
 

 

 

 

 

 

 

KVIETIMAS Į MOKYMUS 

 
 

VšĮ „Raidos kryptys“ vykdo suaugusiųjų asmenų (išskyrus 55-64 m. amžiaus asmenis bei pedagogus) 

5 dienų (40 akad. val.) trukmės mokymus pagal mokymų programą „Tarpkultūrinė komunikacija“.  

 

Mokymų programa 

 
Pirma mokymų diena 

 

9.00-10.30 Įvadas. 

Komunikacijos samprata ir modeliai 

 

10.30-10.45 Kavos pertrauka 

10.45-12.15 Kultūros sankloda ir formos  

Kultūrų taksonomijos 

12.15-13.00 Pietų pertrauka 

13.00-14.30 Tinkamas žinutės formavimas: nuo rytų iki vakarų 

Verbalinė ir neverbalinė komunikacija 

Informacijos vienetų kiekis skirtingose kultūrose 

 

14.30-14.45 Kavos pertrauka 

14.45-16.15 Tinkamos žinutės formavimas skirtingomis medijomis skirtingose kultūrose.                                  

Antra mokymų diena 

 

9.00-10.30 Retorikos ir pasaulėvaizdžio skirtumai įvairiose kultūrose 

Teoriniai retorikos pagrindai 

Emocijų ir kalbos santykis skirtingose kultūrose 

 

10.30-10.45 Kavos pertrauka 

10.45-12.15 Paveikių retorinių priemonių pasirinkimas atsižvelgiant į kultūrą. 

12.15-13.00 Pietų pertrauka 

13.00-14.30 Tarpasmeninių santykių modeliai ir socialinės rolės: tarpkultūrinė įvairovė 

Pasitikėjimo kūrimo tipai 

Socialinės ir lyčių rolės ir jų svarba  



 

 

 

 

 

 

 
 

14.30-14.45 Kavos pertrauka 

14.45-16.15 Elgesio modelių analizė tarpkultūriniu aspektu kasdienėse situacijose. 

   

Trečia mokymų diena 

 

9.00-10.30 Lyderystės modeliai: kur paklūstama, o kur tariamasi? 

Hierarchinės ir egalitarinės lyderystės modeliai 

 

10.30-10.45 Kavos pertrauka 

10.45-12.15 Socialinės distancijos spektras. 

12.15-13.00 Pietų pertrauka 

13.00-14.30 Sprendimų priėmimo modelis kaip kultūrinis dėmuo 

Sprendimų priėmimo ekosistema 

Sprendimų priėmėjų charakteristikos 

 

14.30-14.45 Kavos pertrauka 

14.45-16.15 Sprendimų priėmimo organizavimas skirtingose kultūrose. 

Ketvirta mokymų diena 

 

9.00-10.30 Laiko valdymo strategijos skirtingose kultūrose 

Laiko sampratos tipologija 

 

10.30-10.45 Kavos pertrauka 

10.45-12.15 Elgesio modelių ir laiko sampratos koreliacija kultūriniu požiūriu. 

12.15-13.00 Pietų pertrauka 

13.00-14.30 Konfliktų valdymas: skirtingi elgesio algoritmai skirtingose kultūrose 

Konfliktų kilimo aplinkybės tarpkultūrinėse situacijose 

Kritinio požiūrio reiškimas skirtingose kultūrose 

 

14.30-14.45 Kavos pertrauka 



 

 

 

 

 

 

 
14.45-16.15 Neigiamo grįžtamojo ryšio teikimo modeliai įvairiose kultūrose. 

Penkta mokymų diena 

 

9.00-10.30 Etiketas kaip kultūros žymuo 

Etiketo samprata 

Sociokultūriniai ir etniniai veiksniai  

 

10.30-10.45 Kavos pertrauka 

10.45-12.15 Pagrindinės etiketo taisyklės aktualiose šalyse (Rusija, Baltarusija, Ukraina, Indija, 

Turkija, Skandinavijos šalys, JAV, JK). 

12.15-13.00 Pietų pertrauka 

13.00-14.30 Tarpkultūrinės komunikacijos aspektai ir organizacinė kultūra 

Organizacijos susiformavimo principai skirtingose kultūrose 

 

14.30-14.45 Kavos pertrauka 

14.45-16.15 Žmogiškųjų išteklių valdymas taikant kultūrines matricas. 

 

Lektoriai: Andrejus Račkovskis, Aldona Martinonytė, Audronė Gedžiūtė 

 

Mokymų organizatoriai suteiks maitinimą kavos pertraukų metu. Pietumis dalyviai rūpinasi 

savarankiškai.  Dalyvių skaičiaus iš vienos įstaigos neribojame. 

 

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu: mokymai@raidoskryptys.lt arba 

telefono numeriu: 8 606 39872.  

 

Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant 

besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“, projekto Nr. 09.4.2-ESFA-V-

715-01-0002. Projekto vykdytojas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. 


