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Kritinio mąstymo užduotys
Kultūriniai etiketo savitumai

1. Užduotis. Tautinių savybių apibūdinimas. 

Kas yra tautiniai stereotipai? Sugalvok ir pateik pavyzdžių. 

Išnagrinėk savybes ir išrink aštuonias, tinkamas šių tautybių žmonėms: lietuviams, 
lenkams, rusams, britams, prancūzams, japonams... Sudaryk tautinių bruožų lentelę. 

Pagalvok, kokiais bruožais apibūdina save lietuviai, lenkai, rusai. Kokiais bruožais juos api-
būdina kitų tautų žmonės (pvz., lietuvius anglai, rusai ir pan.). Jei nesi tikra(s), gali rašyti 
„Nesu tikra(s)“.
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Tautinės savybės
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 Lietuviai Rusai Lenkai Anglai Prancūzai Japonai



2. Užduotis. Kultūrinių etiketo ypatumų palyginimas. 

Palygink dviejų kultūrų žmonių (pvz., anglų ir prancūzų; anglų ir japonų; prancūzų ir 
japonų) nurodytus etiketo aspektus. Parašyk panašumus ir skirtumus, kuriuos svarbu 
žinoti, kaip šių tautybių žmonės elgiasi bendraudami, sutikdami svečius, keliaudami. 
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tauta
žemynas

Etiketo kultūriniai  
savitumai

Požiūris į žmogaus 
individualumą (moters 
vaidmenį, vyresnius 
asmenis)

Dėmesys šeimai ar 
išoriniam pasauliui 
(darbui)

Požiūris į kolektyvą, 
organizacijos 
hierarchiją ir taisykles

Požiūris į laiko 
planavimą ir ritualus

Tikrovės suvokimas: 
požiūris į praeitį, 
dabartį ir ateitį

tauta
žemynas
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Panašumai

Vakarų Europos ir Azijos šalyse puoselėjama aukštos kultūros etiketo tradicija, kurią 
galima apibūdinti kaip...

Išvados

Remiantis šalių palyginimu galima daryti išvadą, kad gerai išauklėto žmogaus bruožai – 
tai...

Skirtumai

Nurodyk bent du aspektus, kuo skiriasi europiečių (britų, prancūzų) ar japonų 
pasaulėžiūra ir mandagus elgesys. Kaip manai, kas lėmė šių tautų etiketo skirtumus?
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3. Užduotis. Dialogas 

Pasiskirstę poromis sukurkite tikrovišką situaciją, kurioje kyla tarpkultūrinių santy-
kių problema. Apsvarstykite daugiakultūrės komandos, kurioje nėra žymaus vienos 
kultūros dominavimo, darbo ypatumus, su kokiais sunkumais ji gali susidurti dėl kul-
tūrinių skirtumų arba jos darbo privalumus. Parenkite problemos sprendimo planą – 
veiksmingus siūlymus, kaip gerinti tokios komandos darbą. 

Laisvas asmenų judėjimas – vienas Europos Sąjungos (toliau – ES) privalumų, kuriuo pir-
miausia naudojasi aktyvus ir mobilus visuomenės sluoksnis. Tai ne tik bevizis keliavimas 
po visas ES šalis (tai sėkmingai daroma jau dabar), bet ir teisė legaliai dirbti didelėje dau-
giakultūrėje komandoje.          

      Tačiau dažniausiai tarpkultūrinio bendravimo / bendradarbiavimo nesklandumų kyla 
dėl žinių apie kitą kultūrą stokos. Tai sukelia kultūrinį šoką, psichologinių ir / ar fiziologinių 
problemų. Nesklandumų neišvengsime, tačiau sušvelninti poveikį įmanoma tinkamai pa-
sirengus, t. y. turint žinių apie šalies ir organizacijų kultūrą. Patirti nesusipratimai ir noras 
sėkmingai prisitaikyti naujoje aplinkoje gali  tapti stimulu tobulėti ir ugdytis asmenybę, 
skatinti kūrybingumą, suteikti galimybę perimti naujas vertybes, požiūrius ir elgseną. Tai-
gi globalizacijos procesai, Lietuvos integracija į ES neišvengiamai skatina tarpkultūrinės 
kompetencijos tobulinimą.

Problemų sprendimas tarpkultūrinėje komandoje. 
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http://smp2014do.ugdome.lt/uploads/objects/dialogas_1271/
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