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Įžanga
Projekto „ReInnovate“ tikslas – sudaryti sąlygas MVĮ darbuotojams tapti verslesniais, įgalinant tyrimus darbo
vietoje. Tam, kad MVĮ darbuotojai galėtų atlikti tyrimus, jie turi išsiugdyti atitinkamus įgūdžius. Be to, jiems bus
reikalingas požiūris, kuris leistų mokymosi metu įgytas žinias pritaikyti praktikoje, kad jos būtų orientuotos į tikslą
ir būtų pritaikomos skirtinguose sektoriuose.
Kad MVĮ verslumo gebėjimų ugdymui būtų galima panaudoti mokslinių tyrimų įgūdžius, mokymosi procese
taikomas metodas, suderinamas tiek su tyrimų įgūdžių ugdymo, tiek su verslumo ugdymo pedagogika.
Pateikiama išsami ataskaita, kurioje aprašomi „ReInnovate“ projekto tyrimai, siekiant sukurti mokymosi
metodiką ir mokymo programą, skirtą suteikti tyrimų įgūdžius MVĮ darbo vietoje (IO1 ataskaita: Tyrimo įgūdžių
darbo vietoje ugdymo pedagoginė prieiga).

ReInnovate mokymo metodika
Norėdami padėti besimokantiems MVĮ dalyviams jų tyrimų metu, jums reikia žinių apie tyrimais grindžiamą
mokymosi pedagogiką, pritaikytą šiai „ReInnovate“ programai. Svarbu žinoti tiek etapus, kuriuos besimokantieji
turės pereiti, tiek ir žinoti, kaip atlikti vadovo funkcijas šiame procese.

Tyrimas pagrįstas mokymasis
Mokymasis paremtas tyrimais, yra suskirstytas į etapus, kurie sudaro tyrimo ciklą. Tačiau literatūroje galima rasti
įvairių šio ciklo apibūdinimo variantų. Tyrimo principu grindžiamo mokymosi metodika, naudojama
„ReInnovate“ programoje, remiasi sistema, aprašyta Pedaste ir kt. (2015), pateikusia sintezuotą tyrimais pagrįstą
mokymosi sistemą, kuri išskiria penkis skirtingus etapus: Orientacija; Konceptualizavimas; Tyrimas; Išvada; ir
Diskusija. Kai kurie iš šių etapų yra suskirstyti į poskyrius, įskaitant Apklausą; Hipotezės generavimą; Tyrimus;
Žvalgymą; Duomenų interpretavimą; Refleksiją; ir Komunikaciją. 1 iliustracijoje pavaizduoti ryšiai tarp skirtingų
tyrimo etapų.

1 iliustracija Tyrimais pagrįsta mokymosi sistema (etapai, poskyriai ir jų santykiai) pritaikyta iš Pedaste ir kt., 2015 m.

Kiekvienas tyrimais pagrįsto mokymosi sistemos etapas yra aprašytas žemiau:
• Orientacijos etapas: Tyrimas pradedamas nustatant tyrimo sritį. Tai gali apimti teorijų tyrimą, arba atliekant
pradinį tyrimą įvertinant poreikius.
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• Konceptualizavimo etapas: Remiantis pradine orientacija, formuluojami klausimai ar hipotezė. Šis etapas
susideda iš dviejų poskyrių: klausimo pateikimo ir hipotezės generavimo.
• Tyrimo etapas: Tyrimo etapas yra tyrimo planavimo, išteklių nustatymo, duomenų rinkimo metodų
išgryninimas, duomenų analizės bei interpretavimo procesas. Tyrimo etapą sudaro trys poskyriai: žvalgymas
(sistemingas ir planingas duomenų rinkimas remiantis tyrimo klausimais), eksperimentavimas (eksperimento
planavimo ir jo vykdymo procesas norint patikrinti hipotezę) ir duomenų interpretavimas (surinktų duomenų ir
naujų žinių sintezės procesas).
• Baigiamasis etapas: išvadų parengimo procesas. Duomenų pagrindu padarytų išvadų palyginimas su
hipotezėmis ar tyrimo klausimais.
• Diskusijų etapas: Rezultatų apmąstymo bei būsimų tyrimų galimybių nustatymo procesas. Diskusijų etapą
sudaro du poskyriai: komunikacija ir refleksija. Komunikacijos poskyris grindžiamas moksliniais tyrimais ar
studijomis ir yra skirtas informuoti apie sprendimų priėmimą. Refleksijos poskyris yra viso tyrimo ciklo ar
konkretaus etapo aprašymo, kritikos, įvertinimo ir aptarimo procesas.

