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Įvadas
Remiantis naujausiais UNESCO duomenimis, visame pasaulyje yra daugiau nei 4,8 milijonai 
tarptautinių studentų. Dauguma jų įstoję į studijų programas JAV ir Europoje. Eurostat 2016 
duomenų bazėje nurodyta, kad bent 1,6 milijonai tarptautinių studentų siekia aukštojo mokslo 
Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tuo tarpu, remiantis Turkijos aukštojo mokslo tarybos 
duomenimis, Turkijoje studijuoja apie 120 tūkstančių tarptautinių studentų.

Didėjantis tarptautinių studentų skaičius Europoje stipriai prisideda prie nacionalinės 
šalių ekonomikos, tarpvalstybinių strateginių partnerysčių, žmogiškųjų išteklių plėtros bei 
bendruomene paremto socialinio-kultūrinio vystymosi valstybėse narėse. Nepaisant to, 
tokia kultūrinė įvairovė kartais kelia didelių problemų aukštojo mokslo institucijose. Būtent 
todėl pradėsime pirmąjį Akademinio tarptautinių aukštojo mokslo studentų priėmimo modulį 
nuo kultūros temos. Kadangi ši tema yra tokia plati ir žinoma dėl daugybės įvairiausių formų, 
akademiniai ir neakademiniai darbuotojai sužinos apie pagrindinius kultūrinius terminus, tokius 
kaip sąmoningumas, suvokimas ir skirtumai bei kodėl adaptacija ir bendravimas yra būtini. Šio 
modulio tikslas yra padėti universiteto darbuotojams suprasti save bei praplėsti savo kultūrinį 
akiratį.
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Mokymo planas
Išklausius modulį turėtumėte mokėti:

 Suprasti kokia sudėtinga yra kultūra;

 Suprasti kaip suvokiamos skirtingos kultūros;

 Suprasti kaip kyla kultūriniai konfliktai.

Kompetencijos ir įgūdžiai:

 Sužinosite kaip suvokti save;

 Sužinosite kaip galėtumėte prisitaikyti prie skirtingų kultūrų;

 Sužinosite ko galima išmokti iš skirtingų kultūrų.

 Sužinosite kaip bendrauti tarpkultūrinėje aplinkoje.
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Kas yra kultūra?

Bendrieji kultūros elementai

Kultūra yra tam tikros žmonių grupės ypatybės ir žinios, apimančios kalbą, religiją, virtuvę, 
socialinius įpročius, muziką ir menus. Pažangaus kalbos įsisavinimo tyrimų centre kultūra 
apibrėžiama kaip bendri elgesio ir sąveikos modeliai, kognityviniai konstruktai ir supratimas, 
kurių išmokstama socializacijos metu. Taigi, kultūra taip pat gali būti vertinama kaip grupės 
tapatybės augimas, skatinamas tam tikrai grupei būdingų unikalių socialinių modelių.

„Kultūra apima religiją, maistą, tai, ką dėvime, kaip dėvime, mūsų kalbą, santuoką, muziką, tai, 
kas, mūsų manymu, yra teisinga ar neteisinga, kaip sėdime prie stalo, kaip priimame svečius, 
kaip elgiamės su artimaisiais, ir milijoną kitų dalykų“, - „Live Science“ žurnalui teigė Londono 
Barnet ir Southgate koledžo antropologė Cristina De Rossi.

Žodis „kultūra“ yra kilęs iš prancūziško termino, kuris, yra kildinamas iš lotyniško „colere“, 
reiškiančio polinkį į žemę ir augimą, arba auginimą ir puoselėjimą. „Savo etimologiją jis dalijasi 
su keletu kitų žodžių, susijusių su aktyviu augimo puoselėjimu“, - teigia De Rossi. (Zimmermann, 
2017)

Kultūriniai skirtumai ir kultūrinis reliatyvizmas

Pats pirmas žingsnis, kurį turime žengti, norėdami pažinti naują kultūrą yra savęs suvokimas. Tai 
yra logiška, kadangi prieš palygindami arba pamatydami perspektyvą, pirmiausia turime išmokti 
pagrindines taisykles. Šiuo atveju tai yra pats artimiausias dalykas - pats asmuo. Kitaip tariant, 
kultūrinis suvokimas prasideda nuo savęs suvokimo.

Savimonė yra asmens gebėjimas žinoti, kad kažkas vyksta su pačiu asmenimi, ir suprasti, kodėl 
tai vyksta, kokia reakcija iššaukiama į tam tikrą dirgiklį ir koks yra to dirgiklio sukeltas poveikis.

Savimonė - tai gebėjimas žinoti, ką darai, ir suprasti, kodėl tai darai. Taip atsitinka, kai žmogus 
tampa savo dėmesio objektu. Savimonės pagrindas yra supratimas, kas tu esi, ką darai, kaip tai 
darai ir kokį poveikį turi kitiems. Savimonė yra savęs pažinojimas. (Vulture, 2019)

Savimonės pratimai

Norėdami sužinoti daugiau apie pačią savimonę ir išsamiau patyrinėti medžiagą, peržiūrėkite 
pateiktą vaizdo įrašą. Kai kurie pateikti pratimai jums gali pasirodyti naudingi. Pilnas kursas 
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trunka apie pusantros valandos, o dalis apie savimonę apie 15 minučių. Norėdami ją peržiūrėti, 
prasukite iki 18:22 minutės vaizdo įraše.

Be abejo, taip pat rekomenduojame peržiūrėti visą vaizdo įrašų kursą. Jame gilinamasi į tokias 
temas kaip vertybės, požiūris į bendravimą, požiūris į komandinį darbą, konfliktų sprendimas ir 
asmeninis tobulėjimas.

Žemiau pateiktas įrankis yra naudojamas tirti individualią kultūrinę kompetenciją. Jame 
padedama atsižvelgti į asmens įgūdžius, žinias ir savimonę bendraujant su kitais žmonėmis. 
Įrankiu siekiama padėti atpažinti, kuriuos aspektus galima patobulinti dirbant ir gyvenant 
tarpkultūrinėje aplinkoje.

Aukščiau pateiktame teste greičiausiai bus atskleista tai, ko žmonės nežinojo apie save ir kaip 
galėtų patobulėti tam tikrose srityje. Šioje nuorodoje pateikiama 15 trumpų užduočių, kurios gali 
padėti geriau suprasti save.

Nuolatiniai pokyčiai

Nesvarbu, kokiai kultūrai žmogus priklauso ar kurioje kultūroje yra jo šaknys, nes visos šios 
kultūros laikui bėgant pasikeis. „Panašu, kad kultūra tapo pagrindu mūsų tarpusavyje susijusiame 
pasaulyje, kurį sudaro tiek daug etniškai skirtingų visuomenių, persmelktų konfliktų, susijusių 
su religija, etniškumu, etiniais įsitikinimais ir kitais esminiais kultūrą sudarančiais elementais“, 
- teigia Rossi. „Nepaisant to, kultūra nebėra fiksuota, jei kada nors tokia ir buvo. Ji iš esmės yra 
nestabili ir nuolat juda“. Dėl to labai sunku apibrėžti kultūrą tik vienu būdu.

Nors pokyčiai neišvengiami, praeitis taip pat turėtų būti gerbiama ir saugoma. Jungtinėse 
Tautose buvo suburta grupė, pavadinta Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija 
(UNESCO), kurios tikslas yra identifikuoti kultūros ir gamtos paveldą bei jį išsaugoti ir apsaugoti. 
Remiantis tarptautine sutartimi, Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, 
ši grupė saugo paminklus, pastatus ir vietoves. UNESCO šią sutartį priėmė 1972 metais. 
(Zimmermann, 2017)

Kultūra visada keičiasi, besikeičiant sąlygoms, o kultūrinės grupės prisitaiko dinamiškai ir 
kartais nenuspėjamais būdais.

Daugiakultūris, skirtingų kultūrų ir tarpkultūrinis

Kuo skiriasi terminai daugiakultūris (angl. multicultural), skirtingų kultūrų (angl. cross-cultural) ir 
tarpkultūrinis (angl. intercultural)? Nors visi jie gali gyventi po tuo pačiu „stogu“, tačiau apibūdina 



IO3 MOKYMŲ MODULIŲ SUKŪRIMAS

1 M
OD

UL
IS

: K
UL

TŪ
RA

13

visiškai skirtingus kambarius. Žodžių reikšmė gali skirtis, priklausomai nuo to, kokia perspektyva 
remiamės bendraudami su žmonėmis kilusiais iš kitų kultūrų.

Terminas „daugiakultūris“ reiškia visuomenę, kurioje vyrauja kelios kultūrinės ar etninės grupės. 
Žmonės gyvena kartu, tačiau skirtingos kultūrinės grupės nebūtinai turi sąveikauti tarpusavyje. 
Pavyzdžiui, daugiakultūriame rajone žmonės gali dažnai lankytis etninėse maisto prekių 
parduotuvėse ir restoranuose, net nebendraudami su kaimynais iš kitų šalių.

Terminas „skirtingų kultūrų“ yra skirtas tokių skirtingų kultūrų palyginimui. Įvairių kultūrų 
komunikacijoje skirtumai yra suprantami ir pripažįstami, todėl gali paveikti asmeninius pokyčius, 
bet ne kolektyvines transformacijas. Skirtingų kultūrų visuomenėse viena kultūra dažnai laikoma 
„norma“, o visos kitos kultūros yra lyginamos arba priešinamos dominuojančiai kultūrai.

Terminas „tarpkultūrinis“ apibūdina bendruomenes, kuriose puikiai suprantamos ir gerbiamos 
visos kultūros. Pagrindinis tarpkultūrinės komunikacijas tikslas yra apsikeitimas idėjomis ir 
kultūros normomis bei tvirtų santykių plėtojimas. Tarpkultūrinėje visuomenėje viskas keičiasi, 
nes visi mokosi vieni iš kitų ir auga kartu. (Schriefer, 2016)

Kultūriniai konfliktai

Kultūros yra kiekvieno konflikto dalis, kadangi konfliktai kyla dėl žmonių santykių. Būtent dėl 
kultūrų mes vienaip ar kitaip vadiname apibrėžiame, kaltiname ir bandome numalšinti konfliktus. 
Tai, ar konfliktas apskritai egzistuoja yra kultūrinis klausimas. Viename interviu, paimtame 
Kanadoje, pagyvenęs Kinijos pilietis teigė, kad per pastaruosius 40 metų jokio konflikto nebuvo. 
Viena iš galimų jo neigimo priežasčių yra kultūrinis pasirinkimas pasaulį matyti per harmonijos, 
o ne konflikto akinius, kaip tai skatina Konfucijaus auklėjimas. Tai, kad vadiname kai kurias savo 
sąveikas konfliktais ir analizuojame smulkesnes jų dalis yra labai vakarietiškas požiūris, galintis 
užgožti kitus santykių aspektus.

Kultūrinio konflikto kilmė

Kultūra visuomet yra vienas iš konflikto veiksnių, nesvarbu, ar ji vaidina pagrindinį vaidmenį, 
ar pasireiškia tik švelnia įtaka. Bet kuriame nesutarime, kuriame minimi mums svarbūs 
dalykai, kai įprasminame ir palaikome savo tapatybę, visada atsiras ir kultūrinis komponentas. 
Neišsprendžiami konfliktai, tokie kaip Izraelio ir Palestinos konfliktas arba Indijos ir Pakistano 
konfliktas dėl Kašmyro, nėra susiję vien tik su teritorinėmis, sienų ir suvereniteto problemomis. 
Jie taip pat susiję su skirtingų tapatybių ir gyvenimo būdo, būties ir prasmės kūrimo pripažinimu, 
atstovavimu ir įteisinimu.
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Paauglių ir tėvų konfliktai kyla dėl skirtingų kartų kultūros, o sutuoktinių ar partnerių ginčus 
lemia lyčių kultūra. Organizacijose kilus ginčams dėl skirtingų disciplinų kultūrų kyla įtampą 
tarp bendradarbių, todėl jų bendravimas tampa įtemptu, netiksliu ir keliančiu stresą. Kad ir kaip 
bebūtų, kultūra vis vien tampa konflikto pagrindu. Kartais jos dėka konfliktai intensyviai veržiasi 
į priekį, kartais kultūra tyliai gyvuoja, beveik nepranešdama apie savo buvimą, kol nustebę 
žmonės kone užkliūva už jos.

Kultūra yra neatsiejama nuo konfliktų, nors tiesiogiai jų ir nesukelia. Kai šeimose, organizacijose ar 
bendruomenėse išryškėja skirtumai, visuomet atrasime kultūrą, kuria besiremdami formuojame 
savo suvokimą, požiūrį, elgesį ir rezultatus.

Kai kultūrinės grupės, kurioms priklausome, vyrauja mūsų bendruomenėje ar tautoje, mes rečiau 
suprantame kokie pranešimai yra siunčiami mums patiems. Dominuojančių grupių kultūros 
dažnai atrodo natūralios, normalios arba tiesiog tai, kaip viską turėtų būti daroma. Kultūros 
poveikį suprantame tik tada, kai ji skiriasi nuo mūsiškės, atkreipdami dėmesį į elgesį, kuris 
mums gali atrodyti egzotiškas ir keistas.

Nors kultūra yra neatsiejama nuo konfliktų, kartais sprendžiant tokius konfliktus kultūrinės 
problemos ir įtakos yra sumenkinamos. Kadangi kultūra yra tarsi ledkalnis (dažniausiai 
povandeninis), būtina į ją atsižvelgti prieš analizuojant ir įsikišant. Nuvertinus ledkalnį jis gali 
tapti itin pavojingu, o nežinodami jo dydžio ir vietos negalime priimti jokių sprendimų. Pripažinus 
kultūros svarbą ir įtraukus kultūrinį sklandumą į konfliktus galima padėti žmonėms priimti 
sąmoningesnius ir apgalvotus sprendimus. (LeBaron, 2003)

Kultūrinio konflikto sprendimai
Kadangi kultūros vaidmuo itin svarbus konfliktuose, ką turėtume daryti siekdami į ją atsižvelgti 
ir įtraukti ją į reagavimo planus? Kultūras galima palyginti su temperamentingais vaikais: abu 
jie yra sudėtingi, sunkiai suvokiami ir sunkiai nuspėjami. Jei nesusitaikysime su tuo, kad kultūra 
yra neatskiriama konflikto dalis, galime įsipainioti į jos sudėtingumo tinklą, kurį riboja ir mūsų 
pačių kultūriniai požiūriai. Kultūrinis sklandumas yra labai svarbi priemonė, siekiant išskaidyti ir 
valdyti daugiasluoksnius kultūrinius konfliktus.

Kultūrinis sklandumas reiškia susipažinimą su kultūromis: jų prigimtimi, tai, kaip jos veikia ir 
tai, kaip jos persipina su mūsų santykiais konfliktų ir harmonijos metu. Kultūrinis sklandumas 
reiškia kelių kultūros aspektų suvokimą, įskaitant:

 Bendravimą;

 Konfliktų įvardijimo, apibrėžimo ir sutramdymo būdus;

 Požiūrius į prasmės kūrimą;

 Tapatybes ir vaidmenis.
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Bendravimas

Bendraujant galima išskirti kelis pradinius taškus, siejančius mus su kitais. Vienas iš vyraujančių 
skirtumų yra skirstymas tarp aukšto ir žemo konteksto bendravimo, kuriuos klasifikavo Edward 
T. Hall.

Bendraujant aukštame kontekste, didžioji dalis informacijos yra perteikiama per ją supantį 
kontekstą, o ne aiškiai įvardijama žodžiais. Fizinė situacija, tai kaip sakome žodžius ir 
bendrai juos suprantame yra pagrindas, kuriuo remiamės ir taip bendravimas įgauna prasmę. 
Bendravimo metu taip pat naudojami formalizuoti ir stilizuoti ritualai, kuriais idėjas perduodame 
jų neišreiškiant. Neverbalinės užuominos ir signalai yra būtini norint suprasti pranešimo esmę. 
Kontekstas yra būtinas, jei norime bendrauti be žodinių išraiškų, o kartais ir kartu su jomis. Aukšto 
konteksto bendravimo pagalba galime išlaikyti savo reputaciją, nes jis yra ne toks tiesioginis 
kaip žemo konteksto bendravimas. Vis dėlto, dažnai galime ir nesusikalbėti, nes didžioji dalis 
perduodamos informacijos nepasakoma.

Bendraujant žemame kontekste svarbiausia yra tiesioginė reikšmė, todėl nepasikliaujama vien 
tik kontekstu. Pradedant nuo to, verbalinis bendravimas yra specifinis ir pažodinis, todėl mažiau 
informacijos perduodama numanomais ir netiesioginiais signalais. Žmonės bendraujantys 
žemame kontekste yra linkę „pasakyti tai, ką turi omenyje, o žodžiai turi tiesioginę reikšmę“. 
Bendraujant žemame kontekste galima išvengti nesusipratimų, tačiau taip pat galima paaštrinti 
konfliktus, nes toks bendravimas yra labiau ginčytinas nei aukšto konteksto bendravimas.

Bendraudami žmonės nuolat keičia ir naudoja aukštą arba žemą kontekstą. Priklausomai nuo 
santykių tipo, konteksto ir bendravimo tikslo, jie gali bendrauti daugiau ar mažiau artimai ir 
tiesiogiai. Jei santykiai yra glaudūs, dažnai naudojami trumpiniai, todėl pašaliniai asmenys 
neperpranta tokio bendravimo, tačiau jis yra aiškus bendraujantiems. Bendraudami su 
nepažįstamais žmonėmis tie patys asmenys gali rinktis žemo konteksto bendravimą.

