinimo įvertinimo sistemas tam, kad HRM programų
įgyvendinimo sėkmė atvestų į geresnę organizacijos situaciją ateityje.
Karina Li Ming Kuok, Bradford S.Bell knygoje “Design, Implementation, and Evaluation of HR Leadership
Development Program” siūlo keturis aspektus programos kūrimui ir įgyvendinimui:

1234-

Atrankos kriterijai programos dalyviams
PAteikiamų užduočių struktūra
Pagalbinės ugdymo galimybės
Programos administravimo atsakomybės

PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
Įsivaizduokite, kad vadovaujate NVO, kuri dirba sveikatos apsaugos sektoriuje, ir turite 100
darbuotojų. Parašykite HRM įgyvendinimo planą.

10) POKYČIO SIEKIS

VALANDOS: 12 = teorija 10 + praktika 2 (pratimai)
Esminiai tikslai: Įgyti gebėjimą keisti modelius ir veiklas atsižvelgiant į kultūrinius, ekonominius ir
globalius aspektus.
TEORIJA
ŽI vadovai, kurie nori, jog įvyktų esminės transformacijos ir likti konkurencingi turi daug investuoti į
darbą su ŽI idant išlaikytų darbuotojų priėmimą ir paramą.
Tinkama lyderystė ŽI srityje ir tinkama vykdančiųjų vadovų komanda yra kritiškai svarbūs apjungiant
visą organizaciją strateginių tikslų siekimui.
Taip pat svarbu, kad vadovai turėtų kompetencijas apjungti darbuotojus bendram darbui ir patys jaustų
įsipareigojimą įmonei. Akis į akį pokalbiai padeda vadovams įvertinti, kiek darbuotojai supranta
bendrą įmonės strategiją, kaip pokyčiais juos palies, įvertinti įsipareigojimo lygį ir padėti pasirinkti
veiklos būdus. Klausimai, kuriuos vadovai turėtų aptarti yra šie:
Kas keičiasi?
Kodėl keičiasi?
Kaip tai paveiks tavo sritį?
Kaip tai paveiks individą?

PRAKTIKA
Peržvelkite 20 metų istoriją ir sudarykite sąrašą įvairių HRM scenarijų, kuriuos galite rasti savo mieste,
regione ar šalyje.
PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
Pabandykite įsivaizduoti naujus HRM scenarijus (pvz, gali bandyti įsivaizduoti, kokią įtaką turės
dirbtinio intelekto atsiradimas)

Module 4:
Tarpkultūrinės kompetencijos

Parengė:
Bo Maria Daskalova
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Temų sąrašas

Tema

Teorija

Praktika:

(valandos)

pratimai
+seminarai
(valandos)

1

Tarpkultūrinės kompetencijos suaugusiųjų

10

20

mokymosi aplinkoje
2

Kultūra: tarp dalinimosi ir skirties

10

20

3

Kultūrinės įvairovės valdymas

20

10

4

Tarpkultūrinis dialogas ir žmogaus teisės

10

20

5

Kultūriniai debatai apie žmogaus teises

10

20

10

20

70

110

6

Viso:

Skyrius 1: Tarpkultūrinės kompetencijos suaugusiųjų mokymosi aplinkoje

VALANDOS: 10 + 20 (interaktyvios, apima ekspertų komentarus; minčių lietus; moderuojamos
diskusijos; mažos grupinės užduotys su refleksija)
Esminiai tikslai:
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⚫

Pristatyti esmines sąvokas;

⚫ Atrasti tarpkultūrinės kompetencijos vietą suaugusiųjų ugdyme.
TEORIJA
⚫

Poreikių įvertinimas: Kodėl tarpkultūrinė kompetencija (intercultural competencies
(ICC)) yra svarbi?