ReInnovate mokymo modelis
„ReInnovate“ mokymosi modelis apima sąveiką tarp tarporganizacinio, organizacinio ir individualaus mokymosi
kiekviename tyrimais grindžiamo mokymosi modelio etape. Tai apima darbuotojus, dirbančius su savo kolegomis
ir išorės verslo partneriais, siekiant aktyviai ieškoti verslo galimybių, aktyviai planuoti ir įgyvendinti sprendimus,
aktyviai juos tirti ir apmąstyti apie jų poveikį profesiniame, socialiniame, kultūriniame ir ekonominiame
kontekste. Tai apima sistemingą požiūrį, kai kiekviename etape siekiama plėtoti idėjas ir priimti sprendimus dėl
patikimų duomenų. „ReInnovate“ modelis parodytas 2 iliustracijoje, o kiekvienos fazės aprašymas pateiktas taip:

1 Iliustracija Darbo vietos tyrimų įgūdžių integravimo į profesinį mokymą modelis

1 Orientacija ir 2 Konceptualizavimas
Šie etapai apima sistemingą idėjų identifikavimą, aktyviai ieškant galimybių ir klausiant. Pradinį tyrimą
besimokantysis atliks ištyręs arba įvertinęs poreikius (ištyrus galimybes). Tai apims darbą su klientais, tiekėjais,
darbuotojais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, siekiant nustatyti verslo galimybes, grindžiant mokymąsi
tarporganizacine prieiga. Besimokantieji tyrimus kontekstualizuos profesiniame, socialiniame, organizaciniame
ir teoriniame kontekstuose pagal „FraIM“ modelį (Plowright, 2016). Tokiu būdu bendradarbiaudami jie
suformuluos klausimus ar hipotezes (nustatys galimybę). Besimokantieji imsis iniciatyvų su savo organizacijos
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darbuotojais; tai pagrįs mokymąsi bendradarbiaujant ir mokymąsi komandoje. Yra trys skirtingi šių etapų
elementai:
• Tarporganizacinis lygmuo - sistemingas idėjų rinkimas iš klientų, tiekėjų, darbuotojų ir kitų galimų
suinteresuotųjų šalių.
• Organizacinis lygmuo - hipotezės ir klausimų kūrimas siekiant nustatyti, kaip šias galimybes pritaikyti
organizacijoje. Tai reikia įvertinti atsižvelgiant į profesinę, organizacinę, socialinę ir teorinę aplinkybes.
• Individualus lygmuo - teorinių idėjų kontekstų tyrimas.

3 Tyrimas
Tai apima verslo galimybių tyrimą, sistemingai renkant duomenis, kad besimokantieji galėtų patikrinti
hipotezes ir atsakyti į tyrimo klausimus. Vėlgi, tai baigiama trimis etapais:
• Tarporganizaciniu lygmeniu - išorės duomenų, reikalingų veiksmų planui įgyvendinti, nustatymas ir rinkimas
• Organizacinis lygmuo - vidinių duomenų, reikalingų veiksmų planui įgyvendinti, nustatymas ir rinkimas
• Individualus lygis - analizuoti, interpretuoti duomenis ir priimti duomenimis pagrįstus sprendimus.

4 Planavimas
Etapas apima sistemingą ir aktyvų planavimą siekiant nustatyti, kaip išnaudoti konkrečias verslo galimybes.
Šabloniniai pavyzdžiai ir (arba) atliktinų darbų sąrašai gali palengvinti šį etapą. Pedaste ir kt., 2015 m. Siūloma,
kad darbo vietoje būtų atliekamas išsamus planavimas, nes besimokantysis turės bendradarbiauti su kitais
kolegomis irtuo tikslu pasitelkti vidinius išteklius. Šis etapas apima veiksmų plano parengimą, išteklių
nustatymą ir išteklių valdymą. Jis bus išplečiamas įtraukiant rezultatus ir etinius aspektus. Besimokantiesiems
reikės valdyti tokius išteklius kaip kiti darbuotojai, arba įranga. To reikalaus trys veiklos etapai:
• Tarporganizacinis lygmuo - nagrinėjamos galimybės etinės pasekmės ir kaip jas spręsti.
• Organizacinis lygmuo - vidinių išteklių, reikalingų šioms galimybėms išnaudoti, nustatymas, šių išteklių
valdymas ir rezultatų perdavimas jiems.
• Individualus lygis - tai apima veiksmų plano, kaip įgyvendinti ar išbandyti verslo galimybes, parengimą.