Žemo ir aukšto konteksto bendravimas reiškia ne tik individualias komunikacijos strategijas, bet 
ir gali būti naudojamas suprasti kultūrines grupes. Paprastai Vakarų kultūrose pradinis taškas 
yra žemas kontekstas, o Rytų ir Pietų kultūrose - aukšto konteksto bendravimas. Kadangi šios 
kategorijos yra didžiulės, jose taip pat yra esminių skirtumų ir daugybė variantų. Kalbant apie 
aukšto konteksto bendravimą, naudinga atkreipti dėmesį į neverbalinius ženklus ir kitų žmonių, 
kurie gali žinoti daugiau apie nenurodytas bendravimo taisykles, elgesį. Kai žemo konteksto 
bendravimas yra norma, greičiausiai galima tikėtis tiesmukumo.
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Įvardijimas, apibrėžimas ir sutramdymas

Konfliktų įvardijimo, apibrėžimo ir sutramdymo būdai skiriasi, priklausomai nuo kultūrinių 
apribojimų. Kaip iliustravome naudodami pagyvenusio Kinijos piliečio pavyzdį, ne visi sutaria 
dėl konflikto apibrėžimo. Jei esate pripratęs prie ramiai ir tiesiogiai pateikiamų minčių, 
emocingi šeimos narių pokalbiai kartais gali atrodyti kaip grėsmingas konfliktas. Patys šeimos 
nariai į savo bendravimą žiūri kaip į normalų ir natūralų apsikeitimą skirtingomis nuomonėmis. 
Neišsprendžiami konfliktai taip pat interpretuojami skirtingai. Ar tai yra susirėmimas, provokacija, 
eskalavimas ar tik smulkmena, į kurią nereikėtų kreipti dėmesio? Atsakymas priklauso nuo 
požiūrio, konteksto ir kaip tapatybė yra susijusi su situacija.

Lygiai taip, kaip skirtingose kultūrose ir situacijose nesutariama, kas yra konfliktas arba kaip 
turėtų būti apibrėžiamos sąveikos. Taip pat yra daugybė skirtingų būdų konfliktų sutramdymui. 
Ar konfliktuojantys asmenys turėtų susitikti akis į akį, pasidalydami savo nuomonėmis ir 
istorijomis? Padaryti tai su išorės tarpininko pagalba ar be jos? O gal patikimas draugas turėtų 
pasikalbėti su kiekvienu iš jų ir pabandyti padėti užkasti karo kirvį? Ar trečiasis asmuo turėtų 
būti žinomas abiem konfliktuojantiems asmenims, o galbūt jis turėtų būti svetimas jiems?

John Paul Lederach savo knygoje „Pasirengimas taikai: konflikto transformacija skirtingose 
kultūrose“ (angl. Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures) išskiria du 
trečiųjų šalių vaidmenis JAV ir Somalio situacijoje - oficialų tarpininką ir tradicinį lyderį. Legalus 
tarpininkas dalyvaujantiems asmenims paprastai yra nežinomas, nešališkas nei vienai pusei 
ir nesiekia jokio rezultato. Tradiciniai lyderiai yra gerbiami dėl savo vietinių žinių ir santykių, 
todėl pasikliaujama jų nurodymais, patarimais bei įgūdžiais, padedančiais šalims bendrauti 
tarpusavyje. Iš dalies savo žmogaus (šalims žinomo asmens, žinančio situacijos istoriją ir 
painius santykius) ir neutralaus pašalinio (šalims nežinomo žmogaus, kuris nėra suinteresuotas 
rezultatu ar nepalaiko ilgalaikio santykio su šalimis) vaidmenys matomi įvairiuose kultūriniuose 
kontekstuose. Dalinai saviems žmonėms dažniausiai teikiama pirmenybė tradicinėse, aukšto 
konteksto situacijose, o neutralūs pašaliniai asmenys dažniausiai pasitelkiami žemo konteksto 
stadijose.

Tai tik keletas būdų, skirtų sutramdyti konfliktus skirtingose kultūrose. Trečiosios šalys gali 
pasitelkti įvairias strategijas siekdamos skirtingų tikslų, priklausomai nuo jų kultūrinio supratimo 
apie reikalingas priemones. Daugiakultūrėse situacijose šalių lūkesčiai dėl konfliktų sprendimo 
gali skirtis, o tai tik kenkia esamam ginčui.

Požiūris į prasmės kūrimą taip pat skiriasi priklausomai nuo kultūros. Hampden-Turner ir 
Trompenaars teigia, kad žmonės turi daugybę pradinių taškų savo gyvenimui įprasminti, 
įskaitant:
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 universalistinį (palankų taisyklėms, įstatymams ir apibendrinimams) ir partikulistinį (pir-
menybė teikiama išimtims, santykiams ir kontekstiniam vertinimui);

 specifiškumą (pirmenybė teikiama aiškiems apibrėžimams, visumos suskaidymui į kom-
ponentus ir išmatuojamiems rezultatams) ir difuziškumą (dėmesys šablonams, bendram 
vaizdui ir procesui, o ne rezultatui);

 vidinę kryptį (žavisi asmenimis, kurie stengiasi suvokti savo sąmoningą tikslą) ir išorinę 
kryptį (kai neturime galių, kurios randamos natūraliuose ritmuose, gamtoje, grožyje ir 
santykiuose);

 sinchroninį laiką (ciklinį ir spiralinį) ir nuoseklųjį laiką (linijinį ir ištisinį).

Jei nesuprantame, kad kiti asmenys yra kituose pradiniuose taškuose, tikėtina, kad konfliktas gali 
augti ir plėtotis. Nors patys pradiniai taškai yra neutralūs, neigiami motyvai lengvai priskiriami 
pradedantiems nuo kito kontinuumo galo.

Pavyzdžiui, kai Pirmųjų tautų žmonės susėdo su vyriausybės atstovais derėtis dėl teisių į žemę 
nagrinėjimo Kanadoje ar Australijoje, skirtingai suprantamas laikas apsunkino ryšio užmezgimą 
ir palaikymą. Pirmųjų tautų žmonės supranta laiką kaip besitęsiantį pirmyn ir atgal, siejantį juos 
su septyniomis kartomis abiem kryptimis. Todėl jų veiksmai ir pasirinkimai dabartyje tuo pat 
metu yra aktualūs istorijai ir jų palikuoniams. Vyriausybės paskirti derybininkai, kurių kultūroje 
vyrauja Vakarų Europos laiko suvokimas, gali manyti, jog senų istorijų pasakojimas ir prognozės 
ateitiems kartoms yra nuobodžios ir visiškai neaktualios, nebent jie supranta, kad Pirmųjų tautų 
žmonės naudoja kitokį laiko pasiskirstymą. Žinoma, šis pavyzdys remiasi apibendrinimais, 
kurie gali būti taikomi arba netaikomi tam tikrose situacijose. Kanadoje, Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje, Jungtinėse Amerikose Valstijose ir kitur gyvena daugybė aborigenų. Kiekviena grupė 
pasižymi skirtinga kultūra, todėl visose šiose kultūrose skirtingai žiūrima į laiką, palaikomos 
kitokios derybų idėjos ir išskiriamos unikalios tapatybės. Vyriausybės derybininkai taip pat gali 
pasižymėti skirtingomis etninėmis ir kultūrinėmis tapatybėmis. Jie gali neatitikti stereotipo, 
kuriame vaizduojami skubanti moteris ar vyras, susikoncentravę į išmatuojamą ir spaudžiantį 
laiką.

Pavyzdžius taip pat galima pateikti iš kitų trijų Hampden-Turner ir Trompenaars nurodytų 
dimensijų. Ar konflikte, kuris trunka metų metais ar net dešimtmečiais reikėtų remtis 
tarptautiniais standartais ir įsikišti, ar reikėtų kliautis vietinėmis taisyklėmis ir praktika? Tie, 
kurie palaiko universalistinį pradžios tašką, būtų už tarptautinį įsikišimą ir tarptautinių standartų 
nustatymą. Partikuliaristams labiau patiktų taikyti specialiai paruoštą ir vietoje numatytą 
požiūrį, o ne bendrąsias taisykles, kurios gali tikti, tačiau gali ir nepatenkinti bendrųjų poreikių 
ir konteksto.
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Specifiškumas ir difuziškumas daugeliu atvejų taip pat gali būti priežastis konfliktų kilimui 
arba konfliktų sustiprėjimui. Žmonės, kurie kalba specifiškai, ieško praktinių, įgyvendinamų ir 
išmatuojamų sprendimų iššūkiams, gali manyti, kad tie, kurie sutelkia dėmesį į procesą, jausmus 
ir bendrą vaizdą tik kliudo ir klaidina kitus žmones. Kita vertus, tie, kurių pradiniai taškai yra 
difuziniai, dažnai visumoje gali įžvelgti trūkumų, kuriuos sunku pastebėti žvelgiant į atskiras 
dalis ir pamatyti kontekstą, kuriame galima pritaikyti konkrečias idėjas.

Į vidų orientuoti žmonės linkę pasitikėti tuo, kad gali paveikti pokyčius, manydami, kad jie yra „savo 
likimo šeimininkai, savo sielos kapitonai“. [7] Tokie žmonės skiria daugiau dėmesio produktui, 
o ne pačiam procesui. Įsivaizduokite jų sumišimą susidūrus su žmonėmis, orientuotais į išorę, 
kurių dėmesys skiriamas santykių puoselėjimui, harmoningam gyvenimui gamtoje, tekėjimui 
pasroviui, o svarbiausi yra procesai, bet ne patys produktai. Kalbant apie kiekvieną iš aukščiau 
išvardytų pradinių taškų, nė vienas nėra teisingas ar neteisingas; jie yra tiesiog skirtingi. Dėmesys 
procesui yra naudingas, bet tik ne tuo atveju, jei visiškai neatsižvelgiama į rezultatus. Dėmesys 
rezultatams yra naudingas, tačiau taip pat būtina stebėti proceso toną ir kryptį. Kultūrinis 
sklandumas reiškia, kad turėtume žinoti apie skirtingus pradinius taškus ir rasti būdą kalbėti 
abejomis tarmėmis, padėdami išversti jiems vieni kitų kalbą, kai konfliktas tik įsibėgėja.

Požiūriai į prasmės kūrimą

Šie tęstinumai nėra absoliutūs, todėl jais negalima plačiai paaiškinti žmonių santykių. Jų dėka 
gauname užuominas apie tai, kas gali nutikti, kai žmonės konfliktuoja ilgą laiką. Mes esame 
prasmę kuriančios būtybės, pasakojančios istorijas ir kuriančios susitarimus, kurie išsaugo 
mūsų savimonę ir yra susiję su mūsų tikslu. Kai tai suvokiame, galime pažvelgti į prasmės kūrimo 
procesą konfliktuojantiems asmenimis ir rasti būdų, kurie padėtų jiems pastebėti vieni kitų 
prasmės kūrimo metodus ir išvadas. Tai galima padaryti pasakojant istorijas, kuriant bendras 
patirtis ir bendras istorijas, kuriose vietos yra net keliems požiūriams. Dažnai konfliktuojantys 
žmonės ištaria ką nors, kas negalėtų būti tiesa. Naudojant pasakojamąjį konfliktų sprendimo 
būdą, galima padėti jiems skleisti tiesą ir kuriam laikui būti tiesiai ant šoninės linijos, nukreipiant 
dėmesį į istorijas, kuriose visi gali pamatyti save.

Kitas būdas panagrinėti prasmės kūrimą yra metaforos. Metaforos yra kompaktiški ir išraiškingi 
žodžių paveikslėliai, kai daug informacijos perteikiama sutrumpinta forma. Pavyzdžiui, 
tyrinėjant, kaip prasidėjo konfliktas, viena pusė gali kalbėti apie jo kilmę, kuri buvo palaidota laiko 
rūkuose, kai dar nebuvo nei ribų nei kelių nei rašytinių įstatymų. Kita pusė gali vertinti tai kaip 
nemalonaus ieškinio, prasidėjusio 1946 m., padarinius. Abi pusės šiuo atveju yra teisios, kadangi 
šis klausimas gali būti giliai įsišaknijęs, o ieškinys neabejotinai buvo konflikto tėkmės dalis. Kai 
abejose pusėse kalbama savomis metaforomis, labiau difuzinis pradinis taškas, apgaubtas laiko 
rūko, yra palyginamas su specifiniu teiginiu, siejamu su konkrečiu teisiniu veiksmu. Abejoms 
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pusėms besikalbant, kiekviena ima geriau suprasti viena kitą kontekste ir sužino daugiau apie 
atitinkamus savo vaidmenis ir tapatybes.

Tapatybės ir vaidmenys

Tapatybės ir vaidmenys yra susiję su savęs suvokimu. Ar esu individas, autonomiškas, laisvas 
žmogus, galiausiai atsakingas tik už save? O gal aš, visų pirma, esu grupės narys, kurio 
pasirinkimus ir veiksmus lemia tai, kaip grupė juos supras ir bus jų paveikta? Tie, kurie save laiko 
individais, greičiausiai yra kilę iš visuomenių, kurias antropologai vadina individualistinėmis. Tuo 
tarpu tie, kuriems ištikimybė grupei yra svarbiausia, dažniausiai yra kilę iš antropologų vadinamų 
kolektyvistinių arba komunitarinių visuomenių.

Kolektyvistinėse visuomenėse pirmenybė teikiama šioms vertybėms:

 bendradarbiavimui;

 palikuonių pagarbai (pagarba ir nuolankumas vyresniems);

 dalyvavimui bendroje pažangoje;

 grupės reputacijai;

 tarpusavio priklausomybei.

Individualistinėse visuomenėse pirmenybė teikiama šioms vertybėms:

 konkurencijai;

 nepriklausomybei;

 individualiems pasiekimams;

 asmeniniam augimui ir pasitenkinimui;

 savarankiškumui.

Kai abiejų konflikto pusių atstovai yra iš individualistinių ir komunitarinių pradžios taškų, toks 
konfliktas gali paaštrėti. Individualistai gali nematyti problemos, kai konfrontacija vyksta be 
jokių ribų, tuo tarpu komunitariniai priešininkai net negali pagalvoti apie tai, kad elgdamiesi 
nesąžiningai, jie užtrauks savo grupei gėdą ir nepagarbą. Individualistai gali tikėtis, kad jiems 
pavyks susitarti su komunitarais ir jausis išduoti, jei pastarieji pasakys, kad prieš galutinai 
nusprendžiant, jie turi grįžti ir pasitarti su platesne bendruomene ar grupe. Galų gale reikėtų 
prisiminti, kad, kaip ir kitų aprašytų modelių atveju, dauguma žmonių nėra vien individualistai 
ar komunitarai. Vietoj to, žmonės paprastai turi individualistinius ar komunitarinius pradžios 
taškus, priklausomai nuo savo auklėjimo, patirties ir situacijos konteksto. (LeBaron, 2003)
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Kultūrinis šokas
Gyvenimas užsienyje tarptautiniams studentams gali būti džiuginanti patirtis, skatinanti naujas 
pasaulėžiūras, kultūrinį smalsumą ir palaikanti norą tyrinėti nepažįstamas vietoves. Nepaisant 
to, visa tai gali priversti juos jaustis šiek tiek pasiklydusiais pasaulyje.

Kultūrinis šokas yra dažnas reiškinys, ir, nors jis gali pasireikšti tik po kelių mėnesių, tačiau dažnai 
netikėčiausiais būdais gali paveikti keliautojus ir žmones atsidūrusius toli nuo namų. Kultūrinis 
šokas yra daugiau nei vien faktas, kad asmuo nežino tam tikrų socialinių normų ar ragauja naujus 
maisto produktus, nes ši būsena keliautojus aplanko net ir tada, kai jie yra susipažinę ir prisitaikę 
prie naujos kultūros.

Kultūrinis šokas paprastai vyksta keturiais skirtingais etapais: medaus mėnuo, krizė, atsistatymas 
ir prisitaikymas. Žmonės šiuos etapus dažnai išgyvena skirtingai, o kiekvieno etapo efektas ir 
tvarka skiriasi. Todėl tai yra bendrosios gairės apie tai, kaip prisitaikome ir priimame naujas 
kultūras.

Keturios kultūrinio šoko stadijos
Medaus mėnesio stadija

Pirmoji medaus mėnesio stadija dažnai būna itin teigiama, o jos metu keliautojus tiesiog pakeri 
kalba, žmonės ir maistas jų naujoje aplinkoje. Šiame etape pati kelionė ar persikraustymas 
atrodo pats geriausias kada nors priimtas sprendimas ir jaudinantis nuotykis, kuris turėtų tęstis 
amžinai.

Trumpų kelionių metu medaus mėnesio stadija gali užimti ir visą laikotarpį, nes tolimesni 
kultūrinio šoko padariniai nespėja įsitvirtinti. Ilgesnių kelionių metu medaus mėnesio stadija 
galiausiai palaipsniui išnyksta.

Krizės stadija

Krizė gali būti laikoma pačia sudėtingiausia kultūrinio šoko stadija, su kuria ko gero susidūrė 
visi gyvenę užsienyje arba dažnai keliaujantys. Šioje stadijoje dažnai gali pasireikšti 
nuovargis nesuprantant gestų ir ženklų, kuomet susiduriama su nauja kalba ir dažnai tiesiog 
nesusikalbama. Krizę gali sukelti tokios smulkmenos kaip pamesti raktai, nuvažiavęs autobusas 
arba nesugebėjimas užsisakyti maisto restorane. Nusivylimas dažnai ateina ir praeina bei yra 
natūrali reakcija žmonėms, kurie ilgą laiką praleidžia naujose šalyse.
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Šios krizės stadijos metu dažnai pasireiškia depresija ar namų ilgesys, norisi grįžti namo, kur 
viskas pažįstama ir patogu.

