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Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių)
Šiuo moduliu siekiama prisid÷ti prie šių 3 pakopos studentų geb÷jimų analizuoti savo mokslinę ir
pedagoginę veiklą, pl÷toti kultūrinę, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas bei asmeninę
karjerą; vertinti ir interpretuoti pasirinktus tarpkultūrinio švietimo ir ugdymo reiškinius ir problemas
teorijos bei kitų tyrimų kontekste; pritaikyti kitų mokslų pasiekimus švietimo tyrimuose; pl÷tot÷s, ir
ypatingas d÷mesys skiriamas geb÷jimui vertinti švietimo reiškinius veiklos pasaulio kontekste. Kurse
derinamos paskaitos, darbas komandoje, konsultavimasis, savarankiškos studijos bei tam tikri
nuotolinio mokymo(si) elementai. Studentai skatinami atlikti užduotis komandoje arba individualiai,
parengti pranešimą kurso tematikos ir savo tyrin÷jamos temos sankirtoje. Pranešimas skaitomas
jaunųjų mokslininkų ar kurioje kitoje tematiką atitinkančioje konferencijoje, taip pat numatomas
atsiskaitymas testo forma.
Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių)
It is aimed at this module to assist third cycle students to further develop the following competencies
that are indicated in the study program: ability to analyse researcher‘s and pedagogical competencies:
to evaluate educational phenomenon and theories in a chosen context, to apply achievements in other
fields for research in education, and, especially, to evaluate educational phenomenon in the global
context. Lectures, also elements of distance course, consultations and individual or/and team work,
independent studies are applied in this course. Students are encouraged to develop a conference
presentation on the topic in the intersection of discourse of this module and individual dissertation
theme. Also, a test for assessment is applied.
Studijų rezultatai
S÷kmingai pabaigę kursą, studentai geb÷s:
1. apibūdinti tarpkultūrinio švietimo sampratą ir istorines d÷mesio jam ištakas;
2. apibūdinti tarpkultūrinio švietimo dimensijas (individualus, organizacinis, nacionalinis,
tarptautinis, kultūrinis, politinis, teisinis ir kt. lygmenys) bei apžvelgti prielaidų ir iššūkių
švietimui situaciją.
3. įvardinti tarpkultūrinio švietimo funkcijas šiuolaikinio švietimo ir mokymosi visą gyvenimą
kontekste;
4. įvardinti pagrindines kultūros ir pilietiškumo sampratas;
5. apibūdinti tarpkultūrinio švietimo organizavimo ypatumus;
6. nustatyti šviet÷jo darbo ypatumus tarpkultūriniame švietime;
7. analizuoti, tirti ir interpretuoti multikultūrinio pasaulio problemas ir iššūkius rasiniu, tautiniu,
lyties, religiniu, socialiniu, kalbiniu požiūriais;
8. pateikti tarpkultūrinio švietimo raiškų , formų ir prielaidų (pvz., teisinių) Lietuvoje ir kitose
šalyse pavyzdžius;

9. įvertinti tarpkultūrinio švietimo dimensijų pad÷tį pasirinktos šalies, savo (kaip doktoranto)
tyrin÷jamos tematikos kontekste.
10. parengti Mokymosi aplanką apie tarpkultūrinio švietimo dimensijas pasirinktos šalies švietimo
kontekste. Į Aplanką įeina nuotolinio kurso užduotys, individualaus ir/arba komandinio darbo
užduotys (pvz., pristatymai), pranešimo kurso tematikos ir savo tyrin÷jamos temos sankirtoje
tekstas.
Turinys
1. Tarpkultūrinio švietimo istorin÷s ištakos ir lokalizacija (paskutiniojo tūkstantmečio istoriniai
pavyzdžiai).
2. Monokultūrinis, multikultūrinis, tarpkultūrinis švietimo aspektai. Radikalusis multikultūrinio
švietimo pobūdis.
3. Asmens kultūrinis tapatumas ir jo konstravimas.
4. Tarpkultūriškumas ir dialogas.
5. Tarpkultūrinis švietimas tautiniu, rasiniu, religiniu, socialiniu, kartų ir lyties požiūriais.
6. Kultūros samprata. Kultūros sampratų įvairov÷ (V. Kavolis, G. Hofstede ir kt.).
7. Tarpkultūrinio švietimo samprata. Tarpkultūrinio švietimo modeliai (Deardoff, Sandberg, Stones
ir k t.)
8. Tarpkultūrinio švietimo dimensijos.
9. Tarpkultūrinio švietimo ir tarpkultūrinio mokymosi sąsajos.
10. Tarpkultūrinis švietimas šiandienos daugiakultūriniame pasaulyje; įvairov÷s išsaugojimo ir
harmoningų tikslų derm÷, pilietiškumo aspektas.
11. Mokymosi visą gyvenimą kultūros pl÷tot÷ ir tarpkultūrinio švietimo uždaviniai
12. Tarpkultūrinis ir švietimas ir pedagoginio bei andragoginio darbo ypatumai: būtinos
kompetencijos. Lietuvos patirtis: tarpkultūrinio švietimo raiškos, formos ir prielaidos (pvz.,
teisin÷s).
Doktoranto pasiekimų vertinimas
Egzamino užduotis (25%), Mokymosi aplanko kūrimas ir pateikimas (75 %).
Kurso pabaigoje laikomas egzaminas (25% bendro įvertinimo), kurso metu rengiamas Mokymosi
aplankas. Jį sudaro situacijos analiz÷ apie tarpkultūrinio švietimo dimensijas pasirinktos šalies
švietimo kontekste. Į Aplanką įeina nuotolinio kurso užduotys (5%), individualaus ir/arba
komandinio darbo užduotys (pvz., pristatymai) (10%), pranešimo kurso tematikos ir savo
tyrin÷jamos temos sankirtoje tekstas (35%). Aukščiausiu balu vertinamas tekstas, jei pateikiami
duomenys/įrodymai apie tai, kad tekstas pranešimo arba straipsnio forma priimtas į tarptautin÷s
konferencijos programą.
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