5 Poveikis
Projekto poveikio refleksija atsižvelgiant į socialinę, kultūrinę, profesinę organizacinę ir ekonominę sferas. Be
to, apmąstant projekto poveikį iš asmeninės perspektyvos, atsižvelgiant į tai, kas išmokta, ir nustatant būdus,
kuriais šios žinios gali būti pritaikytos kitose organizacijos ar verslo srityse.
• Tarporganizacinis poveikis - projekto poveikio identifikavimas iš socialinės, kultūrinės, profesinės,
organizacinės ir ekonominės perspektyvos
• Organizacinis poveikis - mokymasis nustatant, kas gali būti pritaikyta skirtingiems organizacijos poreikiams
• Individualus poveikis – naujų žinių panaudojimas siekiant atspindėti asmeninį mokymąsi ir kaip tai gali būti
pritaikyta ar patobulinta.
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Mokymosi metodai pagal tyrimo etapus
Programoje „ Sumanūs tyrimai XXI amžiaus verslo įgūdžiams“ kiekvienas modulis yra pagrįstas vienu (ar daugiau)
tyrimo etapų. 1 lentelėje pateikti „ReInnovate“ mokymosi metodai, pritaikyti kiekvienam tyrimo etapui.
1 lentelė Mokymosi metodai pagal tyrimo etapus
Modulis

Tyrimo etapas

Mokymo metodas

Modulis 1

1 Etapas Orientacija

Tiesioginis mokymas - Programoje bus mokomos šios
temos
• Verslo idėjų šaltiniai (klientas, tiekėjai, verslo
modeliai, socialiniai, kultūriniai, ištekliais
pagrįsti (skaitmeniniai)
• Verslo idėjos vertinimas (iš finansinės,
socialinės, kultūrinės ir vertybinės perspektyvos)
-tam reikia išmokti pirminio tyrinėjimo metodiką
ir kaip panaudoti literatūros šaltinius

Tyrimų
naudojimas
būsimoms verslo
galimybėms
nustatyti

Aktyvus mokymas - besimokančiojo užduotys





Teorijos analizė
Žvalgymas
Moksliškai pagrįsti
klausimai
Įvertinimo poreikis

• Darbo vietoje - besimokantysis norėdamas
ištirti verslo galimybes ,turės pritaikyti
mokymosi medžiagą savo versle, sistemingai
rinkdamas klientų, tiekėjų, darbuotojų
pastebėjimus ir teorines perspektyvas
• Tada jis (ji) turės įvertinti šių verslo galimybių
pagrįstumą iš finansinės, socialinės, kultūrinės
perspektyvos.
Interaktyvus mokymasis
• Tarporganizacinis lygmuo - darbas su įvairiais
šaltiniais klientais, tiekėjais ir kt.
• Įrašytas interviu su verslo atstovais apie verslo
idėjų generavimą
• Galimybių šaltinių ir jų taikymo pavyzdžių
analizė
• Atvejo analizė, kaip įvairūs ištekliai buvo
naudojami siekiant padidinti verslo galimybes

Modulis 1

2 Etapas Konceptualizacija

Tyrimų
naudojimas
būsimoms verslo
galimybėms
nustatyti

Tiesioginis mokymas - dėstomos programos turinys
• Kas yra klausimas / hipotezė?
• Klausimo / hipotezės sukūrimas
• Kaip parengti pasiūlymą?
Aktyvus mokymas - besimokančiojo užduotys
• Reflektyvus požiūris - verslo galimybių
identifikavimas ir kaip jas paversti klausimu ir
pasiūlymu





Modulis 2
Sumanūs metodai
rinkti ir analizuoti
duomenis

Smegenų šturmas
Klausimų formulavimas
Klausimų generavimas
Prognozavimas / hipotezės

3 Etapas Tyrimas

• Darbo vietoje – pasiūlymo parengimas ir
pateikimas suinteresuotiesiems subjektams
Interaktyvus mokymasis
• Vidinio bendradarbiavimo idėjos
Tiesioginis mokymas - dėstomos programos turinys
• Duomenų šaltinių nustatymas
• Duomenų rinkimo ir tvarkymo metodai