Atsistatymo stadija

Sumišimas dažnai nuslopsta, kai keliautojai jaučiasi geriau ir susipažįsta su nauja kultūra, 
žmonėmis, maistu ir kalbomis. Navigacija tampa lengvesnė, atsiranda draugai ir palaikančios 
bendruomenės, o šios stadijos metu taip pat lengviau atpažįstami vietinės kalbos ypatumai.

Prisitaikymo stadija

Nors kartais aukščiau nurodytos emocinės stadijos gali užtrukti savaites, mėnesius ar net metus, 
paprastai paskutinė kultūrinio šoko stadija yra prisitaikymas. Prisitaikymas dar nereiškia, kad 
asmuo jau pilnai supranta naujas kultūras ar aplinkas, veikiau tai reiškia, jog asmuo supranta, 
kad norint funkcionuoti ir klestėti naujoje aplinkoje nebūtina visiškai viską suprasti. Prisitaikymo 
stadijos metu keliautojai jaučiasi turintys pakankamai žinių ir gali sutelkti išteklius, kurių jiems 
reikia norint jaustis laisvai. (The 4 Stages of Culture Shock, 2016)

Kultūrinis prisitaikymas
Prisitaikydamas prie svetimos kultūros, asmuo gali įveikti kultūrinį šoką ir užmegzti prasmingus 
santykius su aplinkiniais, vietoj to, kad jaustųsi nerimastingas ir pasimetęs naujoje erdvėje. 
Septyni žemiau pateikti žingsniai gali būti naudojami siekiant padėti studentams įveikti kultūrinį 
šoką.

1. Būkite atviri. Nebūkite automatiškai nusiteikę, kad viskas, kas yra kitaip yra blogai. Jei 
susilaikysite nuo išankstinės nuomonės, galėsite tapti objektyviu stebėtoju ir taip lengviau 
įveiksite tarpkultūrinio suvokimo procesą. Be to, jei vykstate į šalį, apie kurią beveik nieko 
nežinote, pamėginkite sužinoti bent šiek tiek bendrosios informacijos. Mokydamiesi apie 
naują šalį, į kurią vykstate, būtinai būkite atviri ir, kas žino, galbūt rasite priežastį pamilti 
kažką, ko net nesuprantate.

2. Pasistenkite išmokti vietinę kalbą. Taip pagerinsite savo bendravimo įgūdžius ir galėsite 
greičiau integruotis į vietos bendruomenę. Tai taip pat parodo, kad domitės nauja šalimi.

3. Pamėginkite perprasti savo naujos aplinkos socialinį elgesį. Nenusistatykite ir 
neinterpretuokite elgesio vien tik iš savo kultūrinės perspektyvos ar perleisdami per savo 
filtrą. Elgesys negali būti laikomas tiksliais duomenimis. Pavyzdžiui, amerikiečiai dažnai 
klausia „Kaip tau sekasi?“, o tai tiesiog reiškia „labas“ arba „pastebėjau tave, prasilenkdamas 
koridoriuje“. Užsienietis gali susimąstyti, kodėl amerikiečiai neatsako į šį klausimą apie 
tai kaip jaučiasi. Jie gali manyti, kad žmogus kuris nueina dar prieš pašnekovui atsakant į 
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klausimą yra nerūpestingas, paviršutiniškas ar net nemandagus. Amerikiečiai žino, kad yra 
visiškai kitaip ir neįsižeistų, jei kažkas neatsakytų į šį klausimą. Atminkite, jei abejojate, 
patikrinkite!

4. Nesureikšminkite kultūrinio pažinimo ar žinių. Net ir tada, kai naujoje aplinkoje pradedate 
išmanyti ritualus, papročius ir protokolą, būkite atsargūs ir nemėginkite paaiškinti ar 
racionalizuoti kažko, ką jau manote žinąs. Turėdami nedaug žinių galite būti suklaidintas. 
Psichologas Geert Hofstede rašė, kad kultūra yra tarsi svogūnas, kurį galima lupti sluoksnis 
po sluoksnio, norint rasti paslėptą turinį. Todėl turime suprasti, kad reikia labai daug laiko 
norint gerai suprasti kultūrą jos socialiniame ir istoriniame kontekste.

5. Pasistenkite susipažinti su žmonėmis, gyvenančiais jums naujoje aplinkoje. Mandagiai 
uždavinėkite klausimus, skaitykite laikraščius ir lankykitės įvairiose šventėse ir renginiuose.

6. Pamėginkite paversti savo gyvenimą stabilesniu. Atsiradus rutinai pradėsite jaustis saugiai.

7. Labai svarbu išlaikyti humoro jausmą. Nesigraužkite, jeigu vis dar jaučiate daug kultūrinių 
spragų ar nežinote kaip elgtis tam tikrose kultūrinėse situacijose. Pasijuokite iš savęs, o kiti 
juoksis su jumis. Daugelis žmonių žavėsis jūsų atkaklumu ir pastangomis, siekiant perprasti 
jų įpročius, ypač jei jūs nebandote teisti ar daryti kultūrinių palyginimų, kurie subtiliai ir galbūt 
nesąmoningai gali atrodyti kaip pranašumas.

(How to Overcome Culture Shock in a Foreign Country, 2020)

Tarpkultūrinis bendravimas
Ne paslaptis, kad šiuolaikinė aplinka darbe ir studijose darosi vis įvairesnė. Taip yra dėl 
besiplečiančios verslo ir universiteto aplinkos, į kurią įtraukiamos įvairios geografinės vietovės 
ir aprėpiama daugybė kultūrų. Vis dėlto, kartais sunku suprasti, kaip efektyviai bendrauti su 
asmenimis, kalbančiais kita kalba arba tais, kurie, siekdami bendro tikslo, pasikliauja skirtingomis 
priemonėmis.

Tarpkultūrinė komunikacija - nauja norma

Interneto ir šiuolaikinių technologijų dėka mums atsivėrė naujos rinkos, todėl galime reklamuoti 
savo verslą naujose geografinėse vietovėse ir skirtingose kultūrose. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo 
metu dirbti su žmonėmis nuotoliniu būdu gali būti taip pat paprasta, kaip dirbti kartu fiziškai, 
tarpkultūrinis bendravimas vis dažniau tampa nauja norma.

Galų gale, jei bendravimas vyksta elektroniniu būdu, dirbti su kuo nors kitoje šalyje yra taip pat 
lengva, kaip ir dirbti su kuo nors kitame mieste.
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Kodėl turėtumėte apsiriboti darbu su žmonėmis, gyvenančiais patogiu atstumu, kai taip pat 
patogiai galite bendrauti su geriausiai reikiamas sritis išmanančiais žmonėmis visame pasaulyje?

Tiems, kurių gimtoji kalba yra anglų, pasisekė, nes panašu, kad anglų kalba yra ta kalba, kurią 
žmonės naudoja, norėdami pasiekti kuo platesnę auditoriją. Tačiau net ir tiems, kuriems anglų 
kalba yra gimtoji, tarpkultūrinis bendravimas gali būti problema, nes kartais abi pusės nesupranta 
viena kitos net jei žmonės yra iš skirtingų šalių, kuriose anglų kalba yra gimtoji.

Tokiame naujo tipo pasaulyje būtina gerai išmanyti tarpkultūrinį bendravimą.

Nepaisant to, kad daugelyje įmonių dabar siūloma mokytis apie skirtingas kultūras su kuriomis 
įmonės palaiko verslo santykius, labai svarbu, kad darbuotojai, bendraujantys su žmonėmis iš 
kitų kultūrų, būtų kantrūs ir dirbtų, siekdami sužinoti kuo daugiau apie šias naujas kultūras. 
Tam reikia gebėjimo suprasti, kad žmogaus elgesį ir reakciją dažnai veikia kultūra ir net jei jie 
nesutampa su mūsų suvokimu, jie vis vien yra kultūriškai tinkami.

Tarkime, komandos dirbančios su žmonėmis iš įvairių kultūrų vadovas, kurio darbuotojai kalba 
skirtingomis kalbomis, praktikuoja skirtingas religijas ar priklauso visuomenei, kurios kiti 
darbuotojai dar nesupranta, privalo daug dirbti tam, kad sugebėtų visą tai iškomunikuoti.

Atsižvelkite į bet kokius specialius poreikius, kuriuos gali turėti jūsų komandos nariai. Pavyzdžiui, 
jie gali švęsti skirtingas šventes ar net dirbti kitomis valandomis. Apsvarstykite laiko juostų 
skirtumus ir stenkitės, kad visi dirbantieji žinotų ir gerbtų tokius skirtumus.

Paprastai tariant, visuomet stenkitės būti kantrūs, mandagūs ir šiek tiek smalsūs. Jei nesate tikri 
dėl galimų skirtumų, paprasčiausiai paklauskite kitų komandos narių. Vėlgi, visa tai lengviausia 
kai bendraujate tik dviese tam, kad niekas nesijaustų įspęstas į kampą ar sąmoningas, galbūt 
net susigėdęs dėl to, kad turi diskutuoti apie savo išskirtinumą ar net poreikius.

Reikalaukite bendro supratimo

Ugdykite ir reikalaukite abipusio priėmimo ir supratimo. Norėdami tai padaryti, turite šiek tiek 
pamokyti. Paaiškinkite komandos nariams, kad, pavyzdžiui, Australijos biure dirbanti komandos 
dalis dirba kitoje laiko juostoje, todėl bendrauti elektroniniu būdu bus sunkiau, o telefono 
skambučiai greičiausiai vėluos. Be to, žmonės dirbantys Indijos biure švenčia kitas šventes 
(pavyzdžiui, Mahatma Gandi gimtadienį, švenčiamą spalio 2 d.).

Daugelis darbuotojų net apsidžiaugs gavę tokios informacijos ir tikrai pasistengs, siekdami 
suprasti skirtingus poreikius ir įvairias priemones, naudojamas bendriems tikslams pasiekti. 
Deja, jei taip nėra, veskite žmones savo pavyzdžiu ir aiškiai pasakykite, kad tikitės žengti 
atvirumo, supratimo ir priėmimo keliu.
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 Patarimas: priėmimas yra būtinas, tačiau lygiai taip pat būtina išlaikyti moralinio elgesio 
standartus. Paprastai galioja šios pagrindinės taisyklės:

 Komandos nariai turėtų prisidėti prie komandos misijos ir netrukdyti jai bei stengtis, kad ji 
būtų perduodama jų klientui;

 Komandos nariai neturėtų kenkti komandos darnai ar slopinti jos efektyvumą;

 Komandos nariai neturėtų be reikalo kenkti kitų komandos narių interesams;

 Nacionaliniai įstatymai yra (be jokios abejonės) labai svarbūs.

Bendraudami su žmonėmis iš skirtingų kultūrų, visuomet turėtumėte būti mandagūs ir 
geranoriški, nes tai gali padėti užtikrinti sėkmingą bendravimą. Vėlgi, to reikėtų primygtinai 
reikalauti.

Jei pradėdami spręsti problemas manote, kad komunikacija buvo nesėkminga, pastebėsite, kad 
daugelis problemų yra greitai išsprendžiamos.

Supaprastinkite

Bendraudami nepamirškite, kad nors anglų kalba yra laikoma tarptautine verslo kalba, klaidinga 
manyti, kad kiekvienas verslininkas gerai moka anglų kalbą. Iš tikrųjų tik apie pusė iš 800 milijonų 
žmonių, kalbančių angliškai, moka ją kaip gimtąją kalbą. Tuo tarpu tie, kurie kalba ja kaip antrąja 
kalba, dažnai susiduria su sunkumais, priešingai nei tie, kuriems anglų yra gimtoji kalba.

Kai bendraujate tarpkultūriškai, dėkite visas pastangas, kad tai, ką sakote būtų perduota 
tiesiogiai, nedviprasmiškai ir aiškiai.

Deja, iš pradžių turėtumėte vengti humoro, kol nežinote, kad asmuo, su kuriuo bendraujate, jį 
supranta ir neįsižeis. Humoras yra itin priklausomas nuo kultūros: daugelis dalykų, kurie yra 
suprantami kaip humoras vienoje kultūroje, kitoje gali būti vertinami kaip labai įžeidžiantys.

Jei reikia, ieškokite pagalbos

Galiausiai, jei matote, kad kalbos barjeras yra pernelyg didelis, visiems būtų naudinga pasisamdyti 
patikimą ir patyrusį vertėją. Kadangi anglų kalba nėra gimtoji kalba daugeliui tarptautinių 
verslininkų jų kalboje galima rasti daug tai kultūrai būdingų ar nestandartinių anglų kalbos frazių, 
o tai gali trukdyti bendrauti. Vertėjo pasitelkimas (net jei tai būtų tik pradiniame darbo etape) 
gali būti geriausias sprendimas. Vertėjas gali padėti visiems dalyviams atpažinti kultūrinius ir 
bendravimo skirtumus bei užtikrinti, kad visi dalyviai, neatsižvelgiant į geografinę vietą ir kilmę, 
susiburtų ir išliktų kartu, sėkmingai užbaigdami projektą.
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Įvadas
Tarptautinių studentų mokymas tuo pat metu gali būti sudėtinga ir maloni užduotis. Nors didžioji 
dauguma švietimo sistemų visame pasaulyje dažniausiai pasižymi bendrais bruožais, tačiau jos 
dažnai skiriasi. Dauguma šių skirtumų atsiranda dėl kultūrinio, politinio ir istorinio konteksto 
šalyse, kuriose naudojamos šios švietimo sistemos. Pavyzdžiui, Rytų Europos ir Rytų Azijos 
švietimo sistemose labiau akcentuojami mintinai išmokstami faktai ir geri egzaminų rezultatai. 
Visai priešingai, Vakarų Europos švietimo sistemose daug dėmesio skiriama kūrybiškumui 
ir praktiškesniam požiūriui į darbo vietą. Patys skirtumai dažniausiai yra nereikšmingi, todėl 
dauguma studentų gali labai greitai prisitaikyti prie bet kurios švietimo sistemos, tačiau kai 
kurie aspektai tokiems užsienio studentams gali sugadinti visą tarptautinę patirtį. Taigi, šio 
modulio metu mėginsime patarti ir pristatyti, kaip dėstytojai galėtų pagerinti užsienio studentų 
patirtį. Daugelis šiame modulyje pateiktų metodų taip pat gali būti naudojami gerinant ir vietinių 
studentų patirtį.
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Mokymo planas
Išklausius modulį turėtumėte mokėti:

 Suprasti dažniausiai pasitaikančias problemas, su kuriomis susiduria užsienio studentai;

 Suprasti, kaip efektyviau planuoti savo darbą, siekiant išspręsti tokias problemas;

 Suprasti, kaip pagerinti savo mokymo būdus, pritaikant juos tarptautiniams studentams.

Kompetencijos ir įgūdžiai:

 Mokymo įgūdžiai: sužinosite kaip galėtumėte dėstyti tarptautiniams studentams;

 Kultūriniai įgūdžiai: sužinosite kaip prisitaikyti prie skirtingų kultūrų ir kaip efektyviau 
bendrauti su iš jų kilusiais žmonėmis.
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Bendravimas
Labai aiškiai įvardykite savo lūkesčius ir modulio taisykles. Norėdami tai padaryti, pačią 
pirmą dėstymo dieną perskaitykite ir paaiškinkite modulio programą. Nors tai gali pasirodyti 
nereikšminga, nes tikimasi, kad studentai patys perskaitys programą ir ją supras, deja, dėl tam 
tikrų priežasčių taip yra ne visada. Visų pirma, daugelyje skirtingų šalių universitetų tokios modulio 
programos dažnai net nėra rengiamos. Vietoj to, tikimasi, kad dėstytojas modulio pradžioje pats 
pristatys studentams taisykles ir užduotis. Taigi, pradžioje paaiškinus modulio programą žodžiu, 
sukursite vienodas sąlygas skirtingų kultūrų studentams. Antra, modulio programa yra laikoma 
tarsi sutartimi tarp dėstytojo ir studentų, taigi, jei studentas turi nusiskundimų dėl tam tikrų 
modulio elementų, tokių kaip vertinimas arba terminai, dėstytojas visada gali nurodyti atitinkamą 
punktą programoje. Trečia, programa taip pat bus būtina studentams, praleidusiems pirmąją 
paskaitų dieną. Tai yra itin svarbu, nes ypač tarptautiniai studentai gali susidurti su gausybe 
problemų dėl kurių jie negalės dalyvauti pačią pirmąją paskaitų dieną. Tokios problemos gali būti 
dėl vizų, kelionių (pvz. atšaukti skrydžiai) ar teisinio statuso (pvz. tą dieną studentas turi nuvykti 
į savivaldybės administraciją registracijai). Lygiai tas pats galioja ir vietiniams studentams. 
Taigi, turėdami puikiai paruoštą ir išsamią modulio programą smarkiai palengvinsite studentų 
gyvenimą vos prasidėjus paskaitoms. Tai taip pat palengvina darbą ir patiems dėstytojams, nes 
jie gauna mažiau studentų klausimų susijusių su informacija, kuri jau pateikta programoje.

