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Apie projektą:
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai nuotoliniu būdu

5

Jūsų rankose – leidinys, kuriame pristatomi šeši darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuotoliniu 
būdu moduliai.

Šie mokymai parengti Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V 
priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektą 

„Universiteto paslaugų atvėrimas apmokant aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus“ 
(nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-007).

VDU mokymus nuotoliniu būdu įgyvendina kokybiškai ir inovatyviai. Universiteto patirtis, rengiant 
nuotolinio mokymo programas, jau pripažinta ir įvertinta. Nuotolinio mokymo aplinkos, vaizdo 
konferencijų priemonėmis įmonėms kuriamos sinchroninio ir asinchroninio mokymosi galimybės 
imituojant profesinės veiklos situacijas, taikant teorines žinias praktikoje.

Praktinė mokymų nauda:
•  visi mokymai vyksta nuotoliniu būdu, todėl tobulintis galėsite ir darbo vietoje / neatsitraukdami 

nuo darbo;
•  įgiję naujų žinių, didinsite savo pranašumą darbo rinkoje;
• platesnis požiūris padės suprasti pasaulį – žinodami, kaip jis keičiasi, galėsite tapti tų pokyčių 

dalimi.

Mokymų organizavimo būdas yra lankstus ir profesionalus:
•  mokymai vyksta nuotoliniu būdu;
•  užtikrinama laisvė pasirinkti jums aktualiausias temas;
•  moduliai kuriami specialiai pagal įmonių poreikius;
•  galima pasirinkti mokymų trukmę;
•  mokymus rengia ir dėsto savo srities profesionalai;
•  turime didelę mokymo nuotoliniu būdu patirtį;
•  metodinė mokymų medžiaga pasiekiama iš bet kur ir bet kada.

Yra šešios tematikos, kiekvienai jų parengti mokymosi moduliai (kiekvienam moduliui skiriama 
20 akademinių valandų: 10 – teorinio mokymosi ir 10 – praktinio mokymosi).

Moduliai:
1) technologinės naujovės profesiniam tobulėjimui,
2) technologinių inovacijų paieška ir tyrimai,
3) efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje,
4) asmeninis profesinis tobulėjimas darbo vietoje (mokymosi ištekliai man ir kitiems),
5) kūrybiškumas ir inovatyvumas kokybiškų paslaugų valdyme,
6) asmenybės įvaizdžio įtaka organizacijos sėkmei (aš = įmonė).



Projekte numatyta, kad kiekvienas darbuotojas, dalyvaujantis mokymuose, turi studijuoti tris 
modulius (60 akademinių valandų) ir vieną darbo dieną dalyvauti įvadiniuose kontaktiniuose 
seminaruose, kuriuose pristatomi moduliai ir jis gali pasirinkti tris jam patinkančius modulius.

Veliau besimokantysis studijuoja savarankiškai prisijungdamas prie VDU projekto Moodle 
platformos, kur pateikiama modulių medžiaga. Savarankiškų studijų laikotarpiu numatomos ir 
organizuojamos sinchroninės konsultacijos nuotoliniu būdu su VDU dėstytojais, kurie atsako į 
klausimus, konsultuoja ir panašiai.

Baigus mokytis, atliekamas testas. Besimokančiųjų pasiekimai vertinami „įskaityta, neįskaityta“.

Toliau šiame leidinyje išsamiai supažindinama su šešiais mokymosi moduliais. Sužinosite, kaip 
užtikrinama mokymų kokybė, rasite informacijos apie tyrimų būdus, kuriuos galite naudoti 
siekdami išsiaiškinti mokymų poreikį savo darbuotojams.