SUMANŪS TYRIMAI XXI AMŽIAUS VERSLO ĮGŪDŽIAMS TUTORIAUS
VADOVAS
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689

Page 7 of 16

• Duomenų aiškinimo metodai
Aktyvus mokymas - besimokančiojo užduotys
• Surinkti, analizuoti ir interpretuoti tiesioginį
duomenų rinkinį
Interaktyvus mokymasis
• Dirbant su duomenų šaltiniais (asmenimis,
technologijomis ir sistemomis) rinkti duomenis







Modulis 3

Duomenų šaltinių nustatymas
Duomenų rinkimo metodo
nustatymas
Eksperimentinės prieigos arba
pirminių duomenų rinkimo
moduliavimas
Duomenų rinkimas
Duomenų tvarkymas
Duomenų analizė ir
interpretavimas

4 Etapas Planavimas

Tyrimų projekto
valdymas

Tiesioginis mokymas - dėstomos programos turinys
• Veiksmų plano sudarymas
•Etika
• Išteklių panaudojimas
• Išteklių valdymas
• Rezultatų aptarimas
Aktyvus mokymas - besimokančiojo užduotys
• Parengti veiksmų planą






Modulis 4

Šaltinių nustatymas
Veiksmų plano nustatymas
Rezultatų aptarimas
Darbas su tiriamaisiais (etika)
Duomenų apsauga

5 Etapas Poveikis

Sėkmės ir ateities
galimybių
įvertinimas

Interaktyvus mokymasis
• Tyrimų komandos valdymas
• pristatykite veiksmų
suinteresuotoms šalims

plano

pristatymas

Tiesioginis mokymas - dėstomos programos turinys
• Refleksijos praktika
• Kompetencijų portfelio plėtra
Aktyvus mokymas - besimokančiojo užduotys
• Tiriamojo projekto įvertinimų pavyzdžiai ir
reflektuojančios praktikos rašymas
Interaktyvus mokymasis





Refleksija
Poveikio vertė socialinėje,
kultūrinėje perspektyvoje.
Ateities galimybių nustatymas

• Darbas su suinteresuotosiomis šalimis siekiant
nustatyti projekto poveikį ir būsimas galimybes
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Mokymosi kelias
ReInnovate programa „ Sumanūs tyrimai XXI amžiaus verslo įgūdžiams“, yra suskirstytas į keturis modulius, kur
kiekvienas modulis susideda iš kelių sudedamųjų. Keturi šios programos moduliai yra:





Modulis 1. Tyrimo naudojimas siekiant nustatyti ateities
galimybes
Modulis 2. Sumanieji metodai duomenims rinkti ir
analizuoti
Modulis 3. Tyrimo projekto valdymas
Modulis 4. Sėkmės ir ateities galimybių įvertinimas

Kiekvienas modulis sudarytas iš daugybės papildomų skyrių ir temų, kurios aprašytos toliau (Modulis 1: 3
iliustracija; Modulis 2: 4 iliustracija; Modulis 3: 5 iliustracija ir Modulis 4: 6 iliustracija):

2 iliustracija Modulis 1 Tyrimo naudojimas siekiant nustatyti ateities galimybes

3 iliustracija Modulis 2 Sumanieji metodai duomenims rinkti ir analizuoti
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4 iliustracija Modulis 3 Tyrimo projekto valdymas

5 iliustracija Modulis 4 Sėkmės ir ateities galimybių įvertinimas
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Tvarkaraštis
Mokymai pradedami įvadiniu internetiniu seminaru, po kurio seka kiekvieno modulio mokymai. Moduliai
išdėstomi per 7 savaičių tvarkaraštį.
Modulis