Pačioje modulio programoje būtina pateikti šias pagrindines informacijos kategorijas: modulio 
taisykles, reikalingą medžiagą (pvz. knygas), vertinimą, terminus ir vertinimo metodus. Kiekvienai 
tokiai informacijos kategorijai būtinos papildomos detalės, nes studentai dėl savo kultūrinių 
skirtumų gali turėti skirtingus lūkesčius. Toliau pateiksime svarbiausius aspektus. Kalbant 
apie modulio taisykles, visada nurodykite, ar paskaitų lankymas yra privalomas, nes daugelyje 
universitetų studentai neprivalo dalyvauti kiekvienoje paskaitoje. Kita vertus, tam tikruose 
universitetuose privaloma lankyti visas paskaitas. Tokie skirtumai ir vėl atsiranda priklausomai 
nuo šalies ir kultūros. Pavyzdžiui, Vakarų šalyse studentai dažniausiai neprivalo lankyti visų 
paskaitų, nes manoma, kad atvykti į paskaitą yra jų pačių atsakomybė. Kitose šalyse lankymas 
yra privalomas beveik visose paskaitose, o neatvykus į paskaitą studentas gali būti pašalintas 
iš modulio.

Nurodydami kurso medžiagą, visada paminėkite pilną knygos, kurią studentai turėtų įsigyti, 
leidimą ir, jei įmanoma, kokias ankstesnes knygų versijas galima naudoti. Dėl finansinių sunkumų, 
kai kurie tarptautiniai studentai negali sau leisti nusipirkti naujų knygų visiems moduliams ir iš 
pradžių jie negalės įsigyti reikiamos medžiagos. Dėl šios priežasties, studentai gali sunerimti, kad 
nesugebės išlaikyti modulio ir dėl to nukentės jų rezultatai. Nurodydami atitinkamus terminus, 
visada paminėkite tikslią valandą iki kurios studentai privalo pateikti medžiagą. Pavyzdžiui, jei 
studentai pamato, kad savo darbą jie turi pateikti rugsėjo 10 dieną, jie gali pamanyti, kad tai gali 
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padaryti iki tos dienos galo, kai iš tikro tikimąsi, kad jie darbą įkels iki 12 valandos dienos. Nors 
pirmos paskaitos metu galite paminėti, kad visus darbus reikia pateikti iki nurodytos dienos 
vidurdienio, kai kurių studentų šioje paskaitoje gali nebūti, todėl jie reaguos tik į tą informaciją, 
kuri bus pateikta modulio programoje.

Mokymo medžiaga
Visada pateikite aukštos kokybės, lengvai prieinamą, nepriklausomą ir savaime suprantamą 
medžiagą, kuria suteiktumėte studentui pakankamai autonomijos. Mokymosi medžiaga, kurią 
dėstytojas siūlo užsienio studentams yra būtina jų sėkmei. Norėdami padėti tarptautiniams 
studentams, dėstytojai turėtų taikyti šias priemones: (Warwick, 2006)

a. Visada naudokite kaip įmanoma daugiau nemokamų šaltinių. Kaip minėta anksčiau, 
tarptautinių studentų lėšos yra ribotos. Be to, studentai privalo įsigyti medžiagą daugiau nei 
vienam moduliui. Tiek tarptautiniai, tiek vietiniai studentai gali susidurti su sunkumais, jei 
keliems moduliams turės nusipirkti brangiai kainuojančio turinio. Jei medžiaga yra brangi, 
studentas gali nuspręsti atsisakyti modulio arba nesimokyti egzaminui, o tai, savo ruožtu, 
labai paveiks jo motyvaciją. Šią problemą galite spręsti keliais būdais. Pats paprasčiausiais 
sprendimas būtų naudoti nemokamą knygos versiją, kurią galima rasti universiteto 
bibliotekoje.

 Nepaisant to, kai kuriuose universitetuose pasirašomos specialios sutartys su įmonėmis, 
kuriomis jie yra įpareigojami siūlyti studentams pirkti asmenines knygas. Tokiu atveju 
dėstytojas gali patikrinti, ar knygoje yra papildomos medžiagos, pavyzdžiui, nemokamų 
santraukų ar skaidrių, kurias jis galėtų išplatinti studentams. Dėstytojas taip pat gali leisti 
studentams kopijuoti ar perskaityti savo knygos versiją po paskaitų. Tai ypač svarbu tuo 
atveju, kai modulio metu užduodami namų darbai, nes studentai reikalauja, kad knygoje būtų 
pateiktas atsakymų lapas ir jie galėtų pasitikrinti, ar atliko užduotis teisingai. Dėstytojai taip 
pat gali kreiptis į universiteto vadovybę, prašydami savo dėstomiems moduliams naudoti 
lengviau pasiekiamus išteklius.

b. Moduliui skirtų skaidrių naudojimas taip pat susijęs su pirmu punktu. Skaidrės turėtų būti 
esminė mokymo dalis. Jas kuriantys dėstytojai ir studentai naudoja jas itin dažnai, nes pats 
dėstytojas skaidrėse pateiktą informaciją laiko svarbia. Daugelyje modulių, tokios skaidrės 
dažnai yra vienintelė medžiaga, kurią dėstytojas tiesiogiai sukuria savo studentams. Be 
to, studentai kilę iš tam tikrų kultūrų, kur pirkti knygą nėra įprasta, dažniausiai naudoja tik 
moduliams skirtas skaidres. Būtent todėl, tarptautinėje mokymosi aplinkoje moduliui skirtos 
skaidrės yra dar svarbesnės.

 Taigi, kuriant skaidres reikėtų atsižvelgti į toliau nurodytus aspektus. Visų pirma, skaidrėse 
reikia pateikti kaip įmanoma daugiau informacijos tam, kad jas būtų galima naudoti vietoj 
knygos. To labiausiai reikia dėl užsienio studentų, atvykusių iš unikalesnių kultūrų, ir tarptautinių 
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studentų, kurie negali sau leisti studijų medžiagos. Dėl šios priežastis tarptautiniai studentai 
labiau pasitikės savimi bei galės sukurti pasitikėjimu pagrįstus santykius su dėstytoju, nes 
daugeliui tarptautinių studentų jų dėstytojai jiems yra autoritetai. Tuo pat metu knyga turėtų 
būti laikoma tik papildoma medžiaga.

c. Stenkitės tame pačiame modulyje nenaudoti pernelyg daug šaltinių, nes tai gali sutrikdyti 
užsienio studentus, ir įsitikinkite, kad jūsų naudojamuose šaltiniuose galima rasti visą 
egzaminui reikalingą medžiagą. Bendrai tariant, visa informacija turėtų būti pateikiama 
skaidrėse ir kurso vadovėlyje. Venkite informaciją pateikti skaidrėse, kitą informaciją palikti 
pasiskaityti vadovėlyje, nurodyti studentams tam tikrą informaciją perskaityti internetinėje 
svetainėje, peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ kanale ir kt.

Egzaminai
Egzaminų laikotarpiu studentai be jokios abejonės patiria labai daug streso. Be to, pateikiamos 
užduotys kartais skiriasi priklausomai nuo šalies, kurioje jie yra egzaminuojami. Kai kuriose 
šalyse egzamino pagrindas yra mintinai išmokti faktai, o kitose šalyse dėmesys skiriamas 
kūrybiškesnėms užduotims. Kiekvienoje šalyje studentai egzaminų pasiruošimui naudoja 
skirtingus būdus. Pavyzdžiui, tam tikrose šalyse studentai egzaminui mokosi tik iš pateiktų 
skaidrių. Priešingai, kitose šalyse studentai privalo naudoti specifinius šaltinius (pvz. mokslinius 
darbus), kad gautų papildomų balų egzamine ir taip pasiektų aukščiausią įvertinimą. Siekdami 
pagerinti tarptautinių studentų patirtį egzaminų metu, stenkitės laikytis žemiau pateiktų 
taisyklių:

1. Vertinkite studentus, remdamiesi tik ta medžiaga, kurią studentams pateikėte paskaitų metu. 
Tai yra viena iš dėstytojų daromų klaidų, dažniausiai pasitaikanti švietimo sistemose, kuriose 
daugiau dėmesio skiriama savarankiškumui ir kūrybiškumui. Paskaitų metu dėstytojai 
pateikia keletą bendrų sąvokų ir tikisi, kad studentai patys pasidomės sąvokomis, kurios nėra 
apžvelgiamos modulio metu. Toks požiūris yra neteisingas, nes daugelyje kultūrų studentai 
mano, kad iš jų reikalaujama mokytis tik to, ko buvo mokoma paskaitų metų. Studentai tikisi, 
kad egzaminuose bus remiamasi oficialiuose modulio dokumentuose paminėta studijų 
medžiaga.

2. Jei skiriate kūrybingesnes užduotis, tokias kaip analitiniai darbai, moksliniai darbai ar esė, 
visada įsitikinkite, kad numatėte aiškius vertinimo kriterijus ir pateikite pavyzdį, kaip atrodo 
„geras“ rašto darbas. Tai, ką studentas laiko „geru“ tiriamuoju darbu labai priklauso nuo 
asmeninio studento suvokimo bei nuo jo gimtosios kultūros. Pavyzdžiui, Olandijos ir Vokietijos 
standartais „geru“ laikomas projektas Rusijos ar Turkijos standartais nebus laikomas „geru“ 
projektu. Vieni standartai nėra tiesiog geresni už kitus, jie tiesiog yra kitokie ir gali suklaidinti 
studentą. Kultūrinis šališkumas šiuo atveju yra itin svarbus. Pavyzdžiui, italas, visą gyvenimą 
studijavęs ir remdamasis Italijos švietimo sistema, ko gero visuomet rašė savo esė pagal 
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Italijos dėstytojų pateiktus standartus. Tuomet jis pradeda priimti tuos standartus kaip 
normą ir mano, kad tokie standartai galioja visiems.

Nepaisant to, studentas iš Korėjos, visą gyvenimą studijavęs pagal Pietų Korėjos švietimo 
sistemą ko gero manys, kad geras rašto darbas atrodo kitaip. Todėl, jei įvertinsite studento iš 
Korėjos rašinį pagal Italijos standartus, šis studentas gaus žemesnį įvertinimą nei tikėtasi ir gali 
manyti, kad tai yra nesąžininga. Modulio aprašo puslapyje pateikę vieną ar kelis pavyzdžius, kaip 
turėtų atrodyti geras darbas, nustatysite standartą, kurio turėtų laikytis visi studentai. Vienas 
iš priekaištų tokiam sprendimui yra tai, kad pateikus pavyzdį visi studentai juo remsis ir nebus 
tokie kūrybiški. Nepaisant to, šis kontrargumentas yra neteisingas dėl daugelio priežasčių. Visų 
pirma, švietimo įstaiga turėtų turėti aiškius vertinimo standartus, nes studentai remiasi tokiais 
standartais rašydami savo darbą. Šiaip ar taip, juk negalima vertinti darbo, nenumačius aiškių 
standartų. Būtent dėl to pirmenybė turėtų būti teikiama standartizavimui ir aiškumui. Antra, 
pateikus pavyzdžius kaip turėtų atrodyti rašto darbas, kūrybiškumas neturėtų nukentėti, jei 
parinksite kitokią temą nei pavyzdiniame darbe. Nors tema ir kita, ją galima nagrinėti taikant 
tuos pačius metodus kaip ir pavyzdiniame darbe taip, kad studentą būtų galima vertinti remiantis 
standartiniais kriterijais, o jis turi galimybę parodyti savo kūrybiškumą.

Konsultacijų laikas
Konsultacijos yra itin svarbios, nes jų metu tarptautiniai studentai gali akis į akį pasikalbėti 
su savo dėstytoju. Užsienio studentams tai yra labai svarbu, nes jie dažnai nedrįsta paklausti 
dėstytojo prie kitų studentų. Taip gali nutikti dėl tokių veiksnių kaip baimė užduoti klausimus prie 
kitos kultūros studentų, kurie gali priskirti jų klausimams neigiamą prasmę. Tam tikrose šalyse 
taip pat nėra įprasta užduoti klausimus gausių susibūrimų metu. (Elturki, 2018) (Pinantoan, 2012)

Akademinis sąžiningumas
Akademinis sąžiningumas taip pat yra tema, į kurią reikia žiūrėti iš kultūrinės perspektyvos, nes 
akademinio sąžiningumo standartai dažnai skiriasi. Vienose kultūrose akademinio sąžiningumo 
taisyklės yra griežtesnės, o kitose laisvesnės. Nepaisant to, tai nereiškia, kad studentai iš 
skirtingų kultūrų negali prisitaikyti prie griežtesnių akademinių taisyklių. Jie puikiai gali tai 
padaryti, tačiau anksčiau to iš jų nebuvo reikalaujama. Panašiai kaip ir su moduliui taikomomis 
taisyklėmis, akademinis sąžiningumas turėtų būti paaiškintas prasidėjus moduliui arba mokslo 
metų pradžioje. Pačios taisyklės turėtų būti labai aiškios ir tikslios. Pavyzdžiui, studentams turėtų 
būti pasakyta, koks didžiausias procentas žodžių gali būti cituojama jų esė, užuot apibūdinus 
taisykles bendrais terminais, tokiais kaip „kuo mažiau“.
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Be to, studentams turėtų būti pateikiami įvairūs plagijuotų darbų pavyzdžiai. Galiausiai, universitete 
turėtų būti numatytos aiškios bausmės dėl plagijavimo. Pavyzdžiui, pirmą kartą pastebėjus 
plagijavimą studentas gaus oficialų įspėjimą, o antruoju plagijavimo atveju jis neišlaikys modulio. 
Trečiuoju plagijavimo atveju studentą galima išmesti iš universiteto. Šias taisykles dėl skiriamų 
bausmių reikėtų paskelbti iš anksto ir supažindinti su jomis pačius studentus, kadangi studentai 
atvykę iš įvairių kultūrų tikisi gana skirtingų bausmių, susijusių su plagijavimu.

Bendravimas paskaitų metu
Siekiant išvengti bet kokios diskriminacijos, stenkitės būti neutralūs tokiais klausimais kaip 
tautybė, lytis, rasė, seksualinė orientacija ir pan. Daugumai dėstytojų tai turėtų būti lengva, nes 
jų dėstomuose moduliuose tokios temos nėra nagrinėjamos. Nepaisant to, toliau pateikiame 
keletą gairių, kurios padės išlikti neutraliems paskaitų metu. (Hall, 2018)

a. Visuomet atsargiai rinkitės terminologiją ir iš anksto pasidomėkite tam tikromis temomis. 
Pavyzdžiui, kai kurie žmonės mėgsta visus britus vadinti anglais ir abu žodžius vartoja kaip 
sinonimus. Nepaisant to, asmenys kilę iš Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos gali nesutikti su 
terminologija, nes Anglija yra atskiras kultūrinis ir istorinis regionas. Kitas blogas pavyzdys 
yra ko nors apibūdinimas „amerikietišku“. Nors ši terminologija Europoje ir Azijoje dažniausiai 
naudojama kalbant apie JAV piliečius, asmenys kilę iš Kanados, Meksikos, Brazilijos ir 
Argentinos taip pat laiko save amerikiečiais, kadangi jie gyvena Šiaurės Amerikos ir Pietų 
Amerikos žemynuose.

 Lygiai taip pat netikslu bendrai vadinti visus Artimųjų Rytų studentus arabais, nes iš tiesų 
Viduriniuose Rytuose gyvena daugybė tautybių. Todėl, visuomet stenkitės būti pagarbūs ir 
neutralūs kitų kultūrų atžvilgiu. Dėstytojai yra autoritetai savo studentams, todėl studentai 
dažnai seka jų pavyzdžiu. Visada įsikiškite pastebėję, kad studentai neatsižvelgia į kitas 
kultūras. Toks įsikišimas gali būti tik žodinis perspėjimas arba pranešimas apie nusižengusius 
studentus atsakingoms universiteto institucijoms.

b. Kalbėdami stenkitės įtraukti visus. Pavyzdžiui, kalbėdami apie studentus apskritai vartokite 
abu terminus „jis“ arba „ji“.

c. Mokydami naudokite vaizdinę medžiagą. Kalbos barjerą gali būti sunku įveikti net tiems 
studentams, kurie moka užsienio kalbą itin gerai. Pasitelkę vaizdines priemones, taip pat 
padėsite tarptautiniams studentams greičiau išmokti žodžius, nes tokiu būdu studentai 
susies jūsų komentarus su paveikslėliais.

Domėkitės
Kiekvienoje kultūroje galima rasti savitumų. Prasidėjus paskaitoms, pradėkite domėtis 
svarbiausiomis jūsų paskaitas lankančių studentų kultūrinėmis savybėmis. Tai padės ne tik 
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geriau suprasti savo studentus, bet ir leis jums išvengti tam tikrų kultūrinių klaidų. Pavyzdžiui, 
jei pastebite, kad grupė studentų iš tam tikros šalies keletą kartų siunčia jums elektroninius 
laiškus ir prašo informacijos, kuri jau yra pateikta kitoje moduliui skirtoje medžiagoje, taip gali 
būti todėl, kad jie yra kilę iš šalies ar kultūros, kur dėstytojai laikomi didžiausiu autoritetu, todėl 
studentai yra linkę asmeniškai gauti informaciją iš dėstytojo.