Šiandien tarpkultūrinis supratimas ir tarpkultūrinė kompetencija yra svarbesni nei bet kada, nes
jie padeda prisiliesti ir atskleisti vienas opiausių mūsų šiuolaikinių visuomenių problemų,
kylančių dėl nesusikalbėjimo tarp kultūrų: diskriminacija, rasizmas, neapykantos kalba, kt.
Egzistuoja didelis poreikis

šviestis tam, kad piliečiai galėtų gyventi kartu įvairialypėse

kultūrose. Tam mes turime visi turėti tarpkultūrinių kompetencijų. Gebėjimas suprasti vienas
kitą, turint mintyje įvairius kultūrinius barjerus, yra vienas fundamentalių principų, reikalingų
demokratinei visuomenei funkcionuoti.
ICC Tikslai
⚫ Išlaisvinti žmones nuo jų logikos ir kultūrinių nuostatų tam, kad sukurtų santykius su kitais
ir girdėtų kitų asmenų idėjas;
⚫ Vystyti tarpkultūrinį jautrumą ir sąmoningumą, mokytis matyti ir analizuoti problemas iš
kultūrinės perspektyvos;
⚫ Kultivuoti tarpkultūrines nuostatas, kas apima buvimą tolerantišku, pagarbiu, smalsiu ir
empatišku kitoms kultūroms;
⚫ Įgyti kultūrinių žinių apie kultūrą bendrai ir apie specifines kultūras, ypatingą dėmesį skiriant
nematomiems kultūros elementams, kurie yra kaip paslėpta aisbergo dalis.
Taprkultūrinės kompetencijos: Įrankis konstruktyviam kultūros įvairovės valdymui
✓ Globaliai ir Europoje potencialas konfliktams tarp kultūrų auga;
✓ Artimiausiais metais kultūrų heterogeniškumas didės, kaip ir daugės kontaktų tarp skirtingų
kultūrų narių;
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✓ Todėl gebėjimas konstruktyviai bendrauti atsižvelgiant į kultūrų įvairovę bei daugybę
vertybių, tikėjimų irk t. bus kritiškai svarbus.
Tarpkultūrinis mokymasis (TM) - įvadas. Tarpkultūrinis raštingumas, tarpkultūrinis
rišlumas ir tarpkultūrinis intelektas
Tarpkultūrinis raštingumas
⚫

TM remiasi prielaida, kad svetimo baimė nėra natūrali lemtis ir kad kultūrinis augimas
visada buvo skirtingų kultūrų susidūrimo dalimi.

⚫ Ši baimė ir istoriniai barjerai gali būti nugalėti.
⚫ TM remiasi asmens pasirengimu susidurti su kitos kultūros atstovais; didinti sąmoningumą
apie kitą kultūrą; gebėjimu perklausti savo turimas kultūrines nuostatas.
Tarpkultūrinis rišlumas
⚫ Apie tarpkultūrinio rišlumo svarbą, Britų Taryba rašo: “tarpkultūriniai įgūdžiai yra ypatingai
svarbūs tarp darbuotojų visame pasaulyje. Devyniose šalyse darbuotojai įvertino
tarpkultūrinius gebėjimus aukščiau nei techninius gabumus pagal tai, kiek jie yra svarbūs
verslui”.
Tarpkultūrinis intelektas
Tarpkultūrinis intelektas yra terminas, kuris vartojamas apibūdinti žmogaus gebėjimus
efektyviai

funkcionuoti

kultūrinėje

įvairovėje

ir

(metakognityvines, kognityvines, motyvacines ir elgsenos).
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apima

skirtingas

dimensijas

Tarpkultūrinis intelektas ir 3H-modelis (Head-Hand-Heart) suaugusiųjų švietime
⚫ Galva (Head): kognityvinis
supratimas,