Projekto partneriai

UAB „Omnitel“
UAB „Alna Intelligence“

Modulių autoriai

Gintaras Arbutavicius
Laima Degutytė-Fomins
prof. dr. Genutė Gedvilienė
dr. Kristijonas Jakubsonas
doc. dr. Ričardas Krikštolaitis
Ilona Lukoševičiūtė-Noreikienė
Rita Marčiulynienė
Neringa Palionienė
prof. dr. Nijolė Petkevičiūtė
Simona Savickienė
Gintarė Sukarevičienė
Giedrė Tamoliūnė
dr. Elena Trepulė
Rita Valterytė
doc. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė
prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė
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Mokymų poreikio tyrimai 
jūsų įmonei

Sužinokite, ar jūsų įmonės darbuotojams reikia 
mokymų ir, jei taip, kokių.
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Mokymų poreikio tyrimai jūsų įmonei

Bet kuri verslo investicija turi duoti apčiuopia-
mą naudą. Tai galioja ir kalbant apie darbuo-
tojų mokymus. Žinoma, mokymų galima imtis 
tada, kai matote, kad personalui kažko stinga, 
ir tai kenkia įmonės veiklai. Tačiau tada grei-
čiausiai neišvengsite nuostolių, o gal ir apskri-
tai ko nors imtis bus per vėlu. 

Todėl galinčias iškilti problemas geriausia ap-
čiuopti iš anksto. Tai padaryti jums padės po-
reikio tyrimai, apie kuriuos kalbama šiame lei-
dinio skyriuje. 

Darbuotojų mokymo poreikį reikėtų įvertinti, 
kai savo organizacijoje pastebite bent vieną šių 
reiškinių: 
• didėja darbuotojų kaita,
• sunaudojama daugiau materialinių išteklių, 
• užduotys vis dažniau atliekamos netinkamai, 

neįgyvendinami keliami tikslai,
• daugėja klientų skundų, 
• daugėja nelaimingų atsitikimų,
• sumažėja produktyvumas,
• vis dažniau genda įranga.

Darbuotojų mokymo poreikį galima nustatyti 
keliais metodais. Toliau išsamiai juos aptar-
sime, ir jūs galėsite nuspręsti, kuris metodas 
jums tinkamiausias. 

Metodai: stebėjimas, interviu, apskritojo sta-
lo diskusija, anketa / apklausa, dokumentų 
analizė, gebėjimų testai, idėjų banko žemėla-
pis, SSGG analizė. 

Stebėjimas

Stebėjimas – tai kryptingai organizuotas aplin-
kos daiktų ir reiškinių suvokimas. 

Stebėjimo procedūra 
Stebėjimas pirmiausia turi būti nukreiptas 
į socialiai svarbias sritis, jis turi turėti aiškų 
tikslą ir griežtai suformuluotus uždavinius. 
Stebėjimai turi būti paruošti pagal iš anksto 
parengtą programą, atliekami sistemingai ir 
organizuotai, nes atsitiktiniai stebėjimai gali 
iškreipti faktus. 

Stebėjimai reikalauja surinkti kuo daugiau 
duomenų, t. y. sukaupti kuo daugiau faktų. 
Čia praverčia ir techninės priemonės (chrono-
metravimas, filmavimas ir kt.), padedančios 
daugiau aprėpti nei stebint plika akimi ir gauti 
objektyvesnę informaciją. 

Rezultatai turi būti fiksuojami ir lengvai atga-
minami, todėl juos būtina užrašyti arba stebint, 
arba vos tik stebėti baigiama. Duomenis priva-
lu fiksuoti protokoluose ar dienoraščiuose pa-
gal tam tikrą sistemą. 

Stebimų požymių skaičius turėtų būti mini-
malus ir tiksliai apibrėžtas, aiškūs privalo būti 
ir vertinimo kriterijai. Stebint gauti rezultatai 
turi būti lyginami, todėl čia reikia taikyti vieno-
dus kriterijus. Rezultatų analizę būtina atlikti 
objektyviai, tad venkite subjektyvių vertinimų 
ir rinkdami, ir analizuodami duomenis. 

Stebėjimo privalumai
• Nepertraukiama darbo eiga ar grupės veikla – 

pasyvus stebėtojas mato visą veiklos procesą.
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Mokymų poreikio tyrimai jūsų įmonei

• Labiausiai tinka įgūdžiais pagrįstoms užduo-
tims – jei stebimos įvairios užduotys, sunku 
nuspėti, ar viskas atliekama tinkamai.