Modulio
Savaitė

Mokymosi temos

Įvadas

Savaitė 0

Įvadinis webinaras

Savaitė 1

Tema 1.1 Šaltiniai

Veikla 1: Sėkminga verslo galimybė

Savaitė 2

Tema 1.1 Šaltiniai

Veikla 2: Savo idėjų šaltinių
identifikavimas

Savaitė 3

Tema 1.2 Inovacijos

Veikla 1: Kliūčių inovacijoms
identifikavimas

Savaitė 4

Tema 1.2 Inovacijos

Savaitė 5

Tema 1.3 Tyrimo metodai

Veikla 1: Idėjų surinkimas

Savaitė 6

Tema 1.3 Tyrimo metodai

Veikla 2: tyrimo metodologijos paieška

Savaitė 7

Tema 1.3 Tyrimo metodai

Veikla 3: Nuorodos

Savaitė 1

Tema 2.1 Sprendimų priėmimas

Veikla 1: Kognityvinis šališkumas
priimant sprendimus

Savaitė 2

Tema 2.2 Duomenų rinkimas

Veikla 1: Tikslinės grupės

Savaitė 3

Tema 2.2 Duomenų rinkimas

Savaitė 4

Tema 2.2 Duomenų rinkimas

Savaitė 5

Tema 2.3 Duomenų analizė

Savaitė 6

Tema 2.3 Duomenų analizė

Užduotis 2.1

Savaitė 7

Tema 2.3 Duomenų analizė

Užduotis 2.2

Savaitė 1

Tema 3.1 Tyrimų projekto valdymas

Veikla 1: Ganto diagramos pavyzdžiai

Savaitė 2

Tema 3.1 Tyrimų projekto valdymas

Veikla 2: Laiko valdymo matrica

Savaitė 3

Tema 3.2 Komandos

Savaitė 4

Tema 3.2 Komandos

Veikla 1: Konflikto atskaitos sistema

Savaitė 5

Tema 3.3 Komunikacija

Veikla 1: Komunikacijų tipai

Savaitė 6

Tema 3.3 Komunikacija

Veikla 2: Tinklaraščiai

Savaitė 7

Tema 3.3 Komunikacija

Savaitė 1

Tema 4.1 Tyrimų rezultatu įvertinimas

Savaitė 2

Tema 4.1 Tyrimų rezultatu įvertinimas

Veikla 1: Įvertinimo žemėlapis ir ateities
tyrimų planas

Užduotis 4.1

Savaitė 3

Tema 4.1 Tyrimų rezultatu įvertinimas

Veikla 2: Reflektyvus mokymosi
žurnalas

Užduotis 4.2

Savaitė 4

Tema 4.1 Refleksijų praktika

Savaitė 5

Tema 4.1 Refleksijų praktika

Savaitė 6

Tema 4.1 Kompetencijų portfelis

Savaitė 7

Tema 4.1 Kompetencijų portfelis

Modulis 1

Module 2

Modulis 3

Modulis 4

Mokymosi veiklos

Užduotys

Užduotis 1.1

Užduotis 1.2

Veikla 1: Duomenų analizė

Užduotis 3.1

Užduotis 3.2

Užduotis 3.3

Užduotis 4.3

Programos pristatymas
Pirmosios savaitės turėtų būti skiriamos tam, kad besimokantiesiems būtų patogu naudotis programa, mokymosi
platforma ir bendradarbiauti internete. Jei besimokantieji nedalyvauja, jiems turėtų būti pranešta apie pasekmes
(tai turėtų būti išsamiai aprašyta taisyklėse, kurios aptariamos įvadinėje savaitėje).
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Kiekvieną savaitę tutorius turėtų surengti mokomų apžvalgą, supažindinančia besimokančius su turiniu ir ko iš jų
bus siekiama tą savaitę (maždaug 30 min.). Tai turėtų būti skelbiama internete ir turėtų apimti:
• Su kokia mokymosi medžiaga jie turi susipažinti per savaitę pateikiant trumpą jos santrauką
• Kokie tikslai turės būti pasiekti per savaitę
• Kokius užduotis reikės atlikti
Tutorius turėtų stebėti forumus ir atsakyti į besimokančiųjų užklausas. Viso mokymo procese tutorius turėtų
užtikrinti, kad dalyvautų visi besimokantieji. Jei besimokantieji aktyviai nedalyvauja, tutorius turėtų susisiekti su
besimokančiuoju, kad išsiaiškintų priežastis ir pabandyti išspręsti problemas.

Įvadas
Prieš pradedant programą, turėtų būti surengta įvadinė sesija. Visiems besimokantiesiems turėtų būti praneštas
įvadinės sesijos pradžia ir trukmė. Įvadas turėtų apimti šias temas:
• Programos apžvalga
• „Moodle“ platformos demonstravimas
• Tvarkaraščio apžvalga
• Užduočių / veiklos apžvalga
• Besimokančiųjų lūkesčiai (pvz., dalyvavimas internetinėje veikloje)
• Tutoriaus prisistatymas ir kontaktinė informacija
Kiekvienas besimokantysis turėtų gauti programos kursų tvarkaraščio kopiją, kuri turėtų būti viešai prieinama
visiems, kad galėtų naudotis „Moodle“ platformoje.