kritinis

mąstymas, mokymasis per
skaitymą,

paskaitas,

diskusijas;
⚫ Ranka
(Hand):
funkcijos,

psichomotorinės
praktika,

mokymasis per veikimą;
⚫ Širdis
(Heart): jausminis/emocinis
veikimas,

dėmesys

rezultatui,

pajautimas

proceso ir tikslų prasmingumo, tarpasmeninio ryšio pajautimas.
⚫ 3H-modelis: visuminis mokymo metodas.
Tarpkultūrinių kompetencijų koncepcijos
⚫ Yra bendras sutarimas, kad tarpkultūrinė kompetencija nurodo, kiek individas geba
efektyviai funkcionuoti skirtingose kultūrose (Whaley & Davis 2007).
⚫ Hammer et al. (2003) apibrėžė tarpkultūrinę kompetenciją kaip “gebėjimą mąstyti ir veikti
tarpkultūriškai tinkamais būdais”
⚫ Johnson et al. (2006) apibrėžė tarpkultūrinę kompetenciją kaip “individo efektyvus tinkamų
žinių, įgūdžių parinkimas tam, kad gebėtų sėkmingai bendrauti su žmonėmis iš skirtingų
kultūrų namie ir užsienyje”
Tarpkultūrinių kompetencijų mokymosi spiralė
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Būdai įgyti tarpkultūrines kompetencijas. Tarpkultūrinių kompetencijų dimensijos.
⚫

Kultūrai-specifinis požiūris suteikia informaciją apie individualias kultūras – ypač
verslo/marketingo prasme.

⚫ Kultūriškai apibendrintas požiūris prasideda nuo sąmoningumo apie kultūrinius klauimus
prieš kultūrai-specifinės informacijos suteikimą. Tai toks švietimo modelis, kuris sumažina
stereotipizavimą.
Tarpkultūrinės kompetencijos kūrimo stadijos.
⚫ Nesuvokiama nekompetencija
⚫ Sąmoninga nekompetencija
⚫ Sąmoninga kompetencija
⚫ Nesąmoninga kompetencija

PRAKTIKA
•

Praktika šioje temoje yra mokymosi visą gyvenimą patyrimas
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PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ PAVYZDŽIAI:
•

Daug pasirinkimų patirti mokymąsi per veiklas tarpkultūrinėse aplinkose. Bet koks
tarpasmeninis kontaktas ir komunikacija multikultūrinėje erdvėje yra praktinis
tarpkultūrinio mokymosi patyrimas. Svarbu atsisakyti stereotipinio vertinimo.
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2. Kultūra: tarp dalinimosi ir skirties
VALANDOS:
30 (interaktyvios, apima ekspertų komentarus; minčių lietus; moderuojamos diskusijos; mažos
grupinės užduotys su refleksija)

Esminiai tikslai:
•

Suprasti kultūros sąvoką kaip dinamišką esybę su pasidalintomis prasmėmis – atsižvelgiant
į tarpkultūrinių kompetencijų sąvoką;

•

Susieti kultūrinius stereotipus su diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais.

TEORIJA
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⚫ Aisbergo modelis kultūros ir kultūrinio sąmoningumo paaiškinimui

