
Svarstai, kaip išnaudoti visas akademinių mainų galimybes ir pasisemti visapusiškos patirties užsienyje? 

Išbandyk naują tarpkultūrinio mokymosi kursą  

“Intercultural Learning Course for Exchange Programme Participants”! 
 

 3 kreditų laisvai pasirenkamas studijų modulis anglų kalba, skirtas tik studentams, vykstantiems į 
dalines studijas arba praktiką užsienyje. 

 dėstomas akademinių mainų semestro metu kaip papildomas dalykas prie privalomo dalinių studijų 
ar praktikos užsienyje plano.   
 

Modulis parengtas pagal  ERASMUS+ projektą “Connect 2.0 – Intercultural Learning Network 4 Europe” 
(http://weconnecteurope.eu/). 

 

Modulio tikslas – padėti akademinių mainų programos dalyviams tobulinti savo tarpkultūrinę 
kompetenciją prieš, per dalines studijas (praktiką) užsienyje ir po jų.  

Įgytos žinios ir gebėjimai padės lengviau adaptuotis priimančioje šalyje ir komunikuoti su kitų kultūrų 
žmonėmis, padės sėkmingiau grįžti į studijas savo universitete, tobulinti refleksijos gebėjimus ir suprasti bei 
įvertinti užsienyje įgytą tarpkultūrinę patirtį.  

Kurso metu ugdomi vadinamieji „minkštieji“ gebėjimai: gebėjimas bendrauti, interpretuoti ir lyginti, spręsti 
problemas, išvengti konfliktų, neapibrėžtumo toleravimas, taip pat ugdomos vertybinės nuostatos (kultūrinis 
sąmoningumas, stereotipų atsisakymas). 

Modulį sudaro šios dalys: 

1. Paruošiamieji mokymai prieš išvykstant į akademinius mainus: pirmoji tarpkultūrinio mokymosi 
sesija ir  susipažinimas su el. mokymosi platforma. Vyksta du kartus per metus, sausį ir rugpjūtį (dviejų 
dienų mokymai). 

2. Internetiniai moduliai virtualiojoje mokymosi aplinkoje. Vyksta studijų ar praktikos užsienyje metu, 
internetinius mokymus sudaro mokomoji medžiaga ir interaktyvios užduotys, skirtos pagilinti ir plėsti 
paruošiamųjų mokymų metu įgytas žinias. 

3. Internetinio “Patirčių žemėlapio” pildymas. Tai praktinės informacijos ir patirties sklaidos  įrankis, 
kuriuo gali naudotis visi akademiniais mainais besidomintys ir juose dalyvajantys studentai. Žemėlapis 
pildomas studijų ar praktikos užsienyje metu. 

4. Mokymai sugrįžus iš akademinių mainų: tarpkultūrinės patirties įvertinimas ir refleksija. Vyksta du 
kartus per metus, birželį ir vasarį (vienos dienos mokymai).  

 

Kas yra „Patirčių žemėlapis“? 

www.experience-map.org 

Internetinis „Patirčių žemėlapis“ veikia kaip „Google Maps“. Jis leidžia rinkti ir kaupti studentų patirčių 
aprašymus, nuotraukas ir trumpus vaizdo įrašus, susijusius su konkrečiu priimančiu universitetu ar vieta. Kai 
studentai ieško informacijos apie priimančias institucijas ir šalis, į kurias gali vykti studijoms ar praktikai, 
„Patirčių žemėlapyje“ jie gali rasti nuolat atnaujinamos informacijos archyvą ir unikalias patirtis. Žemėlapyje 
mainų programos dalyviai teikia informaciją apie studijų ir gyvenimo sąlygas skirtingose pasaulio vietose, 
aprašo iššūkius, su kuriais susidūrė, pateikia naudingų nuorodų ir patarimų. Be to, galite tiesiogiai susisiekti 
su pačiais studentais, kurie šiuo metu studijuoja jus dominančioje vietoje. O pasirinkę tarpkultūrinio 



mokymosi kursą, galite patys tapti „Patirčių žemėlapio“ kūrėjais ir dalintis savo akademinių mainų patirtimi 
su kitais! 
 

Studijų rezultatai 

Baigęs šį tarpkultūrinio mokymosi kursą: 

 įgysi žinių, kurios padės veiksmingai spręsti tarpkultūrines komunikacijos problemas; 
 gebėsi apibūdinti ir įvertinti akademinių mainų metu įgytą tarpkultūrinę patirtį; 
 gebėsi pateikti trumpus akademinių mainų patirties aprašymus internetiniame „Patirčių 

žemėlapyje“; 
 gebėsi savo tarpkultūrinę kompetenciją pristatyti gyvenimo aprašyme (CV) arba interneto profilyje. 

 

Sėkmingai pabaigus visą programą, išduodamas 8 projekto rengėjų patvirtintas mokymų baigimo 
pažymėjimas. 

 

Daugiau informacijos: erasmus@ktu.lt 

 

 

Pirmasis tarpkultūrinio mokymosi seminaras prieš išvykstant į akademinius mainus, 2020m. sausis.  


