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Įžanga
„Sumanūs tyrimai XXI amžiaus verslo įgūdžiams“ programa jus supažindins su tyrimo metodais darbo vietoje.
Darbo vietoje atliekamų tyrimų tikslas yra darbas su informacija, kuri palengvintų su verslu susijusių sprendimų
priėmimą, apimant duomenų rinkimo, registravimo, analizės ir aiškinimo procesus, siekiant išspręsti problemas
ir ištirti galimybes.
Mokydamiesi modulius ir darydami pažangą, išmoksite valdyti nedidelės apimties tyrimu paremtą projektą savo
organizacijoje, kad galėtumėte įgyvendinti naują verslo galimybę. Pirmiausia, žvelgdami iš skirtingų perspektyvų
išmoksite nustatyti verslo galimybių šaltinius ir atlikti reikiamus preliminarius tyrimus siekiant ištirti galimą
poveikį jūsų organizacijai. Antra, įgysite įgūdžių, reikalingų rinkti ir analizuoti svarbius duomenis, kad galėtumėte
įgyvendinti naują verslo galimybę ar novatorišką idėją. Trečia, jūs išmoksite, panaudoti ir valdyti turimus išteklius,
kad verslo galimybė būtų įgyvendinta. Galiausiai, įgysite įgūdžių įvertinti savo tyrimo projekto poveikį ir jo
rezultatus nustatant ateities galimybes.
Tyrimo įgūdžiai įgalins jus aktyviai ieškoti naujų galimybių savo įmonėje, priimti duomenimis pagrįstus
sprendimus šioms galimybėms įgyvendinti ir įvertinti jų įtaką verslo rezultatams.
Programa „Sumanūs tyrimai XXI amžiaus verslo įgūdžiams“ pateikiama naudojant aktyvaus mokymosi formą,
vadinamą tyrimais grindžiamu mokymusi. Mokymasis, paremtas tyrimais, grindžiamas klausimais ar
problemomis, kuriuos reikia išspręsti. Šioje programoje jūs įgysite žinių kaip identifikuoti problemą jūsų darbo
vietoje, kurią reikia išspręsti, kaip pritaikyti tyrimų įgūdžius, kad surinktumėte žinias, reikalingas tai problemai
spręsti. Jūs mokysitės bendradarbiavimu paremtu principu, pasitelkdami turimus išteklius, kad galėtumėte
sukurti ir įgyvendinti darbo vietos tyrimo projektą.
Tikimasi, kad dalyvausite internetiniuose mokymo užsiėmimuose. Jų metu jūs susitiksite su savo dėstytoju ir
esant poreikiui ar iškilus klausimams galėsite gauti pagalbos. Veikianti internetinė diskusijų lenta, sudarys jums
sąlygas bendrauti tiek su savo dėstytoju, tiek ir su drauge besimokančiaisiais. Jei bet kuriame mokymosi etape
pajusite, kad darosi sudėtinga ar iškils klausimų dėl mokymosi medžiagos, kreipkitės į savo dėstytoją el. paštu
arba internetinio seminaro metu.

Mokymosi planas
Reinnovate programa, „Sumanūs tyrimai XXI amžiaus verslo įgūdžiams“, yra sudaryta iš keturių modulių, kurių
kiekvienas suskaidytas į atskiras temas. Keturi programos moduliai:





Modulis 1 Verslo galimybių identifikavimas atliekant
tyrimą
Modulis 2 Duomenų rinkimo ir analizavimo metodai
Modulis 3 Tyrimo projekto valdymas
Modulis 4 Sėkmės ir būsimų galimybių įvertinimas

Kiekvieną iš modulių sudaro atskiros temos, kurios pristatomos žemiau pateikiamose iliustracijose (Modulis 1:
Pav. 1; Modulis 2: Error! Reference source not found.; Modulis 3: Error! Reference source not found.; ir Modulis
4: Error! Reference source not found.).
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Pav. 1 Modulis 1 Verslo galimybių identifikavimas atliekant tyrimą