Kultūra – bandymai apibrėžti. Kultūra kaip pasidalintos prasmės. Dinamiški kultūros
aspektai.
⚫ “Svarbu ne tai, kas yra kultūra, o ką kultūra daro”
⚫ “Kultūra yra veiksmažodis”
⚫ Kultūros apibrėžimas per dalinimąsi: Kultūra=Pasidalintos prasmės
⚫ Kultūra yra AKTYVUS PRASMĖS KŪRIMO PROCESAS, ir yra daugiau nei vien
apibrėžimas
⚫ “Pasidalintos prasmės” turi įtakos vertybėms, nuostatoms, standartams, kalbai, mąstymo
modeliams, elgsenos normoms, komunikacijos stiliams, kt.
⚫ Kultūra nuolatos keičiasi, bet pokyčiai ne visada yra pastebimi
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⚫ Kultūra kaip individo nuosavybė yra atvira tolesniam augimui priklausomai nuo žinių ir
patirties.
Kultūra paremti stereotipai ir prietarai: etnocentrizmas, ksenofobija. Rasizmas – atvejo
analizė. Genocidas ir etninis valymas.
⚫ Žvelgdami per stereotipų prizmę, mes nematome asmenų tokių, kokie jie yra ar
nevertiname už tai, ką jie padarė, ir tokiu būdu jie tampa marginalizuojami kultūroje,
kurioje jie nėra “savi”.
⚫ Stereotipai yra stabilūs ir sunkiai keičiami. Net jei mums nurodomi pavyzdžiai, kurie
prieštarauja stereotipams, mes linkę manyti, kad tai tik išimtys.
⚫ Mes įsitvirtiname stereotipus, kai nenorime ar nemokame gauti visos reikalingos
informacijos, kuri padėti daryti teisingus sprendimus apie žmones ar situacijas.
⚫ Mūsų visuomenė dažnai nevalingai kuria ir platina stereotipus, tačiau stereotipai kuria
diskriminaciją ir neteisingą žmonių vertinimą.
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“Kultūros vardu” – Keliai į atskirtį, diskriminaciją ir žmogaus teisių pažeidimus
⚫ Stereotipas yra nuostata apie žmonių grupę, o išankstinė neigiama nuostata (prietaras) yra
asmens individualus vertinimas pagal tai, kuriai grupei jis priklauso.
⚫ Stereotipai veda link išankstinių nuostatų apie asmenį.
⚫ Prietarai gali būti skleidžiami propagandistų ir demagogų.
⚫ Nepatikrintos išankstinės nuostatos gali vesti link diskriminacijos, smurto ir, kraštutiniais
atvejais, genocido.
⚫ Kalba, ypatingai slengas, ura dažnai naudojami nužmoginti tam tikros grupės narius, ir šis
nužmoginimas yra pirminė prielaida diskriminacijai, izoliacijai ir smurtui.
⚫ Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, priimta 1948 m., teigia “Visi žmonės yra gimę laisvi
ir lygūs savo orumu ir teisėmis.”

PRAKTIKA
Visokio pobūdžio dalyvavimo reikalaujantys užsiėmimai, tokie kaip simuliacijos ir vaidmenų
žaidimai, kurie leidžia dalyviams pabūti kito asmens kailyje ir patirti tai, kaip pasaulį supranta kitos
kultūros atstovai. Daug užsiėmimų galima rasti jaunimui skirtame Europos Tarybos leidinyje
Kompasas: https://www.coe.int/en/web/compass
PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ PAVYZDŽIAI:
•

Kultūros aisbergo konstravimas
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3. Kultūrinės įvairovės valdymas

VALANDOS: 30 (teorija 20; praktika 10)

Esminiai tikslai:
•

Padidinti sąmoningumą apie kultūrinę įvairovę ir susipažinti su ją apibrėžiančiomis
teorijomis.

TEORIJA
Kultūrinė įvairovė
⚫ Įvairovė nėra apribota kultūros, etninės kilmės, kalbos ar religijos.
⚫ Taip pat ji nėra apibrėžiama tik per vietovę, kas būtų supaprastinimas (nors tai būdinga
šiandienos diskursui).
⚫ UNESCO teigia, kad kultūrinės įvairovės apgynimas yra etinė pareiga, neatskiriama nuo
žmogiškojo orumo. Teigiama, kad tai įsipareigojimas žmogaus teisėms ir esminėms
laisvėms, konkrečiau – asmenims, kurie priklauso pažeidžiamoms grupėms.
Kultūrinė “Kitoniškumo” teorija: Kultūros hierarchijos ir galios santykiai
⚫ Įvairovė apibūdina gebėjimą pamatyti variacijas didesnėse grupėse – ji apima atvirumą,
priėmimą ir inkliuziją.
⚫ ”Kitoniškumo” akcentavimas reiškia orientavimąsi į skirtingumą ir priešybes.
⚫ Jei bendruomenė susitelkia ties “kitoniškumu”, tai gali būti pagrindu atskirčiai, neigiamoms
išankstinėms nuostatoms, diskriminacijai rastis.
⚫ Monokultūralizmas – šiuolaikinė populizmo dimensija - “Prarasto rojaus paieškos” ir
“Make … Great Again”
⚫ Multikultūralizmas, Interkultūralizmas ir Tarp-kultūralizmas
⚫ Interkultūralizmas kaip UNESCO, CoE ir EU vizija
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Kitoniškumo konceptualizavimas
⚫ Zygmunt Bauman rašo, kad kitoniškumo paieška yra esminis būdas, kaip kultūros Ir
visuomenės atranda savo identitetą. Moteris yra “kita” nei vyras, gyvūnas yra “kita” nei
žmogus, svetimšalis yra “kita” nei vietinis. (Bauman 1991: 8).
⚫ Kitoniškumo paieška yra nuvertinimas kito asmens, kaip priklausančio surdinuotai
kategorijai.
⚫ PRasmės, kurios suteikiamos sąvokoms “savi”, “mes” yra perdėtai teigiamos ir perdėtai
neigiamos, kai kalbama apie “kitus”, “svetimus” (“mes civilizuoti, o jie laukiniai”).
⚫ Kitoniškumo dichotomijos matomos kaip labai natūralios ir kasdienos gyvenime jos
neperklausiamos.