Užduotys
Kiekvieno modulio vertinimas grindžiamas tutoriaus pažymėtomis užduotimis (TPU), kurių yra dešimt. Jas reikės
atlikti visos programos metu. Atsiliepimai apie užduotis turėtų būti pateikti per dvi savaites nuo pateikimo /
galutinio termino. Dešimt pagrindinių vertinimo priemonių pagal modulius:
Modulis

Užduotis
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

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
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4.3

E-portfelio kūrimas.

Mokymosi veikla
Mokymosi veikla vykdoma kiekviename modulyje, siekiant užtvirtinti mokymąsi. Žemiau pateikiamas šių veiklų
pagal modulius aprašymas:

Modulis 1
Temos

V#

Veiklos
1 veikla: Sėkmingos verslo galimybės
Veiklos tikslas
Nustatyti sėkmingas verslo galimybes savo organizacijoje ir pagalvoti, kodėl jos buvo sėkmingos.
Išsami užduoties informacija
Paskelbti diskusijų forume
• Kokiame sektoriuje dirba jūsų įmonė

Tema 1.1 Šaltiniai

• Sėkminga verslo idėja jūsų organizacijoje.
1

• Iš kur atsirado idėjos šaltinis?
• Kodėl tai pavyko?
• Kokį poveikį tai turėjo jūsų organizacijos ateičiai?
• Kaip pasikeitė verslo galimybės, susijusios su skaitmenine darbo vieta ir skaitmeninėmis
strategijomis?
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, išsamiai aprašydami tai, ko išmokote, ir kaip tai
galima pritaikyti jūsų organizacijoje, ypač jūsų darbo vietoje.
2 veikla: Idėjų šaltinių nustatymas
Tikslas
Nurodyti galimus idėjų šaltinius savo organizacijoje ir suplanuoti, kaip galima būtų įveiklinti šiuos
šaltinius.
Išsami užduoties informacija
Paskelbkite diskusijų forume:

Tema 1.1 Šaltiniai

2

• Galimų verslo idėjų šaltinių sąrašas. Kodėl jie yra geri šaltiniai
• Nurodykite vieną šaltinį, su kuriuo norėtumėte dirbti
• Išsamiai aprašykite, kaip dirbsite su jais, kad nustatytumėte galimybes
• Pabrėžkite, kokie sunkumai gali kilti, ir kaip juos įveikti
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, pasiūlydami, kaip jie galėtų įveikti kai kuriuos
numatomus sunkumus
1 veikla: Kliūčių naujovėms nustatymas
Tikslas
Nustatykite galimas naujovių kliūtis savo organizacijoje ir suplanuokite, kaip galėtumėte jas įveikti.
Išsami užduoties informacija

Tema 1.2 Inovacijos

1

Paskelbkite diskusijų forume:
• Galimų kliūčių naujovėms jūsų organizacijoje sąrašas.
• Pabrėžkite, kokie sunkumai gali kilti, ir kaip juos įveikti
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, siūlydami, kaip jie galėtų įveikti jų numatytas
inovacijų kliūtis
1 veikla: Surinkite savo idėjas
Tikslas

Tema 1.3 Tyrimo
metodai

Tema 1.3 Tyrimo
metodai

1

Apmąstymų ir idėjų užfiksavimas popieriuje, parodant, idėjų tarpusavio ryšį
Išsami užduoties informacija

2

Užpildykite lotoso diagramą, išsaugokite ją kaip vaizdą ir įkelkite tą vaizdą į diskusijų forumą
naudodami „Moodle“piktogramą „įterpti / taisyti paveikslėlį“.
2 veikla: Tyrimo metodikos paieška
Tikslas
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Kadangi metodikos pasirinkimas turi atitikti tyrimo tikslus ir pritaikymą konkrečioje tyrimų srityje, ši
veikla padės jums galvoti apie tinkamą savo tyrimų metodiką.
Išsami užduoties informacija
Įveskite šiuos paieškos terminus ir naršykite po įvairias svetaines, kad susipažintumėte su tuo, kas
naudojama skirtingose tyrimų metodologijose.
• Kokybiniai metodai
• Kiekybiniai metodai
• Lyginamieji metodai
• Veiksmų tyrimai
• Apklausos tyrimai
• Eksperimentiniai tyrimai
3 veikla. Nuorodos
Išsami užduoties informacija
a)Sutvarkykite šią knygos nuorodos į knygą informaciją tinkama tvarka ir formatu.
Tema 1.3 Tyrimo
metodai