Pav.2 Modulis 2 Duomenų rinkimo ir analizavimo metodai

Pav.3 Modulis 3 Tyrimo projekto valdymas
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Pav.4 Modulis 4 Sėkmės ir būsimų galimybių įvertinimas

Mokymų eiga
Kiekvieną savaitę jūsų tutorius pristatys kokie darbai ir užduotys turi būti atliktos per tą savaitę. Savarankiško
mokymosi darbai ir užduotys sudaromos iš:




Kokia mokymo medžiaga turi būti perskaityta tai savaitei
Kokias veiklas reikės atlikti per savaitę
Kokias savarankiško darbo užduotis reikės atlikti?

Mokymų grafikas
Kurso mokymosi veiklos prasidės bendru pažintiniu seminaru. Moduliui 1 numatoma skirti 4 savaites, Modulį 2
ir Modulį 3 planuojama baigti per 5 savaites ir Moduliui 4 numatoma skirti 3 savaites.
Modulis

Modulio
savaitė

Mokymosi medžiaga

Supažindinimas

0 Savaitė

Pažintinis seminaras

1 Savaitė

Šaltiniai

2 Savaitė

Inovacijos

3 Savaitė

Tyrimo metodai

Užduotis 1.1

4 Savaitė

Tyrimo metodai

Užduotis 1.2

1 Savaitė

Sprendimų priėmimas

Veikla 1: Kognityvinis šališkumas priimant
sprendimus

2 Savaitė

Duomenų rinkimas

Veikla 1: Focus grupės

3 Savaitė

Duomenų rinkimas

4 Savaitė

Duomenų analizė

Užduotis 2.1

5 Savaitė

Duomenų analizė

Užduotis 2.2

1 Savaitė

Tyrimo projektų valdymas

Užduotys

Veiklos

Veikla 1: Sėkmingo verslo galimybės
Veikla 2: Jūsų idėjų šaltiniai
Veikla 1: Kliūčių inovacijoms atpažinimas

Modulis 1

Modulis 2

Modulis 3

Veikla 1: Idėjų apjungimas
Veikla 2: Tyrimo metodologijos paieška
Veikla 3: Nuorodos

Veikla 1: Duomenų analizė

Veikla 1: Ganto diagramos pavyzdžiai
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2 Savaitė

Tyrimo projektų valdymas

Veikla 2: Laiko planavimo matrica

3 Savaitė

Komandos

Užduotis 3.1

Veikla 1: Konflikto atskaitos sistema

4 Savaitė

Komunikacija

Užduotis 3.2

Veikla 1: Komunikacijos tipai

5 Savaitė

Komunikacija

Užduotis 3.3

Veikla 2: Dienoraščiai/Blog‘as

1 Savaitė

Įvertinimas

Užduotis 4.1

2 Savaitė

Reflektyvi praktika

Užduotis 4.2

3 Savaitė

Kompetencijų portfelis

4 Savaitė

Kompetencijų portfelis

Modulis 4

Veikla 1: Įvertinimo žemėlapis ir ateities tyrimų
planas
Veikla 2: Reflektyvus mokymosi žurnalas

Užduotis 4.3

Mokymų taisyklės
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Visi besimokantys turi dalyvauti savaitiniuose užsiėmimuose. Jei negalite dalyvauti, prašoma apie tai
informuoti tutorių.
Visos veiklos turi būti baigtos iki savaitės, kurią jos numatytos, pabaigos.
Visos užduotys turi būti įvykdytos iki savaitės, kurią jos turi būti atliktos, pabaigos.
Kadangi programa remiasi komandinio darbo principais, besimokantieji bus priklausomi vienas nuo kito
vykdant užduotis. Todėl, svarbu, kad studentai laikytųsi laiko grafiko ir veiklas bei užduotis atliktų laiku.
Visi dalyviai turi elgtis vieni su kitais pagarbiai ir gerbti vienas kito nuomonę. Jei besimokantieji to
nesilaikytų, pirmiausia jie bus apie tai įspėti. Pasikartojus situacijai, tokie asmenys bus paprašyti palikti
programą ir išregistruoti iš kursų.
Kiekvieno modulio mokymosi medžiagoje yra pateikti rekomendacinio pobūdžio savęs vertinimo
klausimai. Tai nėra privaloma modulio dalis - jie pateikti norintiems patiems pasitikrinti ir stebėti savo
mokymosi pažangą.