Andrew Okolie apie kultūrų hierarchijas
⚫ Socialinės tapatybės yra sąlyginės; grupės įprastai save apibrėžia per santykį su kitomis.
⚫ Taigi apibrėždami save neišvengiamai mes apibrėžiame ir kitas grupes.
⚫ Šie savęs ir kitų apibrėžimai turi savų tikslų ir pasekmių – jie susiję su apdovanojimais ir
bausmėmis, kurios gali būti materialios ar simbolinės.
Multikultūralizmas, Interkultūralizmas and Tarp-kultūralizmas
⚫ Kokie yra skirtumai tarp šių trijų sąvokų?
⚫ Skirtumai apibrėžia prasmes ir perspektyvas, kurios susijusios su žmonių tarpusavio
sąveikos būdais ir būdais sąveikauti su kitomis kultūromis.

PRAKTIKA
1. Simuliacinės veiklos, kurios leidžia dalyviams pajusti tarpkultūrinį patyrimą savo kailiu.
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2. Minčių lietus apie tarpkultūrinį patyrimą iš asmeninės perspektyvos su tikslu – nugalėti
kolektyvinius stereotipus.
PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ PAVYZDŽIAI:
•

Žingsnis Pirmyn – užsiėmimas iš Europos Tarybos parengto žmogaus teisų vadovo
jaunimui “Kompasas” https://www.coe.int/en/web/compass.

•

Nuoroda į veiklą (anglų kalba): www.eycb.coe.int/compass/en/pdf/2_38.pdf
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4. Tarkultūrinis dialogas ir žmogaus teisės

VALANDOS: 30 (teorija 10; praktika 20)

Esminiai tikslai:
⚫ Suprasti politinio instrumentalizavimo svarbą ir “Civilizacijų sandūros” teoriją;
⚫ Ugdyti kritinį mąstymą apie tarpkultūrinius konfliktus ir įtampas bei atviro dialogo svarbą
suprantant kultūrų įvairovę.

TEORIJA
Kritinis požiūris į Huntington'o “Civilizacijų sandūrą”
⚫ Kas yra “civilizacijų sandūra”?
⚫ “Civilizacijų” sandūra yra teorija, kad religinės ir kultūrinės tapatybės bus esminis karinių
nesutarimų šaltinis laikotarpyje po Šaltojo karo.
⚫ “Civilizacijos yra skirtingos viena nuo kitos savo istorija, kalba, kultūra, tradicijomis ir religija“
⚫ Dėl ekonomikos modernizacijos, žmonės yra atitolę nuo ilgą laiką esminėmis buvusių vietinių
tapatybių. Šį atotrūkį iš dalies kompensuoja religija.