Skirtingų tautybių ir kultūrų mokslo grupės
Pasitelkus skirtingų tautybių ir kultūrų mokslo grupes, jūsų paskaitas lankantys studentai turės 
galimybę pabendrauti su kitais studentais iš skirtingų kultūrų. Taip padėsite pagerinti savo studentų 
kultūrinius gebėjimus. Be to, jie išmoks svarbių darbo su skirtingų kultūrų studentais pamokų, o tai, 
savo ruožtu, yra vienas iš pagrindinių dalykų, susijusių su mokymusi tarptautinėje aplinkoje.

Mokykitės iš klaidų ir savo studentų
Dėstymas tarptautiniams studentams gali būti įdomus ir produktyvus. Sutiksite žmonių iš įvairių 
kultūrų ir aplinkos, apie kuriuos prieš tai skaitėte tik internete, o jie jus nustebins savo įvairove 
ir idėjomis. Jei bendraudami su tarptautiniu studentu padarysite kultūrinių klaidų (pavyzdžiui, 
kaip minėta anksčiau, visus britus vadinsite anglais), nesijaudinkite. Atsiprašykite, pasimokykite 
iš šios klaidos ir eikite toliau. Studentai tikrai supras.

Pratimai
Žemiau pateiktus pratimus atlikite trijų žmonių grupėse. Aptarkite šiuos klausimus:

1. Iš kokių kultūrų dažniausiai atvyksta jūsų tarptautiniai studentai? Kokias kultūrines ypatybes 
pastebėjote šiose studentų grupėse?

2. Ar pateikiate modulio programą kiekvieno modulio pradžioje ir ar jame pateikiama šiame 
modulyje minima informacija? Jei ne, kodėl?

3. Ar kada nors paruošėte egzaminą, kuriame į kai kuriuos klausimus nebuvo galima atsakyti vien 
pasitelkus medžiaga iš skaidrių ar moduliui skirto vadovėlio, o informacija buvo iš interneto 
svetainės? Ar pastebėjote skirtumų peržvelgus galutinius studentų pažymius? Ar kuris nors iš 
studentų dėl to skundėsi?

4. Ar dėstydami padarėte kokių nors kultūrinių klaidų? Kokia tai buvo klaida ir kas nutiko vėliau?

5. Ar jūsų studentai kada nors turėjo problemų dėl reikalaujamos mokomosios medžiagos (pvz., 
negalėjo įsigyti kursui skirto vadovėlio)? Kaip šie klausimai buvo išspręsti?
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3 MODULIS

SOCIALINĖS 
PROBLEMOS
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Įvadas
Studijuodami užsienyje tarptautiniai studentai dažnai susiduria su įvairiomis socialinėmis 
problemomis. Šios problemos buvo išsamiai aprašytos įvairiuose tyrimuose, apklausus skirtingas 
studentų grupes. Nagrinėjamos temos yra nuolatinė įtampą, vienatvė, diskriminacija, socialiniai 
konfliktai, susvetimėjimas, atsiskyrimas ir t.t. Pavyzdžiui, atlikus tyrimą, kuriame dalyvavo apie 
200 Australijoje studijuojančių tarptautinių studentų, nustatyta, kad du trečdaliai apklaustųjų 
ypač pirmaisiais savo studijų mėnesiais jautė vienatvę ir buvo atsiskyrę. Kitame tyrime teigiama, 
kad tarptautiniai studentai gali atsiriboti nuo universiteto daugumos studentų grupės ir paramos 
visų pirma ieško iš tos pačios kultūros studentų.

Nepaisant to, kad kaip akademinis ir neakademinis personalas, turėtumėte tik minimaliai 
įsitraukti į studentų socialinį gyvenimą, turėtumėte pamėginti pastebėti ir išspręsti keletą 
svarbių problemų. Šis modulis skirtas informuoti akademinį ir neakademinį personalą, kaip 
spręsti šias kritines socialines problemas, susijusias su tarptautiniais studentais.
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Mokymo planas
Išklausius modulį turėtumėte mokėti:

 Suprasti dažniausiai pasitaikančias problemas su kuriomis susiduria užsienio studentai;

 Suprasti, kaip turėtumėte dirbti, kad lengviau susidorotumėte su šiomis problemomis;

 Suprasti, kaip padėti studentams spręsti savo socialines problemas.

Kompetencijos ir įgūdžiai:

 Pastabumo įgūdžiai: sužinosite, kaip pastebėti problemas, su kuriomis susiduria tarptau-
tiniai studentai;

 Problemų sprendimo įgūdžiai: sužinosite, kaip išspręsti įvairias problemas, paveikiančias 
užsienio studentus;

 Administraciniai įgūdžiai: sužinosite, kaip panaudoti universiteto išteklius, norint suteikti 
geresnę pagalbą tarptautiniams studentams.
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Nepakankama informacija apie vietovę

Taikoma: tiek akademiniam tiek neakademiniam personalui

Problemos paaiškinimas

Viena iš dažniausiai pasitaikančių socialinių problemų su kuria susiduria tarptautiniai studentai 
yra tai, kad jiems sunku įgyti žinių apie naują miestą ir universitetą, kuriame jie studijuoja. Taip 
dažniausiai nutinka pirmosiomis jų mokslo savaitėmis ir mėnesiais. (Grey, Drawing with Difference: 
Challenges faced by international students in an undergraduate business degree, 2002)

Miestas

Tarptautiniams studentams dažnai kyla problemų įgyjant žinių apie miestą, kuriame įsikūręs jų 
universitetas. Taip yra todėl, kad nors tarptautiniai studentai internete pamėgina rasti įvairios 
informacijos, pavyzdžiui, apie vietą, išplanavimą ir viešąjį transportą, tačiau daug reikalingos 
informacijos internete nėra. Kiti veiksniai dar labiau sustiprina šias problemas. Pavyzdžiui, net 
jei internete yra tokios informacijos, ji gali būti neišversta į anglų kalbą, internetinės svetainės 
dizainas gali būti nepatogus naršymui arba pateikta informacija gali būti pasenusi. Įsivaizduokite, 
kad jums reikia nuvykti į susitikimą valstybinėje įstaigoje, o staiga sužinote, jog autobusas, kuris 
turėjo važiuoti nuo jūsų namų, jau keletą mėnesių nebevažiuoja. Būtent todėl tarptautiniams 
studentams gali būti sunku sužinoti apie įvairias lankytinas vietas mieste, pavyzdžiui, vietas, 
kuriose būsto nuoma yra pigesnė arba rasti pigias parduotuves miesto centre. Didžiausias 
iššūkis yra rasti prieinamą būstą nuomai, nes daugelyje miestų tai padaryti itin sunku, o dauguma 
vietinių nuomotojų neskelbia savo pasiūlymų interneto svetainėse, išverstose į tarptautinę kalbą. 
Studentų kilmė ir gimtoji kultūra taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Pavyzdžiui, studentas, kuris 
keliavo po labiau išsivysčiusius Europos miestus, atvykus mokytis į besivystančią šalį gali būti 
nemaloniai nustebintas. Dideliuose Vakarų Europos miestuose, pavyzdžiui, Ciūriche, Berlyne 
ar Londone, galima rasti profesionaliai paruoštas interneto svetaines, kurias valdo tokios 
organizacijos kaip vietinė miesto taryba ir ne pelno siekiančios organizacijos, padedančios 
užsieniečiams susiorientuoti mieste. Be to, šiuose miestuose galima pasinaudoti patikimu 
viešuoju transportu, leidžiančiu studentams saugiai ir greitai nukeliauti iš vienos miesto dalies į 
kitą, o besivystančių šalių miestuose transportas gali būti ne toks patikimas.

Universitetas

Tarptautiniai studentai taip pat susiduria su problemomis, bandydami nepasimesti tarp 
universiteto pastatų. Universitetai dažnai užima didelį plotą, todėl juose orientuotis gana sunku. 



IO3 MOKYMŲ MODULIŲ SUKŪRIMAS
3 

M
OD

UL
IS

: S
OC

IA
LI

NĖ
S 

PR
OB

LE
M

OS

40

Be to, kartais jų interneto svetainės nėra lengvai suprantamos. Studentai nežinantys kur yra 
reikiami pastatai negali lengvai susiorientuoti ir vėluoja į paskaitas.

Universiteto biurokratija ir dokumentai taip pat dažnai yra viena iš problemų su kuriomis susiduria 
užsienio studentai. Pavyzdžiui, studentų chartija, kurioje išsamiai aprašomos studento teisės ir 
pareigos. Net įkėlus ją ir universiteto internetinę svetainę, studentams gali būti sunku ją rasti. 
Daugybė universitetų naudoja antrines svetaines, kuriose paieškos funkcija neveikia, todėl 
studentams sunku pasiekti dokumentus patalpintus tokioje internetinėje svetainėje. Taip pat gali 
kilti ir kitų nenumatytų problemų. Universiteto reglamentas ir taisyklės gali būti parašyti ne viena, 
o keliomis formomis, kurios pateikiamos skirtingose universiteto internetinės svetainės vietose.

Be to, kartais šie dokumentai nėra išversti į anglų ar kitas tarptautines kalbas. Tai yra didesnės 
problemos, susijusios su informacijos šaltiniais, prieinamais užsienio studentams, dalis: 
didelis kiekis tokių šaltinių neveikia arba nėra pateikti tarptautine kalba. Pavyzdžiui, daugelio 
universitetų interneto svetainėse tik tam tikros dalys yra pateikiamos anglų kalba. Taip yra todėl, 
kad universitetas siekia išleisti mažiau ir vietoj to, kad išverstų visą internetiniame puslapyje 
pateiktą medžiagą, išverčia tik tą medžiagą, kuri, jų manymu, būtų naudingiausia užsienio 
studentams. Puslapiai, kuriuose aprašoma universiteto vadovybė (pavyzdžiui, vykdančioji 
taryba), studentų teisės ar apeliacijų dėl egzaminų tvarka, dažnai nėra verčiami. Tarptautiniai 
studentai dėl to gali labai nusivilti, kadangi jų poreikiai dažniausiai yra tokie patys kaip ir vietos 
studentų. Įsivaizduokite, kad nesutinkate su egzamine gautu rezultatu ir negalite internete rasti 
informacijos apie skundo pateikimo procedūrą. Gali nutikti ir taip, kad jūsų žmogaus teisės bus 
pažeistos dėl rasinės diskriminacijos, o jūs nežinosite kur kreiptis ir pateikti skundą. Tarptautiniai 
studentai pernelyg dažnai susiduria su tokio tipo situacijomis.

Sprendimas

Šiuo atveju sprendimas yra visuomet dalytis informacija ir nepykti, jei tarptautinis studentas 
jūsų ko nors paklaus arba pasirodys, kad jis nežino net pačios paprasčiausios informacijos. 
Jei skubate į paskaitą, o studentas jūsų paklausia kur yra jo ieškoma auditorija arba pastatas, 
pasistenkite ir atsakykite į klausimą kaip galima aiškiau. Be to, studentai gali paprašyti tam 
tikrose pareigose dirbančio neakademinio personalo pasakyti kur yra arba ką atlieka skyrius, 
turintis išspręsti studento turimą problemą. Net jei tai nėra jūsų įprastų pareigų dalis ir jūs 
pats nežinote atsakymo, pabandykite paklausti savo kolegų arba pasinaudokite vidine sistema 
ir patarkite į kokią įstaigą ar asmenį studentas turėtų kreiptis. Visa tai užtruks tik šiek tiek 
daugiau laiko, tačiau studentams tai gali išspręsti didelę problemą, pavyzdžiui, dėl registracijos 
į egzaminus ar mokėjimų už mokslą.

Kalbant apie akademines problemas, kaip dėstytojas turėtumėte atkreipti dėmesį, kad 
dažniausiai apie universitetą žinote daugiau nei studentai. Jei pastebite, kad studentas elgiasi 
netinkamai ir nežino apie tam tikrus universiteto nuostatus, nedelsiant informuokite apie tai 
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studentą. Pavyzdžiui, jei žinote, kad tarptautinis studentas pirmą kartą studijuoja universitete ir 
neišlaikė vieno iš jūsų egzaminų, informuokite studentą apie jo turimas teises tokiais klausimais 
kaip skundų pateikimo procedūros, pakartotiniai egzaminai ir pan. Be to, pasidalinkite 
kontaktine informacija žmogaus, kuris gali padėti su tokiomis problemomis. Pavyzdžiui, 
po kiekvieno egzamino galite nusiųsti elektroninį laišką tame egzamine dalyvavusiems 
studentams, nurodydami, ką studentai gali daryti neišlaikius egzamino. Tai užtikrins, kad net ir 
atsiradus naujiems užsienio studentams, jie visi turės šią informaciją. Be to, jei žinote, kad yra 
tam tikra universiteto internetinės svetainės dalis anglų kalba, naudinga užsienio studentams, 
informuokite apie tai svetainės administratorius. Svarbiausia yra įsitikinti, kad studentai žino 
savo teises dėl jūsų dėstomo modulio, egzaminų ir jų rezultatų.

Lygiai taip pat galite pateikti informacijos apie dalykus, kurių universitetas nereglamentuoja. 
Pavyzdžiui, jei pertraukos tarp paskaitų metu girdite, kad studentų grupė domisi, kur galėtų 
nusipirkti gerų naudotų dviračių, o jūs žinote apie tokią parduotuvę, galite įsiterpti ir patarti 
jiems. Studentams tai labai patiks.

Pratimai
1. Susiskirstykite poromis. Apibūdinkite savo partneriui vietą mieste (gatvės pavadinimą, 

paminklą, rotušę ir pan.). Tuomet jūsų partneris turi rasti, kaip patekti į tą vietą naudojantis 
viešuoju transportu (pvz., autobusu ar traukiniu), pasitelkus tik tą informaciją, kurią galima 
rasti internete (ne iš asmeninės patirties). Vėliau, pasikeiskite vaidmenimis. Ar manote, kad 
rasta informacija yra tiksli? Kodėl?

2. Susiskirstykite poromis. Paimkite rašiklį ir popieriaus lapą. Vienas iš komandos narių 
apibūdina universiteto pastato dalį, o kitas narys turi ją nupiešti kaip žemėlapį. Tada 
popieriaus lapas perduodamas jį apibūdinančiam nariui, kuris pasako ar piešinys yra tikslus. 
Vėliau apsikeiskite vaidmenimis ir aptarkite savo rezultatus.

3. Susiskirstykite grupėmis po 4. Paimkite popieriaus lapą ir nupieškite apytikslį miesto 
žemėlapį ir pažymėkite jame vietas, kurios, jūsų manymu, turėtų dominti tarptautinius 
studentus. Galiausiai, visos grupės turėtų susijungti ir sukurti žemėlapį, kuriame sudėsite 
visas paminėtas vietas.

4. Paimkite popieriaus lapą. Užrašykite penkis svarbiausius universiteto dokumentus ar 
taisykles apie kuriuos turėtų žinoti kiekvienas tarptautinis studentas, bet iš jūsų patirties, 
dažnai nežino. Paaiškinkite savo pasirinkimus. Vėliau palyginkite savo sąrašą su kolegų 
sąrašu ir aptarkite skirtumus.

5. Paimkite popieriaus lapą. Užsirašykite universiteto interneto svetainės dalis, kuriose lankėtės 
ir kurių negalima rasti anglų kalba. Sudarykite sąrašą, kuriame būtų pateikti visų komandos 
narių atsakymai. Sukurkite planą, kaip interneto svetainę būtų galima išversti į anglų kalbą ar 
keletą tarptautinių kalbų.
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Atsiskyrimas ir socialinių silosų susiformavimas

Taikoma: tiek akademiniam tiek neakademiniam personalui

Problemos paaiškinimas

Tyrimų metu buvo nustatyta, kad didelis skaičius tarptautinių studentų yra linkę burtis į grupes 
su tos pačios kultūros žmonėmis ir nebendrauja su skirtingų kultūrų atstovais. (Zhai, 2004) Šis 
reiškinys gali sukelti daugybę problemų, tokių kaip netinkama integracija, studijų nutraukimas ir 
rasizmas. Tarptautinių studentų atveju jie gali socializuotis ir bendrauti tik su kitais studentais 
iš tos pačios šalies arba regiono ir atsiriboti nuo daugumai priklausančios kultūros, todėl jie visai 
nesieja savęs su vietiniais studentais ir jų kultūra. Gali kilti daugybė problemų, kai studentams 
tokioje visuomenėje sunku funkcionuoti dėl kultūrinių konfliktų su daugumos kultūrai 
priklausančiais nariais. Tuo pat metu kyla didelė rizika dėl diskriminacijos tarptautinių studentų 
atžvilgiu, nes daugumos kultūrai priklausantys nariai manys, kad jie yra priešiškai nusiteikę ir 
nenori integruotis. Jei tarptautiniai studentai atsiskirs ir bendraus tik su savo kultūrine grupe, 
daugumos kultūrai priklausantys asmenys gali imti elgtis taip pat.

Nepaisant to, kai tai daro daugumos kultūrai priklausantys studentai, jie gali diskriminuoti 
tarptautinius studentus dėl kontakto nebuvimo. Taip yra todėl, kad užsienio studentai suvokia 
pašalinius kaip daugumos kultūros studentų dalį. Galiausiai gyvenimas daugiakultūrėje aplinkoje 
yra viena iš pagrindinių priežasčių studijuoti užsienyje, todėl atsiskyrę studentai netenka 
esminės akademinės patirties. Tiek akademinis, tiek neakademinis personalas turėtų stebėti, ar 
formuojasi šie kultūriniai silosai.