Planuojama savaitinio mokymosi trukmė
Tikimasi, kad kiekvieną savaitę mokymosi procesui skirsite maždaug 8/10 valandų, į kurias įeis skaitymas,
veiklos, diskusijos ir užduočių atlikimas.

Veiklos
Visame modulyje yra daug struktūruotos veiklos internetinėje aplinkoje, kurią reikės atlikti; Projekto metu jos
bus vadinamos e-veiklomis. E-veiklos skatina ir motyvuoja jus kryptingai mokytis, o taip pat palaiko įgūdžių,
reikalingų bendraujant su tutoriumi ir besimokančiaisiais, plėtojimą. Mokymosi tvarkaraštyje bus pateiktas
veiklų aprašas ir nurodytos savaitės, kuriomis jos turės būti atliktos.

Užduotys
Jums bus pateiktos užduotys, kurias reikės atlikti kaip kiekvieno modulio dalį. Šios užduotys žymi mokymosi
etapo užbaigimą. Jų atlikimas yra būtinas norint pereiti prie jūsų tyrimo projekto. Iš savo tutoriaus gausite
komentarų ir atsiliepimų apie šias užduotis. Tai jums padės sėkmingai užbaigti projektą. Dešimt pagrindinių
užduočių apibendrintos pagal modulius:

Modulis

Užduotis
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1.1

Pateikti išsamų projektinį pasiūlymą, kuriame būtų pateikta informacija apie tyrimus
su suinteresuotosiomis šalimis.

1.2

Tyrimo pasiūlymo pristatymas.

2.1

Išsamaus duomenų rinkimo plano pateikimas.

1

2
2.2
3.1
3

4

Surinktų duomenų santraukos ataskaitos pateikimas; kas buvo rasta panaudojus
duomenis ir koks pasiūlytas sprendimas / verslo galimybė.
Suvestinės ataskaitos, apimančios du projekto susitikimus, įskaitant informaciją kaip
komanda bendravo, pateikimas.

3.2

Projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimas.

3.3

Žodinis projekto rezultatų pristatymas visoms suinteresuotosioms šalims.

4.1

Įvertinimo žemėlapis su būsimų tyrimų planu.

4.2

Reflektyvaus mokymosi žurnalo pateikimas.

4.3

E-portfelio kūrimas.

Įsivertinimo klausimai
Kiekvieno modulio mokymosi medžiagoje jums bus pateikti savęs įsivertinimo klausimai yra ne privalomi, o tik
rekomenduojami norintiems patiems patikrinti savo mokymosi pažangą.

Atsiliepimai
Atsiliepimus ir komentarus apie jūsų atliktas užduotis jūsų tutorius pateiks per dvi savaites nuo jų pateikimo /
galutinės datos. Kadangi tai yra nuotolinio mokymosi programa, iškilus klausimams dėl mokymosi, jūs galėsite
susisiekti su savo tutoriumi bet kuriame mokymosi etape (telefonu, el. paštu ar mokymų metu).

Mokymosi platforma
Mokymosi valdymo sistema (Learning Management System - LMS), naudojama šiame kurse, yra „Moodle“. Jei
nesate susipažinę su „Moodle“ programine įranga, kurios aplinkoje vyks mokymas, nesijaudinkite, nes aplinka
intuityvi ir greitai prie jos priprasite.