Kritika
⚫ Huntingtoną kritikavo daugybė autorių (Fox, 2005; Mungiu Pippidi & Mindruta, 2002;
Henderson & Tucker, 2001; Russett, Oneal, & Cox, 2000; Harvey, 2000)
⚫ Teorija kaltinama tuo, kad supaprastina kultūros sąvoką; pernelyg apibendrina regionines
kultūras; siekia “juodai balto” paveikslo kultūros temoje.
⚫ Epistemologinė kritika, Metodologinė kritika, Etinė kritika.
⚫ Kontraversiškiausias Huntington‘o teiginys susijęs su Islamo demonizavimu, mat jis siejo
islamą ir smurtą.
Tarpkultūrinis dialogas
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⚫ Dialogo tarp civilizacijų kaip sąvokos pirmasis atradėjas yra Austrų filosofas Hans
Köchler (1972).
⚫ Tarpkultūrinis dialogas užtikrina, kad bus atsižvelgta į kultūrines vertybes bei tiesiami tiltai.
⚫ PAgarba individui ir individualiam orumui gali būti išsaugoti be grėsmės kolektyviniam
gėriui.
Tarpkultūrinis dialogas, žmogaus teisės ir demokratija
⚫ UNESCO inicijuoja tarpkultūrinio dialogo plėtrą: “Kultūrinė įvairovė, tarpkultūrinis
dialogas ir žmogaus teisės: Metodai ir įrankiai, kaip sukurti daugiakultūrines ir įtraukias
visuomenes”
Tarpkultūrinio dialogo ir žmogaus teisių ugdymas
⚫ Esminis tarpkultūrinio dialogo tikslas – dirbti kartu, kad dalintumėmės bendru gėriu
(Bekemans 2007; Mascia 2007; Papisca 2007a; Xuereb 2007).
⚫ Iššūkis – suteikti galimybes visiems, kas gyvena konkrečioje visuomenėje, ne tik tam, kad
žmonės toleruotų vienas kitą, bet taip pat, kad kartu dirbtų ir siektų bendrų tikslų.
⚫ Kultūrinė įvairovė klesti ten, kur yra apsaugomos bazinės žmogaus laisvės ir teisės.
⚫ Švietėjai vaidina esminį vaidmenį ugdydami tarpkultūrinį dialogą – per savo autoritetą bei
pavyzdį ir per tinkamai parinktus metodus bei ugdymo turinį.
⚫ Tarpkultūrinės kompetencijos įgalina dalyvius bendrauti ir bendradarbiauti su kitų kultūrų
atstovais.

PRAKTIKA
⚫ Kritinė moderuojama diskusija apie Huntington'o “Civilizacijų sandūrą” siejant bendri su
islamofobija ir ksenofobija.
⚫ Sukurti skirtingus vaidmeninius tarpkultūrinius dialogus – atskirti dialoginį metodą nuo
monologinio.
⚫ Patyrinėti ryšį tarp tarpkultūrinio dialogo, žmogaus teisių ir demokratijos pasirinkus
tinkamas simuliacines veiklas.
⚫ Suteikti praktinių švietimo tarpkultūrinio dialogo temomis pavyzdžių.
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PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ PAVYZDŽIAI:

Naudotis informacija iš skritingų metodinių priemonių (anglų kalba):
⚫

DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCIES USING ACTIVITIES WITH
DIFFERENT MEDIA, Iuliana Marchis, Liliana Ciascai, Joaquim Saial

⚫ Corbett, John. Intercultural Language Activities Cambridge, Handbooks for Teachers.
Cambridge: CUP, 2010.
⚫ https://learning.educatetogether.ie/mod/resource/view.php?id=7752
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5. Kultūriniai debatai apie žmogaus teises

VALANDOS: 30 (teorija 10; praktika 20)

Esminiai tikslai:
⚫ Suprasti kultūrinį reliatyvizmą ir žmogaus teisių universalumo principus
⚫ Suprasti konflikto dinamiką ir kritinius būdus įveikti konfliktus.