Sprendimas

Akademiniam personalui
 Įsitikinkite, kad visos jūsų dėstomos paskaitos yra paruoštos taip, kad skirtingų kultūrų 
studentai galėtų pabendrauti vieni su kitais. Pavyzdžiui, galite tai padaryti nurodydami, 
kad visose projekto grupėse negali būti tam tikro skaičiaus studentų iš tos pačios šalies. 
Be to, studentams susėdus prie stalų, galite juos persodinti taip, kad jie sėdėtų šalia stu-
dentų atvykusių iš kitų šalių.

 Įsikiškite ir praneškite pastebėję elgesį, skatinantį studentų atsiskyrimą. Jei matote, 
kad jūsų paskaitose studentai grupuojasi pagal savo kilmės šalį ir pastebite, kad tarp šių 
grupių kyla konfliktų (pvz., viena grupė žeminančiai kalba apie kitą grupę), pasikalbėkite 
su abejomis grupėmis ir praneškite apie problemas kitiems akademiniams padaliniams. 
Neleiskite problemoms paaštrėti!
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Neakademiniam personalui

Šiuo atveju patarimai priklauso nuo jūsų pareigų.

 Jeigu užimate tokias pareigas (pvz., esate studentų mentorius arba akademinis mentori-
us), kurių metu tiesiogiai bendraujate su studentais apie jų akademinį gyvenimą ir rezulta-
tus, taip pat pamėginkite išsiaiškinti ar jie integruojasi ir bendrauja su kitų kultūrų studen-
tais. Jei pastebite, kad jie yra linkę atsiskirti, paklausinėkite daugiau ir išsiaiškinkite dėl 
kokių priežasčių taip yra bei paskatinkite juos bendrauti su skirtingų tautybių studentais, 
ypač su vietiniais studentais. Paaiškinkite kokia yra to nauda ir kiek daug jie gali prarasti. 
Jums taip pat gali pavykti išsiaiškinti gilesnes priežastis slypinčias už tokio atsiskyrimo, o 
taip gali nutikti dėl kultūrinio šoko, namų ilgesio ar net dėl to, kad studentai anksčiau buvo 
diskriminuojami dėl savo rasės, todėl pradėjo vengti kitų žmonių. Atsiskyrimas neturėtų 
būti traktuojamas kaip normalus reiškinys.

 Įsikiškite ir praneškite pastebėję elgesį, skatinantį studentų atsiskyrimą. Jei matote, 
kad jūsų paskaitose studentai grupuojasi pagal savo kilmės šalį ir pastebite, kad tarp šių 
grupių kyla konfliktų (pvz., viena grupė žeminančiai kalba apie kitą grupę), pasikalbėkite 
su abejomis grupėmis ir praneškite apie problemas kitiems akademiniams padaliniams. 
Neleiskite problemoms paaštrėti!

 Jei galite tai padaryti, suorganizuokite bendrus universiteto renginius, kurių metu skirt-
ingų šalių studentai galėtų pabendrauti tarpusavyje. Pavyzdžiui, universitete galima orga-
nizuoti temines vakarienes, kurių metu tema būtų viena iš jūsų universitete studijuojančių 
tarptautinių studentų gimtoji šalis. Tokių vakarienių metu galima tiekti tai šaliai būdingą 
maistą bei rengti viktorinas apie šalies istoriją, geografiją ir kultūrą. Tai galėtų būti tarsi 
oficialus būdas studentams sužinoti apie kitas šalis.

Pratimai
1. Kokių universiteto grupių ar skyrių darbuotojai galėtų pasikalbėti su atsiskyrusiais studentais, 

bendraujančiais tik su žmonėmis priklausančiais jų kultūrai? Ar kada nors pranešėte apie tokį 
atvejį?

2. Pasiskirstykite grupėmis po 4. Pasikalbėkite ir pasidalinkite, ar kada nors pastebėjote, kad 
studentai atsiskiria ir bendrauja tik savo kultūrinėse grupės. Papasakokite vieni kitiems apie 
tokią situaciją ir kaip į ją pažiūrėjote. Galiausiai, kiekviena grupė turi pristatyti savo diskusijos 
rezultatus kitoms grupėms.

3. Įsivaizduokite tokią situaciją: auditorijoje yra 30 studentų ir tik trys iš jų yra tarptautiniai 
studentai. Dėstydami savo modulį pastebite, kad šie studentai yra atsiskyrę ir nebendrauja 
su didžiąja dauguma studentų. Ką darysite, norėdami išspręsti šią situaciją? Aptarkite 
tarpusavyje.
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Psichinės sveikatos problemos
Taikoma: tiek akademiniam tiek neakademiniam personalui

Paaiškinimas

Studijuojant užsienyje kai kuriems užsienio studentams gali pasireikšti įvairios psichinės 
sveikatos problemos. Būtent dėl naujos aplinkos gali paaštrėti net ir esamos problemos. 
Dažniausiai studentams pasireiškia depresija ir namų ilgesys.

Depresija (sunkus depresinis sutrikimas) yra nuotaikos sutrikimas, neigiamai veikiantis 
skirtingus žmogaus gyvenimo aspektus. Depresija sergančio žmogaus nuotaika paprastai būna 
neigiama, o toks žmogus visiškai nesugeba atlikti kasdienių veiklų, tokių kaip darbas, valgymas, 
miegas ir t.t. Depresija gali trukti net keletą metų, o jos gydymui gali prireikti vaistų (Association, 
American Psychiatric, 2020)

Namų ilgesys yra nemaloni būklė, atsirandanti kai asmuo ilgą laiką būna toli nuo savo namų. 
Pagrindinis jos skiriamasis ženklas yra užvaldančios mintys apie namus ir prisirišimas prie 
daiktų. Net ir iš kitų miestų atvykę vietos studentai pasiilgsta savo namų, tačiau tarptautiniai 
studentai patiria daug sunkesnius simptomus dėl didelio fizinio atstumo ir kultūrinių skirtumų 
tarp savo namų ir universiteto. Jiems namų ilgesys gali būti labiau sekinantis nei vietiniams 
studentams (Wilde, 2020)

Sprendimas

Tiek akademiniam tiek neakademiniam personalui:

 Pabandykite suprasti ar vienas iš jūsų studentų kenčia nuo depresijos arba namų ilgesio. 
Dažniausiai pasitaikantys požymiai yra šie:

 Prasta higiena;

 Atrodo pavargęs (visada atrodo ir yra pavargęs);

 Nedalyvauja veikloje;

 Specifinis elgesys auditorijoje, pavyzdžiui, labai daug juokaujama;

 Visuomet sėdi atskirai auditorijoje, per pietus ar kitose viešose vietoje;

 Labai daug dėmesio skiriama su namais susijusiems aspektams, pavyzdžiui, studentas 
nuolat rengiasi tradiciniais savo šalies rūbais;

 Narkotikų ir alkoholio vartojimas. Kai kurie mokiniai gali būti neblaivūs net ir paskaitų 
metu;
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 Fiziniai skausmai;

 Nesugeba atlikti net paprasčiausių užduočių. Pavyzdžiui, studentas negali atlikti paprasto 
pratimo, kuris buvo pateiktas kaip namų darbas.

 Praneškite apie šiuos studentus atsakingoms universiteto institucijoms, pavyzdžiui, 
studentų mentoriams, kurie gali juos nukreipti ieškoti profesionalesnės pagalbos, pavyzdžiui, 
psichiatro.

Pratimai
1. Apmąstykite dažniausiai pasitaikančius depresijos ir namų ilgesio simptomus. Ar pastebėjote 

kurį nors iš jų savo užsienio studentuose? Jei taip, kokia buvo jūsų reakcija?

2. Susiskirstykite grupelėmis po tris. Paimkite popieriaus lapą. Įsivaizduokite, kad jau kuris 
laikas pastebite studentą, kuriam būdingi simptomai, susiję su depresija ir namų ilgesiu. 
Užrašykite, kaip pamėgintumėte pasikalbėti su studentu. Perskaitykite atsakymus savo 
grupės nariams. Ar sutinkate su jų siūlomais sprendimais? Paruoškite bendrą sprendimą, 
kuriame būtų apjungtos jūsų idėjos.

3. Aptarkite su savo grupės nariais įvairias priemones, kurios jūsų universitete yra teikiamos 
studentams, susiduriantiems su psichinės sveikatos problemomis. Ar manote, kad jų 
pakanka? Kokių pasiūlymų turėtumėte jų patobulinimui?
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4 MODULIS

TARPTAUTINIŲ 
STUDENTŲ 
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Įvadas
Neakademinis personalas vaidina itin svarbų vaidmenį universitete, kadangi jie sprendžia 
daugybę problemų tiesiogiai susijusių su studentu, o tai, savo ruožtu, gali paveikti studento 
akademinius rezultatus. Tokios studentų problemos gali būti administraciniai reikalai, 
konsultavimo arba mokslų problemos. Pavyzdžiui, daugumoje universitetų, studentui susidūrus 
su tam tikromis švietimo problemomis, studentai yra nusiunčiami pas studentų reikalus 
tvarkantį asmenį, kuris dažniausiai yra neakademinis darbuotojas. Priklausomai nuo jo ar jos 
pareigų, šiam universiteto darbuotojui taip pat gali prireikti motyvuoti studentą. Motyvacija yra 
viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl studentai meta studijas, todėl neakademinio personalo 
vaidmuo šioje situacijoje yra itin svarbus, nes jie tampa tais, kurie turi pakeisti studentą namuose 
motyvavusius asmenis.

Universitetai, kuriuose priimamas didelis kiekis tarptautinių studentų, taip pat turi specialų 
tarptautinių studijų biurą, kuriame dėmesys skiriamas tik tarptautinių studentų poreikiams. 
Kadangi neakademinis personalas intensyviai bendrauja su studentais iš įvairiausių kultūrų 
perduodami specifinę informaciją, tokiam personalui būtina pasitelkti puikius bendravimo 
įgūdžius.

Taigi šiame modulyje bus aptariamos aukščiau nurodytos problemos. Pirma aptarsime 
motyvacijos trūkumą, o tuomet pereisime prie komunikacijos klausimų.
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Mokymo planas
Išklausius modulį turėtumėte mokėti:

 Suprasti motyvacijos trūkumą su kuriuo susiduria tarptautiniai studentai;

 Suprasti dinamiką dirbant grupėse, kuriose taip pat dalyvauja ir tarptautiniai studentai 
atvykę iš skirtingų kultūrų;

 Suprasti kaip efektyviau bendrauti su studentais, atvykusiais iš skirtingų kultūrų.

Kompetencijos ir įgūdžiai:

 Sužinosite kaip galėtumėte motyvuoti studentus;

 Pagerinsite savo komandinio darbo įgūdžius;

 Pagerinsite savo bendravimo įgūdžius.
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Motyvacija
Motyvacija yra noras veikti siekiant tam tikro tikslo. Tai yra pagrindinė bet kokios veiklos 
dalis. Atliktuose tyrimuose nustatyta, kad žmonės patys gali keisti savo motyvacijos lygį 
(psychologytoday, 2020 m.). Motyvacija gali būti tiek išorinė tiek vidinė. Išorinė motyvacija 
atsiranda iš išorinių šaltinių, tokių kaip žmonės ar įvykiai. Šio tipo priežastis atsiranda dėl galimų 
teigiamų rezultatų, kuriuos asmuo pasiektų atlikęs tam tikrus veiksmus. Tokia motyvacija taip 
pat taikoma veiklai, kuri nebūtinai yra maloni (Kazakova & Shastina). Pavyzdžiui, kai kurie 
asmenys yra motyvuoti ateiti į darbą kiekvieną dieną dėl finansinės naudos, bet nebūtinai todėl, 
kad jiems patinka jų darbas. Vidinė motyvacija kyla iš paties vidaus. Tokia vidinė motyvacija yra 
laikoma galingesne, o jos rezultatai atneša didesnį pasitenkinimą (psychologytoday, 2020).

Klausimas kaip sėkmingiau motyvuoti užsienio studentus buvo nagrinėjamas daugybėje 
mokslinių literatūros kūrinių, kadangi tarptautinių studentų motyvacijos lygis yra kitoks, 
lyginant su vietos studentais (Kazakova & Shastina); Thoonen, Sleegers, Peetsma & Oort, 2011; 
Raufeld & al., 2013). Pavyzdžiui, Kazakova ir Shastina atliko tyrimą su 107 universiteto studentais, 
kuriame 56% studentų buvo vietiniai, o 44% studentų buvo užsieniečiai. Galiausiai buvo prieita 
išvados, kad tarptautiniai studentai patiria psichologinį ir fizinį diskomfortą, o tai savo ruožtu 
labiau motyvuoja juos pasiekti savo tikslų. Kita vertus, vietinius studentus labiau veikia vidinė 
motyvacija. Nepaisant to, atsidūrus naujoje aplinkoje, užsienio studentų motyvacija taip pat gali 
sumažėti.

Sprendimai ir rekomendacijos

Universiteto populiarinimas

Pirmasis žingsnis, kurio reikėtų imtis siekiant pritraukti užsienio studentus ir išlaikyti jų 
motyvaciją yra universiteto populiarinimas. Tyrimų metu buvo nustatyta, kad tarptautiniai 
studentai atvyksta į užsienio šalį dėl kelių pagrindinių priežasčių: dėl universiteto reitingo, 
siekdami mokytis daugiakultūrėje aplinkoje, įtikti savo tėvams, pasinaudoti šalies, kurioje yra 
įsikūręs universitetas, ekonominėmis galimybėmis bei pasinaudoti specifiniais universiteto 
privalumais (pavyzdžiui, aukštųjų technologijų laboratorine įranga) (economicsnetwork.ak.uk).

Nors tai dažniausiai taikoma atvykstantiems studentams, tačiau taip pat motyvuoja ir esamus 
studentus. Todėl universitetas turėtų imtis šių priemonių.

 Atitinkamoje universiteto internetinės svetainės skiltyje paminėkite kokius apdovanojimus 
universitetas pelnė per daugelį metų. Tokie apdovanojimai gali būti už kompetencijas, aukštus 
studentų pasitenkinimo apklausų rezultatus, dėstytojų gauti apdovanojimai ir t.t. Be to, jeigu į 
jus kreipiasi studentas, kuriam reikia pagalbos ir jūs pastebite, kad jam trūksta motyvacijos, 
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priminkite jam apie studijų pranašumus šiame universitete. Pasakykite, kad jis mokosi gerai 
reitinguojamame universitete ir baigęs mokslus gali susirasti puikų darbą.

 Sektini pavyzdžiai

 Studentus įkvepia kitų to paties universiteto studentų sėkmės istorijos, nes tuomet jie gali 
įsivaizduoti savo ateitį. Norėdami tai padaryti, pasistenkite palaikyti ryšį su universitetą 
baigusiais studentais ir paskelbkite jų sėkmės istorijas universiteto svetainėje. Pavyzdžiui, 
jei universiteto absolventas užima aukštas vadovo pareigas įmonėje, pabandykite padaryti 
su juo interviu ir patalpinkite jį interneto svetainėje. Taip pat pakvieskite jį pasikalbėti su šiuo 
metu universitete studijuojančiais studentais. Tai turėtų motyvuoti studentus.

 Šalies galimybių aprašymas

 Nepaisant to, kad galima rasti daugybę išorinių interneto svetainių, būtų gerai, jei universitetas 
ir savo interneto svetainėje pateiktų informaciją apie studijų konkrečioje šalyje pranašumus. 
Be to, jei studentas paklaustų apie tokius pranašumus, universiteto darbuotojai turėtų būti 
pasirengę pateikti studentui tokią informaciją.

 Universiteto internetiniame puslapyje reikėtų parodyti ir bet kokius kitus teigiamus aspektus 
dėl kurių studentai jaustų didesnę motyvaciją jame studijuoti. Pavyzdžiui, oficialiame 
universiteto puslapyje reikėtų paskelbti ir apie naujų sporto erdvių atidarymą.

Rezultatų vertinimas balais ir pažymiais

Daugelyje skirtingų kultūrų studentai labai akcentuoja pažymius, gaunamus akademinių studijų 
metu. Taip gali nutikti todėl, kad jie ateityje siekia gauti gerai apmokamus darbus arba jų 
šeimos nariai reikalauja itin gerų rezultatų. Kai kurie studentai yra konkurencingi ir motyvuoja 
save stengdamiesi gauti kuo aukštesnį įvertinimą. Universitete būtų galima tai panaudoti savo 
pranašumui ir paskatinti studentus siekti aukščiausių rezultatų.

Pratimai
1. Susiskirstykite grupėmis po keturis. Užrašykite ant popieriaus lapo, kokie jūsų manymu yra 

5 didžiausi studijų jūsų universitete privalumai. Vėliau palyginkite savo rezultatus su kitomis 
grupėmis.

2. Ar žinote apie sėkmingus savo universiteto absolventus? Galbūt žinote, ar universitetas 
palaiko su jais ryšį? Tarpusavyje aptarkite, kaip organizuotumėte renginį universitete, 
kuriame dalyvautų šie sėkmingi absolventai.

