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BAIGIAMASIS POŽIŪRIŲ VERTINIMAS 

 5 = Visiškai sutinku

 4 = Sutinku

 3 = Nežinau

 2 = Nesutinku

 1 = Visiškai nesutinku 

 

1. Man patinka bendrauti su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

2. Manau, kad kitų kultūrų žmonių mąstymas yra siauras. 

3. Aš jaučiuosi užtikrintai, kai bendrauju su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

4. Man labai sunku kalbėti su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

                                                           
1 Ši skalė pritaikyta iš Chen ir Starosta (2000) tarpkultūrinio jautrumo skalės, kurią rasite čia: 
https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/  

https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/
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5. Aš visada žinau, ką pasakyti, kai bendrauju su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

6. Aš galiu bendrauti kiek noriu atvirai ir draugiškai su žmonėmis iš kitų 
kultūrų. 

7. Aš nemėgstu būti kartu su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

8. Aš gerbiu įvairių kultūrų žmonių vertybes. 

9. Aš greitai nusiminu, kai bendrauju su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

10. Aš pasitikiu savimi, kai bendrauju su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

11. Aš neskubu susidaryti įspūdžių apie žmones iš kitų kultūrų. 

12. Mane dažnai slegia bendravimas su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

13. Esu atvira(s) žmonėms iš kitų kultūrų. 

14. Aš esu atidus(-i), kai bendrauju su žmonėmis iš kitų kultūrų. 
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15. Dažnai jaučiuosi niekam tikęs(-usi), kai bendrauju su žmonėmis iš kitų 
kultūrų. 

16. Aš gerbiu žmonių iš kitų kultūrų elgesį. 

17. Aš stengiuosi sužinoti kiek įmanoma daugiau informacijos, kai bendrauju 
su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

18. Aš nepriimu kitų kultūrų žmonių nuomonių. 

19. Atkreipiu dėmesį į subtilius prasmių skirtumus, kai bendrauju su kitos 
kultūros žmogumi. 

20. Manau, kad mano kultūra yra geresnė už kitas. 

21. Dažnai atsakau teigiamai, kai bendrauju su kitos kultūros žmogumi. 

22. Vengiu situacijų, kuriose susidurčiau su žmonėmis iš kitų kultūrų. 

23. Žmonėms iš kitų kultūrų dažnai parodau savo supratimą žodiniais ir 
nežodiniais ženklais. 
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24. Skirtumai tarp manęs ir kitos kultūros žmogaus man kelia džiaugsmą. 
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