TEORIJA
Universalios žmogaus teisės.
⚫ KOnfliktas tarp kultūrinio reliatyvizmo ir žmogaus teisių prasidėjo nuo Visuotinės
žmogaus teisų deklaracijos paskelbimo 1948 m
⚫ JT Generalinė asamblėja skelbia Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją “bendru standartu
pasiekimams visose tautose ir visiems žmonėms”
Universalus ir kultūriškai sąlyginis požiūris į žmogaus teises
⚫ Universalizmo principas – visi žmonės turi neatimamas teises vien dėl to, kad yra žmonės,
nepriklausomai nuo kultūrinės kilmės ar nuostatų.
Kultūrinis reliatyvizmas – sąvoka ir esminiai aspektai
⚫ Žmogaus teisių universalumo kritikai teigia, kad universalumas nuneigi kultūrinius
skirtumus, kurie egzistuoja tarp visuomenių.
⚫ Kultūrinis reliatyvizmas remiasi doktrina, kurią remia bendruomenės autonomijos ir
savęs-apibrėžimo sąvokos.
⚫ Kultūriniai reliatyvistai mato universalias žmogaus teises kaip nejautrias kultūriniams
skirtumams ir kaip priemonę priespaudai.
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Kultūrinis reliatyvizmas ir tradicijų apsauga (Maryam Namazie)
⚫ Namazie teigia, kad kai kurios šalys, prisidengiančios kultūriniu reliatyvizmu, naudoja šią
sąvoką kaip pateisinimą įvairių žmogaus teisių pažeidimų.
⚫ Reliatyvistai vartoja “primesta Vakarų kultūros” kaip pateisinimą netinkamiems veiksmas,
nors patys savanoriškai vartoja vakarų produktus savo kasdienoje.
⚫ Kultūrinis reliatyvizmas yra šių dienų fašizmas
Žmogaus teisių suderinamumas su kultūrine įvairove
⚫ Kiekviena kultūra gali siekti savos gero gyvenimo vizijos tol, kol nepažeidžia teisių tų
individų, kurie toje kultūroje gyvena.
Kultūrinis reliatyvizmas nėra atsakymas į žmogaus teisių klausimus
⚫ Nors egzistuoja daugybė kultūrų ir tradicijų, yra bazinės doktrinos, kurios turi tapti
universaliomis.
⚫ Tradiciniai rūbai, maistas, muzika, menas ir kalba – jų įvairovė turi būti išlaikoma ir
bendruomenės turi būti apsaugotos nuo išpuolių prieš šiuos kultūrinius dalykus.
⚫ Tačiau žalingos praktikos tokios kaip vergovė, seksizmas, moterų lytinių organų žalojimas
turi būti vertinami per žmogaus teisių užtikrinimo prizmę.
Išvada
“Žmogaus teisės turi būti matomos kaip galingas mechanizmas išlaisvinti žmoniją nuo
vergovės ir tironijos, panaikinti nepasitikėjimą tarp visuomenių ir kultūrų pasaulinėje
Human Rights Debate: Universalism Versus Relativism – OpEd By Dr Gyan Basnet and
Mansoor Hassan Albalooshi

PRAKTIKA
1. Perskaityti ir paanalizuoti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos sutrumpintą versiją.
2. Organizuoti simuliacinę diskusiją apie “už ir “prieš” kultūrinį reliatyvizmą, orientuojantis
į smurtą prieš moteris ir vaikų, kaip darbo jėgos, išnaudojimą.
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PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
⚫ Kultūrinis reliatyvizmas: debatai (anglų kalba) https://study.com/academy/lesson/cultural-relativism-activities.html
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6. Tarpkultūrinis jautrumas ir tarpkultūrinė kompetencija. Skirtumų valdymas ir
konfliktų sprendimas.

VALANDOS: 30 (teorija 10; praktika 20)
Esminiai tikslai:
⚫ Suprasti tarpkultūrinės kompetencijos mokymąsi kaip procesą
⚫ Susieti tarpkultūrinį jautrumą su tarpkultūrine komunikacija
⚫ Reflektuoti savo asmeninius konfliktų valdymo įgūdžius ir būdus.
TEORIJA
Milton J. Bennett’o tarpkultūrinio jautrumo vystymosi modelis
Dr. Milton Bennett (1986, 1993, 2004, 2013) kalba apie tarpkultūrinio jautrumo vystymąsi kaip
“būdus analizei to, kaip mes potencialiai reaguojame į kultūrinius skirtumus”. Daugiau
informacijos: http://www.idrinstitute.org/page.asp?menu1=15
⚫ Prielaidos: “…kai asmens suvokimas apie tarpkultūrinius skirtumus auga ir tampa
kompleksiškesnis, asmens kompetencija tarpkultūriniuose santykiuose auga”
➢ Neigimas
➢ Gynyba
➢ Menkinimas
➢ Priėmimas
➢ Pritaikymas
➢ Integracija
⚫

“Diferenciacija” svarbi sąvoka ir apima kelis dalykus:
–

Žmonės mato tą patį dalyką skirtingais būdais

–

Žmonės gyvena skirtingose kultūrose, kuriose taip pat skirtingai matomi reiškiniai
ir situacijos.