3. Ar jūsų universitete pateikiami studentų reitingai? Jei ne, ar manote, kad tai turėtų būti 
įgyvendinta? Aptarkite privalumus ir trūkumus.
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Darbas komandoje
Dirbant daugiakultūrėje komandoje, susiduriama su kitokiais iššūkiais, lyginant su įprastomis 
grupėmis. Pavyzdžiui, asmenys kilę iš tam tikrų kultūrų gali norėti dirbti daugiau nei privalomos 
darbo valandas, o kiti - ne. Taip pat gali kilti problemų ir su bendravimu. Pavyzdžiui, asmenys iš 
atviresnių kultūrų nuolat išsako savo nuomonę, tuo tarpu žmonės iš kitų kultūrų, kuriose svarbi 
hierarchija, stengiasi, kad išreikšdami save jie nepaprieštarautų viršesniems. Taip pat gali kilti 
problemų ir dėl lyčių vaidmenų, kadangi kai kuriose kultūrose moterys nėra vertinamos taip pat 
kaip vyrai. Toliau pateikiame sprendimus kai kurioms dažniausiai pasitaikančioms problemoms, 
kylančioms dirbant komandose su užsienio studentais (Allthingstalent, 2010; Livesalesman, 
2018).

Sprendimas
 Stenkitės įtraukti ir įsitikinkite, kad visi yra išklausyti bei dalyvauja priimant sprendimus. 
Dirbant komandoje tarptautiniame kontekste, susiduriame su įvairiais faktoriais todėl ne visi 
komandos nariai kartais gali visapusiškai dalyvauti komandos darbe. Kaip minėta kituose 
moduliuose, kai kuriuos studentus gali ištikti kultūrinis šokas arba jie gali būti neprisitaikę 
prie naujos kultūros, todėl tokie studentai gali nenorėti visapusiškai dalyvauti grupės veiklose 
su žmonėmis, nepriklausančiais tai pačiai kultūrai. Kiti gali turėti skirtingas kultūrines 
pažiūras, todėl būna susidarę prastesnę nuomonę apie tam tikrų kultūrų, tautybių žmones ar 
kitas lytis (ypač moteris). Taip nutikus, jie gali pertraukinėti, ignoruoti ar kalbėti vietoj žmonių 
dėl kurių jie turi išankstinį nusistatymą. Savo ruožtu taip gali prasidėti užburtas ratas, nes 
diskriminuojami komandos nariai nustos dalyvauti komandos darbe. Geriausias sprendimas 
šiuo atveju yra sukurti tokią komandos kultūrą, kurioje kiekvienas narys turėtų galimybę 
tokį patį laiko tarpą pareikšti savo nuomonę visomis diskutuojamomis temomis. Tvarka, 
kuria komandos nariai parenkami pateikti savo nuomonę turėtų būti neutrali (pvz., abėcėlės 
tvarka). Tuomet, visi komandos nariai galės pasinaudoti nešališka ir teisinga sistema, kurios 
dėka galės pareikšti savo nuomonę.

 Leiskite komandos nariams geriau pažinti vienas kitą. Komandos nariai dirbs geriau, jei 
žinos daugiau informacijos apie įvairius savo gyvenimo aspektus, pvz. pomėgius, kilmės šalį, 
mėgstamą muziką ir t.t. Tokių pašnekesių dėka komandos nariai gali atrasti bendrus interesus 
ir užmegzti artimesnius santykius. Formuodami komandas, įsitikinkite, kad kiekvienas jos 
narys gautų 5 minutes prisistatymui.

 Darbo metodai. Dirbant komandoje, dėl kultūrinės įtakos galima pastebėti ir darbo stilių 
skirtumus. Pavyzdžiui, kai kuriose kultūrose, pavyzdžiui, Vakarų Europai priklausančiose 
kultūrose, laikas yra laikomas linijiniu ir ribotu. Šių kultūrų studentai mieliau užbaigs visas 
užduotis universitete tos pačios sesijos metu ir nedarys jokių užduočių namuose. Taip yra 
todėl, kad namuose jie sutelks dėmesį į kitas užduotis. Priešingai, studentai iš kultūrų, kuriose 



IO3 MOKYMŲ MODULIŲ SUKŪRIMAS
4 

M
OD

UL
IS

: T
AR

PT
AU

TI
NI

Ų 
ST

UD
EN

TŲ
 P

AL
AI

KY
M

AS

54

laikas vertinamas kaip cikliškas ar nesibaigiantis, gali pasirinkti atlikti šį darbą kitą dieną, 
nesibaimindami dėl laiko apribojimų. Šios problemos sprendimas yra pasiūlyti realistiškus 
terminus kiekvienai komandos atliekamai užduočiai tam, kad kiekvienas narys galėtų laiku 
užbaigti savo užduotis (Pant, 2016).

 Bendravimas. Kaip pamatysite kitoje modulio dalyje, daugelyje kultūrų bendravimas skiriasi 
itin smarkiai. Tai, savo ruožtu, paveikia ir komandos darbą. Pavyzdžiui, komandos nariai 
priklausantys žemo konteksto kultūroms pasakys savo nuomonę tiesiogiai, o komandos 
nariai priklausantys aukšto konteksto kultūroms, pasitelks netiesioginį bendravimą. Be to, 
komandos nariai iš aukšto konteksto kultūrų gali klaidingai suprasti komandos narių iš žemo 
konteksto tiesmukiškumą ir palaikyti jį įžeidžiančiu arba nemandagiu. Šiuo atveju sprendimas 
būtų nustatyti bendras taisykles. Bendravimas turėtų vykti projekto tema, tačiau tuo pačiu 
metu reikėtų pagarbiai ir mandagiai elgtis su visais komandos nariais.

 Konfliktų sprendimas. Daugiakultūrėse komandose kylantys konfliktai dažnai gali turėti 
kultūrinį pagrindą. Pavyzdžiui, žmonės kilę iš kultūrų, kuriose griežtai laikomasi laiko taisyklių, 
gali manyti, kad asmenys, kilę iš kultūrų kur laikas yra laikomas tęstiniu yra tingūs ir gali jiems 
tai pasakyti. Būtent dėl to komandos viduje gali kilti konfliktas. Sprendžiant tokį konfliktą, 
kiekvienas komandos narys turi suprasti, kad su juo elgiamasi teisingai. Sprendžiant tokius 
kultūrinius ginčus reikėtų grįžti prie taisyklių, nustatytų formuojant komandą. Kadangi 
kiekvienas narys dalyvavo kuriant šias taisykles, jiems bus lengviau susitaikyti su tuo ir jas 
vykdyti.

Pratimai
1. Susiskirstykite grupėmis po 3. Įsivaizduokite, kad esate komandoje kartu su studentais iš 

įvairiausių kultūrų. Kokias taisykles nustatytumėte nuo pat pradžių, siekdami užtikrinti, kad 
komanda dirbs sklandžiai? Aptarkite tarpusavyje.

2. Įsivaizduokite tokį scenarijų. Komandoje su tarptautiniais studentais pastebite, kad vienas 
narių yra tylus, tačiau atrodo norintis dalyvauti grupės veikloje. Aptarkite, koks būtų geriausiais 
būdas motyvuoti tokį komandos narį labiau įsitraukti.

3. Įsivaizduokite tokį scenarijų. Esate komandoje kartu su tarptautiniais studentais. Universitete 
komandai pateikiama užduotis. Kai kurie studentai nori dirbti su visa komanda ir užduotis 
atlikti kaip komanda įprastomis darbo valandomis universitete. Kiti studentai labiau norėtų 
padaryti savo užduotis namuose, o vėliau jas aptarti ir apjungti universitete. Kokį darbo 
metodą pasirinktumėte ir kaip pamėgintumėte suburti komandą, kurios nariai nori naudoti 
skirtingus darbo metodus?
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Bendravimas
Dažnai mums sunku bendrauti su žmonėmis iš skirtingų šalių ir kultūrų, kadangi bendravimas 
kiekvienoje kultūroje suprantamas skirtingai. Tokie komunikacijos skirtumai yra paremti keletu 
modelių.

Vienas iš labiausiai paplitusių yra aukšto konteksto bendravimas/žemo konteksto bendravimo 
kultūrinis pagrindas, kurį nurodo Hall (Southeastern University, 2016). Anot Hall, aukšto konteksto 
kultūroje naudojamas numanomas bendravimas ir neverbaliniai ženklai. Tokioje aukšto 
konteksto kultūroje norint aiškiai suprasti komunikacijos procesą reikia žinoti daug bendrosios 
informacijos.

Aukšto konteksto kultūroms būdingos šios savybės:

 Asociacija: santykiai vystosi per gana ilgą laiko tarpą ir yra paremti stipriu pasitikėjimu.

 Sąveika: neverbalinis bendravimas, toks kaip kūno kalba, balso tonas, veido išraiška ir 
akių judesiai yra laikomi būtinais. Žmonės vengia konfliktų ir jautriai reaguoja į neigiamas 
žinutes, siunčiamas per neverbalinį bendravimą. Konfliktas yra suasmenintas, o tai reiškia, 
kad žmonės priklausantys aukšto konteksto kultūroms nesutarimus priims asmeniškiau nei 
priklausantys žemo konteksto kultūroms.

Šalys, kuriose pasitelkiamas aukšto konteksto bendravimas yra Kinija, arabų šalys, Afrikos šalys 
bei Lotynų Amerikos šalys, tokios kaip Meksika.

Žemo konteksto kultūroms būdingos šios savybės:

 Asociacija: santykiai dažniausiai grindžiami konkrečiais tikslais ir gali trukti trumpiau.

 Sąveika: neverbalinis bendravimas nėra būtinas.

 Bendravimas yra aiškus, tiesioginis ir paremtas efektyvaus informacijos perdavimo idėja. 
Konfliktai ir nesutarimai yra nuasmeninti. Ginčo metu dažniausiai siekiama rasti efektyvų ir 
racionalų problemos sprendimą, todėl dažniausiai ginčas nėra vertinamas asmeniškai.

Šalys, kuriose naudojamas žemo konteksto bendravimas yra Vakarų šalys, tokios kaip Vokietija, 
Skandinavijos šalys, JAV, JK ir kt.

Tai yra tik bendrosios savybės, tačiau kiekvienai kultūrai būdingi specifiniai ypatumai. Pavyzdžiui, 
Japonijoje žmonės labiau mėgsta kalbėtis akis į akį, o ne internetu. (Southeastern University, 
2016)

Dėl visų šių ypatybių gali kilti nenumatytos situacijos. Kalbėdamas TED konferencijoje, vadovas 
iš Ispanijos Ricardo Fernandez pateikė tokios situacijos pavyzdį. Kartą naudodamasis greitąja 
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pokalbių programėle jis bendravo su kolega iš Pietų Afrikos. Pokalbio pabaigoje jo kolega iš 
Pietų Afrikos pareiškė: „Aš tau dabar paskambinsiu“. Ricardo pamanė, kad kolega iš Pietų 
Afrikos jam nedelsiant paskambins. Jis laukė 15 minučių, tada paskambino kolegai iš Pietų 
Afrikos ir paklausė, kodėl jis taip ir nepaskambino. Jo kolega iš Pietų Afrikos atsakė, kad jis tikrai 
pažadėjo ir pasakė, kad „dabar paskambins“, tačiau tai tiesiog reiškia, kad jis paskambins kada 
nors ateityje (Fernando, 2018). Įsivaizduokite situaciją, kurios metu aptarinėjate su studentu 
tam tikras administracines problemas, o pokalbio pabaigoje studentas pasako: „Aš jums dabar 
paskambinsiu“. Tuomet ko gero lauksite studento skambučio ir galbūt netgi atidėsite tam tikras 
užduotis, laukdami studento skambučio rimtu klausimu.

Sprendimas
1. Bendraudami stenkitės viską pateikti labai aiškiai. Tiesioginį bendravimą galima apibrėžti 

kaip bendravimo būdą, kuriam naudojami išmatuojami parametrai. Pavyzdžiui, prašydami 
studento pateikti formą, nurodykite tikslią galutinę dieną ir valandą. Vietoj to, kad 
nurodytumėte terminą kaip „kovo 24 dieną“, geriau būtų nurodyti „kovo 24 dieną, 16 val.”.

2. Mandagiai paklauskite, jei ko nors nesuprantate. Normalu, kad galite nesuprasti tam tikros 
rūšies bendravimo, o užsienio studentai tai žino. Taip nutinka gana dažnai, kai studentai 
tiesiogiai išverčia posakius ir frazes iš savo gimtosios kalbos į anglų kalbą. Pavyzdžiui, 
įsivaizduokite scenarijų, kuriame turėtumėte išsiųsti užsienio mainų studentui keletą 
dokumentų, kuriuos jis turi pateikti savo siunčiančiajam universitetui. Vieną dieną studentas 
atsiunčia jums elektroninį laišką, klausdamas, ar jūs užpildėte dokumentus. Nors atrodo, kad 
šiame laiške viskas nurodyta gana tiesiogiai, gali kilti net keletas nesusipratimų. Pavyzdžiui, 
studentas gali nežinoti, kad jūs privalote tik pristatyti dokumentus ir tada jis pats juos turi 
pateikti savo universitetui. Tam tikrose kultūrose dokumentai yra tiesiogiai perduodami 
tarp institucijų dėl teisinių reikalavimų arba dėl menko pasitikėjimo studentais. Tokiu atveju 
geriausia būtų nusiųsti studentui elektroninį laišką, kuriame primenama apie oficialią 
universiteto politiką ir paprašyti patikslinti savo klausimą. Be to, rašant laišką svarbu užduoti 
atvirus klausimus, o ne tik klausimus į kuriuos atsakoma „taip“ ar „ne“. Jei užduodate atvirus 
klausimus, asmuo, su kuriuo bendraujate, taip pat turi tiksliau paaiškinti situaciją, o tai savo 
ruožtu padės rasti geresnį sprendimą tokiai situacijai.

3. Klausykitės, kai tarptautiniai studentai su jumis kalba ir nepertraukinėkite. Kai kuriose 
kultūrose reikia šiek tiek daugiau laiko, kol asmuo pagaliau pasiekia klausimo esmę. Be to, 
studentas gali būti ne visiškai tikras, ko norėtų jūsų paklausti. Jei pastebite, kad tai vyksta, 
leiskite studentui pabaigti tai, ką jis norėjo pasakyti ir sužinokite visą informaciją, o po to 
užduokite daugiau klausimų siekdami viską išsiaiškinti.

4. Venkite itin asmeninio bendravimo, pavyzdžiui, humoro. Įvairiose kultūrose humoras 
suvokiamas skirtingai, o pokštas gali įžeisti žmogų.
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5. Pasidomėkite universiteto didžiausių tarptautinių studentų grupių bendravimo kultūromis. 
Tokiu būdu sužinosite kokius bendruosius bendravimo modelius šie studentai taiko ir būsite 
pasirengę galimiems nesusipratimams. Nepaisant to, nepamirškite, kad visi studentai 
yra unikalūs, o kai kurie studentai nenaudoja to paties elgesio modelio, kuris yra būdingas 
bendrajai jo gimtosios šalies kultūrai. Nacionalinėmis kultūromis dažnai apibūdinamas tik 
dažniausiai pasitaikantis individų elgesys, o ne atskiri veiksmai.

6. Išmokite mėgautis pokalbiais su tarptautiniais studentais ir pasimokykite iš savo klaidų. 
Bendravimas su užsienio studentais yra maloni mokymosi patirtis. Nebijokite klysti. 
Bendraudami su didele grupe studentų, susikursite savo bendravimo stilių, kuris vėliau turėtų 
veikti daugeliu atvejų.

Pratimai
1. Susiskirstykite grupėmis po 3. Ar kada nors esate patekę į nemalonią situaciją kai 

nesusikalbėjote su tarptautiniu studentu dėl kultūrinių skirtumų? Papasakokite apie šią 
problemą savo grupės nariams ir aptarkite, kaip susitvarkėte su šiuo atveju.

2. Tarpusavyje aptarkite, su kokiomis kultūrinio bendravimo ypatybėmis teko susidurti, 
bendraujant su studentais iš skirtingų šalių/kultūrinių regionų.

3. Studentė iš Rytų Azijos šalies ateina į jūsų kabinetą ir paklausia, kada bus paruošti jos 
dokumentai. Ji atrodo sunerimusi, o jos kūno kalba parodo, kad ji yra nervinga. Aptarkite, ką 
galite suprasti iš jos klausimo. Kokius tolimesnius klausimus jai užduotumėte?

4. Vieną ankstų rytą, atvykus į darbą, pas jus ateina tarptautinis studentas, apsirengęs tradiciniu 
drabužiu, kuris atrodo taip, tarsi prie jo būtų pritvirtintos daržovės. Kadangi dar tik ankstyvas 
rytas, jūs šiek tiek pajuokaujate, kad jis nešioja daržoves. Akivaizdu, kad toks pokštas studentą 
nuliūdina. Kaip mėgintumėte išgelbėti tokią situaciją?

5. Aptarkite situaciją su visa grupe. Įsivaizduokite, kad dirbate su studentų priėmimu JAV 
universitete. Vieną dieną gaunate laišką iš studento iš Rytų Europos, kuris norėtų įstoti į jūsų 
universitetą. Savo elektroniniame laiške jis teigia, kad bandė pateikti prašymą iki oficialaus 
termino - vasario 10 dienos, 13 valandos, tačiau kompiuterinėje sistemoje nurodyta, kad 
priėmimas jau pasibaigė. Peržiūrėję šią sistemą suprantate, kad studentas savo paraišką bandė 
pateikti 16 val. Informuojate studentą apie savo išvadas. Jis atsako, kad pateikė paraišką iki 13 
val., tačiau jo gimtojoje šalyje 13 valanda yra lygi 17 valandai JAV. Jis yra susierzinęs ir teigia, 
kad universiteto interneto svetainėje minimas galutinis terminas nurodytas kaip 13 valanda, o 
ne 17 val. Kaip reaguotumėte į tokį elektroninį laišką? Ar manote, kad pats universitetas šiuo 
atveju turėtų patikslinti datą, o gal manote, kad užsienio studentas yra neteisus, nes jis turėjo 
automatiškai suprasti, kad oficialus 13 valandos terminas yra nurodytas pagal šalies, kurioje 
yra universitetas, laiko juostą?
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Įvadas
COVID-19 pandemija šiais metais paveikė visą žmoniją, todėl universitetai taip pat nėra išimtis. 
Daugybė universitetų visame pasaulyje laikinai užsidarė arba pradėjo paskaitas vesti tik 
nuotoliniu būdu. Nepaisant to, kad universitetuose ir anksčiau buvo galima studijuoti nuotoliniu 
būdu, šiuo metu tai daroma daug platesniu mastu, kadangi visi studentai arba didžioji dauguma 
studentų dabar mokosi internetu. Dėl to tiek studentai tiek universiteto darbuotojai susiduria su 
naujais iššūkiais.