• Stebėtojas surenka dalyvių elgsenos duome-
nis, todėl reikia atsiminti, kad stebėjimas – ne 
interpretavimas, o aprašymas.

• Patyręs stebėtojas gali pamatyti sąveikos 
problemų, kurias dalyviams sunku paaiškinti 
ar aprašyti. Pavyzdžiui, kūno kalba ir požiūris 
gali būti kitaip suprantamas.

• Stebėtojas gali sekti veiksmą įvairiuose sis-
temos taškuose ir pamatyti, kada praleistas 
koks nors žingsnis ar priimtas netinkamas 
sprendimas.

• Administracinės išlaidos yra minimalios – kai-
nuoja tik stebėtojo indėlis, apyvartinės lėšos 
nedidelės.

Stebėjimo trūkumai
• Stebėtojas privalo išmanyti procesą ir turi-

nį – jeigu nebus konteksto, nesuprasite, ką 
stebite.

• Stebėtojas gali pakenkti sistemai ar ją pakeis-
ti – reikia įgyti stebinčiųjų pasitikėjimą, kad 
jie elgtųsi įprastai.

• Stebėtojas gali būti laikomas slaptuoju agen-
tu, šnipu – stebintieji gali nepasitikėti stebė-
toju.

• Duomenys gali būti iškreipti dėl stebėtojo ša-
liškumo – sunku likti neutraliam stebint kitų 
veiksmus, ypač jei matote netikslumų.

• Duomenis sunku kiekybiškai įvertinti – kie-
kybinius rodiklius (veiklos laiką, veiklų skai-
čių ir t. t.) reikia apibrėžti prieš pradedant 
stebėti. 

Interviu 

Interviu – tai tiesioginė (akis į akį) klausėjo ir 
respondento saveika, kai tyrėją dominanti in-
formacija gaunama žodžiu, atsakant į pateikia-
mus klausimus. Interviu tikslas – gauti išsamią 
informaciją apie tiriamojo motyvus, požiūrį, in-
teresus, nuostatas. 
Būtina prisistatyti ir paaiškinti interviu tikslą. 
Labai svarbi interviu atliekančio žmogaus as-
menybė. Veikia amžiaus ir lyties veiksniai. Nuo 
klausėjo darbo kokybės daug priklauso inter-
viu sėkmė. 

Interviu procedūra 
Svarbu tinkamai iškelti klausimą, bet tonas gali 
būti neoficialus. Interviu turi vykti neformalioje 
laisvoje aplinkoje. Negalima sudaryti įspūdžio, 
kad tai egzaminas ar testas. 

Klausimus reikia pateikti taip, kaip parašyta an-
ketoje. Tyrimai rodo, kad net nedideli pakeitimai 
ar sukeisti klausimai daro įtaką rezultatams. 
Klausimus pateikite tokia tvarka, kuri surašy-
ta anketoje. Klaidingai suprasti klausimai turi 
būti pakartoti ir paaiškinti. 
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Mokymų poreikio tyrimai jūsų įmonei

Klasifikavimas pagal interviu atlikimo būdą 
ir formą 
• Struktūrizuotuose (standartizuotuose, for-

malizuotuose) interviu respondentams už-
duodami iš anksto numatyti klausimai, turin-
tys nustatytas atsakymų kategorijas. 

• Nestruktūrizuotas interviu – klausinėjama 
neturint detalaus plano, situacija laisva ir gali 
keistis. 

• Pusiau standartizuotame interviu iš anks-
to numatomi būtini ir galimi klausimai. Jie 
tik iš dalies standartizuoti. Šis interviu ge-
ras tuo, kad sukuria laisvesnę bendravimo 
atmosferą. 

Klasifikavimas pagal procedūrą 
• Kartotiniu interviu tiriama tam tikros žmonių 

grupės požiūrių ir nuomonių evoliucija per 
pasirinktą laikotarpį. 

