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Papildomi skaitiniai 

 

 
 

Kaip organizuoti verslo susitikimą pagal etiketo reikalavimus? 

Susipažinkite su esminiais reikalavimais, keliamais verslo susitikimo metu. Peržiūrėję trumpą video 

filmą pabandykite savo klasės draugui papasakoti - kaip Jūs dalyvautumėte  verslo susitikime. 

Aptarkite tokius verslo susitikimo aspektus kaip pasiruošimas, punktualumas, apsirengimo stilius, 

elgesio manieros, užduočių atlikimas ir pagarbos ženklai.   

http://www.youtube.com/watch?v=15Av0DLUQNk 

 

 
 

Susipažinkite su pagrindinėmis žvilgsnio ir gestų valdymo etikėtinėmis reikšmėmis. Peržiūrėję 

trumpą video filmą pabandykite apibūdinti tokias žvilgsnio charakteristikas kaip susidomėjęs, 

susimąstęs, nuobodžiaujantis, pavargęs, irzlus, linksmas, dalykiškas žvilgsnis. Atitinkamai, 

pabandykite apibūdyti pagrindines  žmogaus gestų charakteristikas būdingas tokioms elgesio 

pozoms kaip atvirumas, uždarumas, dalykiškumas, lygi partnerystė, dominavimas, irzlumas, 

palankumas, nuobodulys.    

http://www.youtube.com/watch?v=czFBARHgp68 

 

 
 

Pažiūrėkite šį video filmą ir pabandykite interpretuoti – kodėl žvilgsnio valdymas yra toks svarbus Vakarų šalyse? 

Taip pat, susipažinkite su įvairiais komentarais, apie šį filmą, kuriuose atskleidžiamos įvairių Vakarų ir Rytų šalių 

žvilgsnio valdymo bendraujant charakteristikos. Pabandykite apibrėžti svarbiausias Vakarų ir Rytų šalių žvilgsnio 

valdymo charakteristikas. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ior3iIXjMTU 

 

 
 

Susipažinkite su trumpu video filmu apie garsų prancūzų aktorių Lui De Finesu. Pabandykite 

apibūdinti Kui De Fineso  charakteringus prancūzams neverbalinio bendravimo bruožus: žvilgsnį ir 

gestus. 

http://www.youtube.com/watch?v=LZkSDn61T08 
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Peržiūrėk trumpą video filmą apie reikalavimus verslo susitikimui Prancūzijoje. Pabandyk 

apibūdinti pagrindinius verslo susitikimo aspektus: prancūziškas mandagumo frazes, verslo 

planavimą, tinkamą apsirengimo stilių ir vizitinės kortelės turinį. 

http://www.youtube.com/watch?v=McZOF9pu_HU 

http://www.youtube.com/watch?v=f5QIPkA0FLc 

 

 
 

Japoniško ir Vakarietiško susitikimo kultūros skirtumai: verslo susitikimo vedimas ir vizitinės 

kortelės įteikimas. Peržiūrėk šiuos video filmus ir pabandyk apibūdinti esminį skirtumą apie verslo 

susitikimo organizavimo Japonijoje ir Vakarų valstybėse. Atitinkamai pabandyk apibūdinti vizitinės 

kortelės teikimo, priėmimo taisykles Japonijoje. 

http://www.youtube.com/watch?v=L2h4OOQ1it0 

http://www.youtube.com/watch?v=of8UgykfUbw&list=PL0E135960AF7EE90B 

 

 
 

Japono ir vakariečio dalykinis susitikimas. Peržiūrėk trumpą video filmą apie Japono ir vakariečio 

dalykinį susitikimą ir pabandyk įvardinti kokias klaidas vakarietis padarė susitikimo metu tokiais 

aspektais: punktualumas, vizitinės kortelės priėmimas, įvadas į verslo pokalbį, dalykinių reikalų 

svarstymas, sprendimo priėmimo reikalavimas. 

http://www.youtube.com/watch?v=SKDYY2jfqbw 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=McZOF9pu_HU
http://www.youtube.com/watch?v=f5QIPkA0FLc
http://www.youtube.com/watch?v=L2h4OOQ1it0
http://www.youtube.com/watch?v=of8UgykfUbw&list=PL0E135960AF7EE90B
http://www.youtube.com/watch?v=SKDYY2jfqbw