Pavadinimas: Organinė chemija 1 kaip antroji kalba: pagrindinių sąvokų vertimas
3

Leidimo vieta: Niujorkas
Autorius: D R Klein
Leidėjas: Wiley
Metai: 2003 m
b) Nurodykite tai tekste, kaip, kad cituotumėte tai akademiniame straipsnyje.

Modulis 2
Temos

V#

Veiklos
1 veikla. Kognityvinė paklaida priimant sprendimus
Išsami užduoties informacija
Paskelbkite diskusijų forume

Tema 2.1 Sprendimų
priėmimas

1

• Aprašykite pavyzdį, kuomet priimant sprendimus pasitaiko šališkumas ir paaiškinkite, kaip galite
sumažinti šį šališkumą.
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, išsamiai aprašydami tai, ko išmokote, ir kaip tai
galima pritaikyti jūsų organizacijoje, ypač jūsų darbo vietoje.
1 veikla: Tikslinės grupės
Tikslas
Duomenų rinkimas ir susipažinimas su tikslinės grupės duomenų rinkimo metodu.

Tema 2.2 Duomenų
rinkimas

Išsami užduoties informacija
1

Peržiūrėkite šį „YouTube“ vaizdo įrašą, kuriame Richardas Kreugeris iš Minesotos universiteto kalba
apie tikslines grupes. Sudarykite trijų naudingų metodų ar patarimų sąrašą ir aprašykite, kodėl, jūsų
manymu, jie buvo ypač veiksmingi, ir paskelbkite juos diskusijų forume.
https://www.youtube.com/watch?v=xjHZsEcSqwo
1 veikla: Duomenų vizualizacija
Tikslas
Duomenų vizualizacija ir galimi metodai.

Tema 2.3 Duomenų
analizė

1

Išsami užduoties informacija
Peržiūrėkite šį „YouTube“ vaizdo įrašą, kurioje pateikiami vizualizacijos pavyzdžiai. Raskite du
internetinius įrankius, kurie, jūsų manymu, yra naudingi vizualizuojant duomenis, ir paskelbkite juos
diskusijų forume.
https://www.youtube.com/watch?v=YaGqOPxHFkc

Modulis 3
Temos

V#

Veiklos
1 veikla: Ganto diagramos pavyzdžiai
Išsami užduoties informacija

Tema 3.1 Tyrimų
projekto valdymas

1

Internete suraskite tiek paprastų, tiek sudėtingų Ganto diagramų pavyzdžių ir pateikite juos diskusijų
forume.
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, nurodydami pageidaujamą Ganto diagramą ir
pagrįsdami priežastį ir kaip galėtumėte ją pritaikyti savo darbo vietoje.
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2 veikla: Laiko valdymo matrica
Išsami užduoties informacija
Tema 3.1 Tyrimų
projekto valdymas

2

Užsirašykite visas savo dienos ar savaitės užduotis ir pabandykite jas sudėti į laiko valdymo lentelę
pagal 4 kategorijas. Įkelkite lentelę į diskusijų forumą.
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, nurodydami ar sutinkate su suplanuotų užduočių
kategorijomis ir/ar turite kokių pasiūlymų.
1 veikla. Konflikto pavyzdys
Įvadas
Vienas dažniausiai pastebimų grupinio elgesio rezultatų yra grupinis mąstymas, kuomet narių
„sutarimas“ gali lemti klaidingą sprendimų priėmimą. Grupinis mąstymas gali lemti netinkamą
sprendimų priėmimą ir galutinį komandos žlugimą.
Tikslas

Tema 3.2 Komandos

1

Užduoties tikslas yra aptarti būdus, kaip išvengti grupinio mąstymo komandose.
Išsami užduoties informacija
Aprašykite galimus grupinio mąstymo problemos sprendimus grupėje ir pateikite pasiūlymus, kaip
įgyvendinsite savo sprendimus komandoje.
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kitą įrašą.
1 veikla. Komunikacijos tipai
Išsami užduoties informacija