• Grupiniai interviu – kai vienu metu apklau-
siama nedidelė asmenų grupė. Interviu vyks-
ta kaip pokalbis, diskusija, turinti iš anksto 
numatytą temą. Yra keletas skirtingų grupi-
nių interviu tipų. Kaip ir kiti interviu, jie gali 
būti nestruktūrizuoti, pusiau struktūrizuoti ir 
struktūrizuoti. 

• Interviu telefonu padeda greitai surinkti in-
formaciją, išsiaiškinti žmonių nuomonę apie 
įvykį ar konkrečiu klausimu. 

Interviu privalumai 
• Nebrangu atlikti – reikia tik suplanuoti laiką ir 

pokalbio eigą. 
• Informacija gali atskleisti daug įvairių pateik-

to klausimo aspektų. 
• Gali padėti užmegzti santykius su tiriamai-

siais – būkite atviri įvairiam požiūriui ir nuo-
monei. 

• Galima paaiškinti klausimus ar gauti papil-
domos informacijos stebint neverbalinės ko-
munikacijos detales – jei matote pašnekovą, 
kūno kalba išduos, ar jis supranta, ko klausia-
te, ar klausimas priimtinas. 

• Stebėtojas gali pasitikrinti, ar teisingai su-
pranta atsakymus. Taip bus gauti tikslesni 
duomenys. 

Interviu trūkumai 
• Šališki duomenys (įtaką daro tyrėjo interesai) – 

interviu klausimus turėtų apžvelgti kiti tyrėjai, 
paredaguoti ir atsisakyti šališkų klausimų. 

• Gautas dalinis mokymosi poreikių vaizdas 
(mažai tiriamųjų) – reikia planuoti iš anksto, į 
kokias kategorijas skirstysite atsakymus. 

• Reikalauja daug laiko, nes pokalbiai su dar-
buotojais vyksta po vieną. 

• Atviruosius klausimus sunku apdoroti ir siste-
minti – reikia planuoti iš anksto, į kokias kate-
gorijas skirstysite atsakymus. 
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• Kadangi renkami duomenys, pašnekovų nuo-
monė gali būti šališka: pašnekovai gali neno-
rėti atskleisti trūkumų, net jei mokymai galė-
tų juos pašalinti. 

• Diskusija gali nukrypti nuo interviu temos – 
klausinėtojo tikslas yra grąžinti pašnekovą į 
pokalbio temą. 

• Nepatyrę klausėjai gali priversti pašnekovą 
nesmagiai jaustis – būtina užtikrinti patogią, 
malonią atmosferą, o tam padeda gerai orga-
nizuotas pokalbis. 

Apskritojo stalo diskusija – focus grupės 
Focus grupių metodas veiksmingas nagrinė-
jant organizacijos problemas, nustatant savy-
bes, ieškant geriausių variantų. Šis metodas 
sėkmingai taikomas norint identifikuoti pro-
dukcijos savybes, geriausiai atitinkančias tam 
tikro rinkos segmento poreikius. 

Metodas ypač veiksmingas, kai reikia naujų 
idėjų arba sužinoti tam tikrų vartotojų gru-
pių skirtumus. Taip pat focus grupę galima 
naudoti siekiant išsiaiškinti naujų perspek-
tyvių idėjų privalumus ir trūkumus. Vėlesnė-
se tyrimo stadijose focus grupės indėlis būna 
nedidelis. 

Focus grupių procedūra 
Focus grupę dažniausiai sudaro 6–12 asmenų. 
Pokalbis trunka 1,5–2 val. Paprastai jis vyksta 
specialioje patalpoje, kuri įrengta taip, kad ją 
galima stebėti vienpusiu veidrodžiu ir naudoti 
garso ir vaizdo užrašus. Grupinei diskusijai pa-
gal sudarytą planą vadovauja patyręs klausėjas. 

Focus grupės rezultatas priklauso nuo dalyvių 
parinkimo – esant mažai grupei kiekvieno daly-
vio įtaka yra reikšminga. Nesvarbu, ar vedėjas 
talentingas, ar ne, didelę reikšmę turi grupės 
lyderio nuomonė (blogai, jei atsiranda lyderis). 
Įtakos turi ne tik tai, ar yra lyderis ir ar nariai 
pasiduoda jam, bet ir tai, kad focus grupė dirba 
nenatūraliomis salygomis. 

