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PIRMINIS 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. 



4 

Parents for All 
VERTINIMO ĮRANKIS 

 

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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Ką daryti su rezultatais? 
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Mokymosi poreikių įsivertinimas 
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5 = Visiškai sutinku

4 = Sutinku

3 = Nežinau

2 = Nesutinku

1 = Visiškai nesutinku

1. Gebu atpažinti pagrindinius veiksnius, kurie formuoja mano asmeninę 

tapatybę. 

2. Galiu apmąstyti savo vertybes ir įsitikinimus.  

3. Suprantu kultūros ir socialinio konteksto poveikį savęs suvokimui. 

4. Suprantu, kaip atsiranda stereotipai ir koks jų poveikis komunikacijai. 
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5. Gebu atpažinti savo stereotipus ir priešintis jiems. 

6. Suprantu tolerancijos ir supratimo reikšmę daugiakultūrėse visuomenėse. 

7. Gebu tirti savo elgesį tolerancijos ir supratimo požiūriu. 

8. Gebu sąmoningai ir tikslingai ugdyti savo vaikų toleranciją ir supratimą. 

9. Turiu bendrą supratimą apie kultūros, kalbos ir bendravimo sąveiką. 

10. Gebu atpažinti kitų kultūrų būdingus bendravimo modelius. 

11. Suprantu skirtingus neverbalinius bendravimo būdus ir jų kultūrinius 

skirtumus. 

12. Savo kasdieniame gyvenime galiu taikyti tarpkultūrinio bendravimo 

principus bendraudamas (-a) su skirtingų etninių / kultūrinių sluoksnių 

žmonėmis.  
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13. Suprantu etninių ir kultūrinių mažumų (EKM) integracijos reikšmę ir 

dažnus su šiuo klausimu susijusius klaidingus įsitikinimus. 

14. Suprantu, kokie yra EKM integracijos privalumai visuomenei.  

15. Suprantu, kas yra įvairovė ir žinau, kokie yra jos pagrindiniai aspektai. 

16. Galiu įvardinti, kokią naudą patiria vaikai, gyvenantys įvairovėje. 

17. Suprantu trūkumus, kuriuos patiria vaikai, augantys homogeniškoje 

socialinėje aplinkoje. 

18. Atpažįstu, kur yra geresnės EKM integracijos poreikis nacionaliniu ir vietos 

lygmenimis. 

19. Gebu mokyti savo vaiką / vaikus apie įvairovę ir palengvinti jų bendravimą 

daugiakultūrėje aplinkoje. 

20. Gebu atpažinti išankstinius nusistatymus ir rasizmą bei jų ženklus. 
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21. Gebu atpažinti ir užkirsti kelią savo vaiko / vaikų žalingai kalbai ir 

veiksmams. 

22. Žinau, kokią įtaką daro išankstinis nusistatymas ir rasizmas vaikų 

savigarbai ir pasitikėjimui savimi. 

23. Galiu įvardinti kalbos, kultūros, darbo ir švietimo iššūkius, su kuriais 

susiduria EKM tėvai. 

24. Turiu bendrų žinių apie kitų šalių švietimo sistemas. 

25. Suprantu iššūkius, su kuriais susiduria EKM tėvai savo vaikų mokyklose. 

26. Mokyklos veiklose su EKM tėvais galiu bendradarbiauti empatiškai ir 

konstruktyviai. 

27. Moku paaiškinti vietos švietimo sistemą EKM tėvams. 

28. Suprantu, kokią įtaką pagrindiniai tarpkultūrinio švietimo nacionalinės / 

vietos strategijos tikslai daro mokyklos gyvenimui ir veiklai.  
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29. Gerai žinau, kaip bendradarbiauti su mokyklos darbuotojais ir kitais tėvais 

veikloje, skatinančioje tarpkultūrinį mąstymą ir galiu tai daryti 

veiksmingai.  
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Kas toliau? 
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