Šiame modulyje mėginsime patarti kaip elgtis vykdant paskaitas nuotoliniu būdu. Taikydami 
šiame modulyje pateiktus metodus, pagerinsite studijų kokybę ir darbą tiek sau tiek studentams.
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Mokymo planas
Išklausius modulį turėtumėte mokėti:

 Suprasti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria studentai mokydamiesi nuotoliniu 
būdu;

 Suprasti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria akademinis ir neakademinis per-
sonalas mokslams vykstant nuotoliniu būdu.

Kompetencijos ir įgūdžiai:

 Pagerinsite mokymą nuotoliniu būdu ir bendravimo įgūdžius;

 Išmoksite lengviau bendrauti su studentais internetinėje aplinkoje;

 Sužinosite, kaip galėtumėte pakeisti savo darbo metodus COVID pandemijos metu.
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Metodai
Akademiniam personalui
1. Paskaitos pradžioje palaukite 5 minutes kol visi studentai prisijungs prie nuotolinės paskaitos. 

Kai kurie studentai naudoją lėtesnę įrangą arba gali susidurti su įvairiais techniniais 
nesklandumais, todėl gali praleisti pirmąsias paskaitos dalis.

2. Pandemijos metu studentai neturi galimybės nueiti į biblioteką ir negali naudotis studentams 
skirtais kompiuteriais. Tai gali paveikti net kelis mokymosi aspektus. Visų pirma, jie nebegali 
pasiimti iš bibliotekos knygų, todėl studentai norėję pasiimti šias knygas visam moduliui, 
dabar to padaryti nebegali. Antra, studentai nebeturi prieigos prie tam tikrų akademinių 
straipsnių iš konkrečių žurnalų, kuriuos galima pasiekti tik universiteto kompiuterių klasėse. 
Trečia, studentai nebegali pasinaudoti ramia mokymosi aplinka bibliotekoje ir negali susitikti 
su kitais studentais aptarti galimų klausimų. Dėl visų šių priežasčių derėtų pakeisti moduliui 
numatytus reikalavimus ir medžiagą. (JellyFish.tech, 2020)

 Dėstydami savo modulį, pasistenkite nepasikliauti vien tik vadovėliais, o daugiausia 
informacijos pateikite skaidrėse. Studentai, kurių finansinė padėtis yra prastesnė gali 
nebeturėti vadovėlių, nes nespėjo jų pasiimti iš bibliotekos. Taip pat turėtumėte pakeisti tam 
tikras užduotis, kurių metu reikia atlikti papildomus tyrimus. Prieš paskirdami studentams 
rašyti esė ar kitą rašto darbą, įsitikinkite, kad studentai gali rasti pakankamai antrinių šaltinių 
be universiteto kompiuterių klasių arba, kad jie gali pasiekti tokius straipsniais per savo 
universiteto paskyrą.

 Prieiga prie universiteto kompiuterių klasių taip pat būtina projektams, kuriuose naudojama 
specializuota programinė įranga (pvz., Atlas.ti, SPSS). Norint naudoti tokią programinę įrangą 
reikia turėti galingą kompiuterį, kurį dažniausiai galima rasti universiteto patalpose, nes 
šios programos retai kada veikia paprastesniuose studentų nešiojamuose kompiuteriuose. 
Be to, šių produktų licencijos yra labai brangios. Taigi didžiajai daugumai studentų tokia 
programinė įranga už universiteto ribų yra nepasiekiama. Susidūrus su tokiomis problemomis 
dėl programinės įrangos, vienas iš sprendimų būtų visiškai pakeisti modulio reikalavimus ir 
jų nenaudoti arba leisti naudoti nemokamą alternatyvą, kuriai reikalingi mažesni sistemos 
reikalavimai. Kartais tai padaryti itin sunku, nes tam tikri universiteto moduliai yra skirti 
būtent išmokyti studentus apie šią programinę įrangą ir kitus svarbius projektus (tokius 
kaip bakalauro darbai). Todėl siūlome studentams pateikti teorinius egzaminus, pagrįstus 
programine įranga. Egzaminų metu bus galima išsiaiškinti ar studentai turi bendrųjų žinių 
apie programinės įrangos naudojimą.

3. Atsakinėkite studentams elektroniniu paštu arba forumuose. Studentams reikia socialinio ir 
asmeninio bendravimo su dėstytoju tam, kad jie būtų motyvuoti mokytis ir užduoti klausimus. 
Karantino metu labiau nei bet kada svarbu atsakyti į studentų elektroninius laiškus laiku ir 
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pateikti jiems išsamius paaiškinimus. Taip pasieksite dviejų tikslų: pirma, studentai gaus 
atsakymus į klausimus, antra, studentai pajaus psichologinį komfortą supratę, kad dėstytojas 
prireikus jiems gali padėti. (SkillsYouNeed, 2020)

4. Performuluokite projektus atliekamus grupėse taip, kad juos būtų galima atlikti internetu. 
Prieš COVID-19 pandemiją studentai bet kokius grupinius projektus dažniausiai atlikdavo 
universiteto patalpose. Studentų grupė susitikdavo bibliotekoje ar kitoje universiteto vietoje. 
Jie ten išbūdavo beveik visą dieną ir pabaigdavo projektą. Taip jie ne tik įgydavo žinių tam 
tikra tema, bet taip pat lavindavo ir kitus įgūdžius. Pavyzdžiui, studentai įgyvendindami šiuos 
projektus įgydavo komandinio darbo įgūdžių, nes tai būdavo viena iš nedaugelio galimybių 
įsitraukti į komandinį darbą prieš pradedant dirbti.

 Be to, šie projektai būdavo puiki priemonė socializacijai, o studentai išmokdavo efektyviau 
bendrauti tarpusavyje. Tokius grupės projektus galima performuluoti ir pritaikyti prie 
COVID-19 situacijos. Keletas patarimų:

 Leiskite projektus atlikti per bendrai naudojamas programas, tokias kaip „Google Docs“ 
arba „Word Online“. Paprastai dėstytojai reikalauja, kad studentai universiteto tinklalapy-
je pateiktų „Word“ arba PDF dokumentus. Tuomet būdavo patikrinama ar dokumentuose 
nėra plagijavimo atvejų. Tokios programos kaip „Google Docs“ taip pat yra tinkama alterna-
tyva, nes „Google Docs“ dokumentų turinį vis vien galima patikrinti dėl plagijavimo, ranki-
niu būdu nukopijuojant jų turinį į programinę įrangą, kurioje tikrinami plagijavimo atvejai.

 Atliekant tokius projektus, liepkite studentams bent porą valandų per savaitę dirbti prie 
šio projekto naudojant vaizdo skambučius. Taip užtikrinsite, kad studentai bet kokiu atve-
ju įgytų vertingų komandinio darbo ir socialinių įgūdžių, reikalingų tolimesnėje profesinėje 
karjeroje.

 Grupiniai projektai taip pat labai svarbūs studentų psichologinei būsenai. Nemažai studentų 
susiduria su tokiomis problemomis kaip nerimas, depresija ir socialinė atskirtis. Dažnai 
privalomi grupiniai projektai universitete yra vienas iš nedaugelio atvejų, kai jie susitinka 
su kitais studentais ir gauna galimybę pabendrauti. Jei neliktų tokių grupinių projektų ir 
susitikimų, jų psichologinė būsena galėtų dar labiau pablogėti. Todėl būtina palaikyti ir 
organizuoti tokius grupės projektus.

5. Pasistenkite, kad paskaitų metu dėstoma medžiaga būtų kaip galima aiškesnė. Nuotolinių 
paskaitų metu studentai neturi tiek daug galimybių užduoti klausimus ir dalyvauti paskaitoje. 
Todėl būtina užtikrinti, kad jūsų rodomos skaidrės yra aiškiai suprantamos. Kaip akademikui, 
tai bus naudinga ir jums patiems, kadangi esate užimtas ir kuo aiškesnė bus jūsų dėstoma 
medžiaga, tuo mažiau klausimų gausite iš studentų. Norėdami tai padaryti, taip pat galite 
patobulinti savo internetinę medžiagą. Pavyzdžiui, visą informaciją visada dėkite į vieną 
dokumentą. Nedalykite jos į kelias skirtingas formas. Tokiu būdu studentams bus lengviau 
rasti informaciją vienoje vietoje.
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6. Bendravimas internetu skiriasi nuo bendravimo akis į akį, labiausiai dėl to, kad tarp jūsų ir 
jūsų auditorijos įsiterpia virtuali sąsaja. Be to, daugeliui dėstytojų nesmagu kalbėti prieš 
kamerą. Žemiau pateiksime keletą patarimų, kaip galėtumėte pagerinti nuotolines paskaitas.

 Pasiruoškite tinkamą aplinką.

 Sufokusuokite kameros vaizdą ties savimi ir pritraukite kaip įmanoma arčiau. Jūsų 
paskaitas stebintys studentai nori jus matyti ir girdėti.

 Pašalinkite bet kokius trikdžius. Apsirenkite taip, kaip rengiatės paskaitų metu audi-
torijoje ir nukreipkite kamerą arba kompiuterį į foną, kuriame matosi nedaug objektų.

 Kalbėjimas prieš internetinę kamerą skiriasi nuo kalbėjimo prieš auditoriją. Priešingai 
nei auditorijoje, besiklausantys asmenys nėra tame pačiame kambaryje kaip jūs. Todėl 
rekomenduojama įsivaizduoti, kad jūsų studentai yra ten pat kur ir jūs. Vienas iš triukų, 
kurį galite panaudoti, yra pasidėti veidrodį už internetinė kameros. Tuomet kalbėdamas 
žiūrėsite į pažįstamą veidą ir atrodys, kad užmezgate akių kontaktą su savo studentais. 
Kai įprasite kalbėti prieš kamerą, kalbėdami taip pat pasistenkite žiūrėti tiesiai į kamerą, 
nes tai sustiprina efektą. Jei nuspręsite taip padaryti, pastatykite internetinę kamerą 
akių lygyje ir atsisėskite tiesiai priešais ją. Be to, jei ekrane rodote paskaitų skaidres ir 
medžiagą, pabandykite atsispirti pagundai žiūrėti į ekraną ir sutelkite dėmesį į kamerą. 
(Communications, 2013)

 Atkreipkite dėmesį į savo kūno kalbą. Sėdėkite tiesiai, palaikydami tiesią nugarą ir pečius. 
Taip pasitarnausite savo sveikatai ir parodysite savo autoritetą studentams.

 Pasistenkite, kad jūsų paskaitos būtų labiau įtraukiančios ir interaktyvios. Vienas pagrind-
inių nuotolinių paskaitų trūkumų yra tas, kad studentai gali labai lengvai prarasti dėmesį, o 
jūs negalite to suvaldyti. Pavyzdžiui, studentai gali labai lengvai apsimesti, kad jie dalyvau-
ja paskaitoje ir tuo pat metu savo naršyklėje žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus. Todėl būtina 
bendrauti su studentais. Tai padaryti galite užduodami studentams klausimus. Pavyzdži-
ui, užbaigus tam tikrą paskaitos dalį, atsitiktinai pasirinkite studentą ir paklauskite jo ko 
nors apie dalį, kurią ką tik baigėte dėstyti. Jei studentas nežino atsakymo, paklauskite kito 
studento. Tuomet studentai supras, kad jie paskaitos metu turi būti atidūs ir neatrodytų 
blogai prieš savo dėstytoją. Dalyvavimą galite padaryti ir dar svarbesniu, nurodydami, kad 
jis sudaro tam tikrą galutinio pažymio dalį (pavyzdžiui, 10 procentų).

Neakademiniam personalui

COVID-19 taip pat stipriai paveikė bendravimą tarp neakademinio personalo ir studentų. 
Dažniausiai, studentai paprasčiausiai nueidavo į biurą, kuriame dirba neakademinis personalas 
ir gyvai aptardavo rūpimus klausimus arba susitardavo dėl susitikimo elektroniniu paštu. Dėl 
COVID-19 krizės, tokio tipo susitarimai nebegalimi, o visas bendravimas su studentais turi būti 
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vykdomas tik internetu. Taigi, toliau pateiksime keletą patarimų neakademiniam personalui, 
siekiant užtikrinti sklandesnį bendravimą su studentais šiuo laikotarpiu.

 Siekdami kokybiškiau pasikalbėti su studentais, naudokite vaizdo skambučius. Paprastai 
neakademinis personalas neorganizuoja su studentais tokių susitikimų. Nepaisant to, 
COVID-19 pandemijos metu tai daryti tiesiog būtina. Internetinės kameros naudojimas 
suteikia du pagrindinius privalumus. Visų pirma, tokiu būdu studentai gali paklausti kelių 
papildomų klausimų ir iškart gauti į juos atsakymus. Problemos, kurias dažniausiai sprendžia 
neakademiniai darbuotojai (pvz., administraciniai klausimai), yra labai sudėtingos, o su jomis 
susijusi informacija universiteto internetiniame puslapyje būna padalinta į kelias dalis. Būtent 
todėl studentai yra priversti užduoti įvairius klausimus ir gauti į juos atsakymus tam, kad 
gerai suprastų atitinkamą problemą. Kelių tolimesnių klausimų uždavimas elektroniniu paštu 
yra nepraktiškas, nes į vieną elektroninį laišką gali būti atsakyta po kelių valandų nuo pirmojo 
elektroninio laiško išsiuntimo. Tai itin nepatogu studentui, kuriam gali reikėti greitai išspręsti 
problemą. Antra, tokiu būdu studentas gali pasikalbėti su gyvu asmeniu, o tai suteikia jam 
komforto jausmą. Asmeniškas bendravimas yra būtinas norint įgyti pasitikėjimą, o daugelyje 
kultūrų tai yra socialinių santykių norma. Trumpai pasikalbėję su studentu akis į akį suteiksite 
pasitikėjimo, kad jo problema bus išspręsta.

 Sukurkite sistemą, kurioje pirmenybę teiktumėte itin skubiems laiškams ir informuokite 
studentus, kaip jie turėtų pažymėti skubius elektroninius laiškus. Taip yra dėl to, kad didelę 
dalį studentų klausimų reikia spręsti skubiai. Paprastai, norėdami išspręsti šias problemas, 
studentai turėdavo nueiti į atsakingo darbuotojo kabinetą ir nedelsiant pasikalbėdavo su kuo 
nors, kas išspręsdavo jų problemą. Tokių problemų pavyzdžiai yra registracija į egzaminus 
arba mokėjimai už studijas. Jei studentas dieną prieš egzaminą sužino, kad nėra oficialiai 
registruotas tam egzaminui, studentui reikia nedelsiant pasikalbėti su administracijos 
darbuotoju ir išspręsti šią problemą. Jis negali laukti standartinių 3 ar 5 dienų kol bus atsakyta 
į jo laišką. Studentai turėtų žinoti, kad skubūs laiškai turėtų būti pažymėti atitinkamai.

 Sutvarkykite informaciją universiteto interneto svetainėje. Kadangi studentai negalės 
pabendrauti su neakademiniu personalu, jie visų pirma bandys ieškoti informacijos 
universiteto interneto svetainėje. Todėl svetainė turėtų būti struktūrizuota ir lengvai naršoma. 
Sukūrus gerą svetainę, studentai informaciją ras daug lengviau. Taip sutaupysite savo ir 
studentų laiką, nes radę reikiamą informaciją jie nebesikreips į jus.
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Pratimai
1. Susiskirstykite grupėmis po 3. Ar pradėjote kitaip kurti skaidres tam, kad jos būtų aiškesnės? 

Kodėl arba kodėl ne?

2. Kokius didžiausius skirtumus pastebėjote tarp dėstymo nuotoliniu būdu ir dėstymo 
auditorijoje? Aptarkite, kuri iš minėtų priemonių, padėsiančių jums dėstyti paskaitą priešais 
kamerą, jums būtų naudingiausia.

3. Ar priimtumėte projektą, paruoštą naudojant „Google Docs“, o ne tokį, kuris buvo sudarytas 
„Word“ programoje ir pateiktas atspausdinus? Kodėl ar kodėl ne?

4. Aptarkite tarpusavyje, kaip pakeitėte projektus grupėse, atsižvelgdami į tai, kad universiteto 
patalpos ar universiteto biblioteka nedirba.

5. Išsiimkite savo telefoną. Pagalvokite apie dažniausiai studentų užduodamus klausimus ir 
pažiūrėkite ar galite rasti atsakymus į juos universiteto internetinėje svetainėje. Susiskirstykite 
grupėmis po 3 ir aptarkite savo išvadas. Ar informaciją buvo lengva rasti? Kodėl? Kodėl ne?
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