Moodle aplinka
Pagrindiniame „Moodle“ ekrano stulpelyje yra pateikiama turinio sritis. Čia rasite jūsų kurso turinį, kuomet
prisijungsite prie mokymosi aplinkos. Naudokite šią sritį kaip ir bet kurioje interneto svetainėje, spustelėdami
ant nuorodų, kurias norėsite patyrinėti išsamiau. Pagrindinio stulpelio dešinėje ir kairėje pamatysite blokus.
Blokai suteikia galimybę pasiekti „Moodle“ nustatymus. Taip pat juose pateikiama informacija kaip naujienos,
kokie vartotojai šiuo metu prisijungę ir jūsų profilio nustatymai.

Naršymas ir vartotojo aplinkos nustatymai
Be nuorodų naršymo bloke, puslapio viršuje rasite nuorodas, kurios jums padės grįžti į jūsų kurso pagrindinį
puslapį arba nukels į „Moodle“ pagrindinį puslapį, kuriame pateiktos nuorodos į visus jūsų modulius.
Norėdami padidinti centrinės turinio srities erdvę rodomų blokų turinį galėsite paslėpti arba perkelti į ekrano
šoną. Atlikti pakeitimai išliks prisijungiant kitą kartą.

Paslėpti blokus
1.
2.

Paspauskite mygtuką "-" esantį bloko viršuje dešinėje, norėdami paslėpti jo turinį
Paspauskite mygtuką "+" , kad turinys taptų matomas.
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Perkelti blokus
1.
2.
3.

Paspauskite Move this to the dock mygtuką esantį bloko viršuje dešinėje, norėdami perkelti bloką į
ekrano kairę pusę.
Perkėlus bloką užveskite pelę, kad būtų parodytas jo turinys.
Paspauskite Undock this item mygtuką, norėdami gražinti bloką į buvusią poziciją.

Jūsų paskyra
Jūsų paskyros duomenis sudaro jūsų nuotrauka, informacija, kurią norite bendrinti su kitais dalyviais, apie jus,
jūsų kontaktinis el. pašto adresas ir įvairios nuostatos, susijusios su pranešimais. Prieš pradedant kursą, pravartu
patikrinti, ar šie nustatymai yra tokie, kokių norite. Svarbu pridėti nuotrauką arba vaizdą, kuris bus naudojamas
diskusijos forumuose.
Įkeldami nuotrauką į savo paskyra, padarysite savo profilį labiau matomą. Dalyvaujant diskusijose ar veiklose,
jūs būsite lengviau identifikuojami kitų dalyvių. Įkelti jūsų paskyros profilio vaizdai bus rodomi diskusijose,
priskirtose veiklose ir dalyvių sąraše. Šie profilio vaizdai taip pat bus aktyvūs ir sujungti su vartotojo paskyra.
Įsitikinkite, kad jūsų paskyra yra kuo išsamesnė. Atnaujindami savo paskyrą pateikite išsamią informaciją apie jus
dominančias sritis ir nurodykite kaip su jumis galima susisiekti. Kitiems vartotojams tai padės lengviau bendrauti
ir bendradarbiauti su panašiai mąstančiais asmenimis ir kuo geriau išnaudoti internetinio mokymosi patirtį.
Todėl, labai svarbu nepalikti savo paskyros puslapio tuščio. Išnaudokite visas savo paskyros puslapio galimybes
ir padarykite mokymąsi spalvingą.

Jūsų tutorius
dr. Simonas Strelcovas
simonas.strelcovas@chambers.lt

Instrukcijos besimokantiems
Prieš pradedant mokymosi procesą, bus surengtas įvadinis seminaras. Visiems besimokantiesiems bus pranešta
apie susitikimo datą ir laiką. Seminaro metu aptarsime šias temas:






Reinnovate mokymosi platformos pristatymas ir aptarimas
Modulių tvarkaraščio aptarimas
Mokymosi medžiagos aptarimas
Užduočių aptarimas
Veiklų aptarimas
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