⚫ Realybės interpretavimas priklausomai nuo kultūros yra skirtingas.
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Į procesą orientuoti įgūdžiai ugdant tarpkultūrines kompetencijas

UNESCO priemonės tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui
⚫ UNESCO sieja tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą su žmogaus teisių užtikrinimu.
⚫ Siūlomas 5 žingsnių planas, kaip operacionalizuoti tarpkultūrines kompetencijas: pagarba,
savimonė, pritaikymas, santykių kūrimas ir kultūrinis nuolankumas.
Hall`o tarpkultūrinės komunikacijos modelis
Tarpkultūrinės komunikacijos tyrimai yra artimai susiję su daugybe kitų disciplinų:
⚫ Kultūrinė antropologija
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⚫ Psichologija
⚫ Socialinė psichologija
⚫ Sociologija
⚫ Lingvistika ir semiotika
⚫ Kultūrinės studijos
⚫ Medijų studijos
⚫ Retorika
Skirtumų valdymas ir konfliktų valdymas suaugusiųjų švietimo aplinkoje
⚫ Tarpkultūrinės komunikacijos barjerai
Nerimas ir stresas
Kultūrinis šokas
Etnocentrizmas
Stereotipai ir prietarai
Neverbalinės interpretacijos
Kalbos skirtumai
⚫ Tarpkultūrinės komunikacijos nauda
Noras priimti skirtumus
Asmeninis augimas per didesnę toleranciją
Dialogas
Bendradarbiavimas
Pozityvių nuostatų į kitoniškumą ugdymas.
⚫ Sėkmingos tarpkultūrinės komunikacijos užtikrinimas
Bendra kalba
Žinios apie kitą kultūrą
Savos kultūros matymas kitų kultūrų kontekste
Kultūrinės įvairovės priėmimas
Dialogo paieška
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⚫ Žemo konteksto ir aukšto konteksto kultūros
Edward T. sukūrė sąvokas “aukštas kontekstas” ir “žemas kontekstas”

Patarimai, kaip bendrauti su “aukšto konteksto” ir “žemo konteksto” asmenimis
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Skirtumų
valdymas
konfliktų įveika suaugusiųjų ugdymo kontekste
⚫ Temos:
–

Skirtumų supratimas

–

Ugdymosi santykių valdymas

–

Mokymosi situacijos valdymas

–

Pozityvių santykių tarp besimokančiųjų kūrimas.

Thomas-Kilmann konfliktų valdymo instrumentas

Išvada
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ir

⚫ Konfliktai atsitinka. Jų sprendimo būdai padeda arb trukdo efektyviam ugdymosi procesui
⚫ Yra priemonės, kurios padeda suprasti konfliktą, atpažinti savo asmeninius konflikto
sprendimo įgūdžius
⚫ Suvokdami tarpkultūrinius konfliktus kaip darbo su skirtingomis kultūromis nepamainomą
dalį, švietėjai gali juos išnaudoti kaip vertingą mokymosi ir augimo situaciją.
PRAKTIKA
⚫ Sukurti veiklą apie žemo ir aukšto konteksto kultūras;
⚫ Pasinaudoti Thomas-Kilmann konflikto valdymo instrumentu ir simuliuoti konflikto
situaciją bei pabandyti ją išspręsti.
PRAKTINIO UŽSIĖMIMO PAVYZDYS
⚫ Pratimas

“Pasinaudok

savo

RADAR’u”

http://www.culturewise.net/wp-

content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-training-exercise-pack.pdf
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