Tema 3.3
Komunikacija

1

Kokius vidinės komunikacijos mechanizmus naudoja jūsų organizacija? Aptarkite po vieną
pranašumą ir vieną trūkumą. Paskelbkite santrauką diskusijų forume.
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, pasiūlę bent vieną būdą, kaip šiuos komunikacijos
tipus padaryti efektyvesniais
2 veikla: Tinklaraštis
Išsami užduoties informacija

Tema 3.3
Komunikacija

2

Savo darbo vietoje pasiūlykite, kaip tinklaraštis galėtų būti veiksminga komunikacijos priemonė ir
paskelbkite diskusijų forume.
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, išsamiai aprašydami, kaip jo tinklaraščio idėja gali
būti naudinga jūsų darbo vietoje.

Modulis 4
Temos

V#

Veiklos
1 veikla: Įvertinimo žemėlapis ir ateities tyrimų planas

Tema 4.1 Tyrimų
rezultatu įvertinimas
ir kompetencijų
portfelis

Išsami užduoties informacija
1

Apmąstykite ir pateikite įvertinimo žemėlapį ir ateities tyrimų planą naudodami pateiktus šablonus.
Paskelbkite savo įvertinimo žemėlapį diskusijų forume.
Atsiliepimas
Atsakykite bent į vieną kito besimokančio įrašą, pasiūlydami bent vieną būdą, kaip pagerinti tyrimų
vertinimą.
2 veikla: Reflektyvus mokymosi žurnalas

Tema 4.1 Tyrimų
rezultatu įvertinimas
ir kompetencijų
portfelis

2

Šios užduoties tikslas yra padėti apmąstyti savo pažangą visos studijų programos metu. Užduotimi
siekiama suteikti galimybę atsitraukti nuo mokymosi ir kritiškai apgalvoti apie savo mokymosi
kelionę. Tai darydami pasieksite aiškumo, reikalingo sutelkiant dėmesį į savo profesinį ir asmeninį
tobulėjimą.
Išsami užduoties informacija
Parašykite reflektyvaus mokymosi žurnalą, naudodamiesi refleksijos sistema, kurią sukūrė Gibbsas
(1988). Apmąstykite tyrimų įgūdžius ir kompetencijas, kurias įgijote, savo jausmus visos programos
metu ir proceso vertinimą bei analizę. Galiausiai po apmąstymų pateikite trumpą veiksmų planą,
kuriame aprašomi jūsų asmeniniai tikslai ir uždaviniai bei konkretūs veiksmai.

SUMANŪS TYRIMAI XXI AMŽIAUS VERSLO ĮGŪDŽIAMS TUTORIAUS
VADOVAS
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689

Page 15 of 16

Atsiliepimas
Tai yra individualus darbas ir juo nebus dalijamasi.
3 veikla: Kompetencijų portfelis
Kompetencijų ir įgytų įgūdžių aprašymas suteikia galimybę parodyti geriausius jūsų darbus ir
pasiekimus viso mokymosi proceso metu. Tai taip pat yra konkretus įgūdžių ir kompetencijų, kurie
buvo patobulinti viso projekto metu, įrodymas.
Tema 4.1 Tyrimų
rezultatu įvertinimas
ir kompetencijų
portfelis

Išsami užduoties informacija
3

Pasirinkite tinkamą medžiagą, įrodančią jūsų mokymosi ir tyrimų poveikį šios programos metu.
Turėtumėte užfiksuoti šį mokymąsi tokiomis priemonėmis kaip ekrano kopijos, nuotraukos, pdf,
garso įrašai ir tt. Jūsų įgūdžių kaupimui reikalingos 6 sudedamosios dalys. Tai turėtų apimti jūsų
pasirinkimo pagrindimą (2–3 sakiniai). Į šią medžiagą bus įtraukti įrodymai, kurie parodo įgytus
įgūdžius (kompetenciją); pavyzdžiui, nuotraukos, įrodančios lotoso schemų (problemų sprendimo
įgūdžiai) pristatymus (bendravimo įgūdžius), ekrano kopijas (Ganto diagramos (projekto valdymo
įgūdžiai)), tyrimų pasiūlymą (tyrimų ir sprendimų priėmimo įgūdžiai) ir kt. bei kitą svarbią medžiagą.
Atsiliepimas
Tai yra individualus darbas ir juo nebus dalijamasi.

Šaltiniai
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