Focus grupės privalumai 
Dalyviai bendrauja tiesiogiai. Per grupinę dis-
kusiją vyksta du pagrindiniai procesai: grupė 
jungiasi ir skirstosi. Iš pradžių respondentai 
stengiasi sukurti vieną grupę, bet pamažu ji 
suskyla į grupeles. Šios dvi priešingos tenden-
cijos rinkodaros tyrimuose duoda labai efekty-
vius rezultatus. Jungiantis išryškėja bendros 
produkto savybės. Skylant atsiskleidžia pro-
dukto trūkumai ir skirtumai nuo kitų produk-
tų. Tai vienintelis rinkodaros tyrimų tipas, kai 
respondentai kalba apie produkto trūkumus 
ir privalumus, o vedėjas negali ginčytis su res-
pondentais. Kitas privalumas yra tai, kad užsa-
kovas gali pats dalyvauti diskusijoje. 

Focus grupės trūkumai 
Svarbiausia – nedaug respondentų, todėl iš 
atsakymų sunku susidaryti vaizdą apie varto-
tojų rinką. Antra problema – jei grupėje atsi-
randa aiškus lyderis, savo nuomonę jis prime-
ta kitiems arba visi respondentai gali prisidėti 
prie daugumos nuomonės. Geras vedėjas gali 
kontroliuoti panašius procesus, bet visiškai jų 
išvengti neįmanoma. Dar vienas trūkumas – 
ribotas laikas. Jeigu 8 asmenų grupėje disku-
sija trunka 2 valandas, vienam žmogui tenka 
15 min. Per tokį trumpą laiką sunku suformu-
luoti daug naujų idėjų.
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Apklausa

Apklausa – tai duomenų rinkimo technika, kai 
respondentai atsako į raštu (anketoje) ar žo-
džiu pateiktus klausimus. 

Apklausos žodžiu metodo taikymo procedūra 
Apklausos metodas paprastai taikomas, kai ty-
rimo dalyko arba tam tikrų jo charakteristikų 
neįmanoma pažinti bei ištirti kitais tyrimo me-
todais (pvz., stebint) ir kai tyrimo dalykas yra 
visuomeninės arba individualios sąmonės ele-
mentai: poreikiai, interesai, motyvacija, nuo-
taikos, vertybės, įsitikinimai ir t. t. 

Apklausos gali būti ne tik pagrindinis asmeny-
bės motyvų, savybių, pažiūrų, vertybinių orien-
tacijų tyrimo metodas, bet ir pagalbinis meto-
das, leidžiantis gauti papildomos informacijos, 
kurios neįmanoma atskleisti kitais būdais. 

Apklausos žodžiu privalumai 
• Nedaug kainuoja – apklausa turi būti gerai pa-

rengta, kad nebūtų dviprasmiškų klausimų. 
• Duomenys gali būti surinkti iš daugelio žmo-

nių per trumpą laiką – apklausos trukmė pri-
klauso nuo klausimų sąrašo apimties. 

• Duomenis lengva apibendrinti ir paprasta pa-
teikti ataskaitas – gautą informaciją galima 
tiesiogiai suvesti į duomenų bazę. 

• Aukštas respondentų aktyvumo lygmuo – ga-
lima pasiekti visus sąraše esančius respon-
dentus. 

• Nebūtina gerai įsiskaityti į klausimus – tyrėjas 
tai atlieka už respondentą. 

• Tinka informacijai, kurią reikia nuosekliai pa-
teikti, surinkti – uždarieji klausimai užtikrina 
nuoseklumą. 

• Klausėjas gali patikslinti klausimus – tai pa-
lengvina supratimą. 

• Galima nustatyti stiprybes – respondentas 
gali išplėsti atsakymą, tyrėjas gali užsirašyti 
pastabą apie balso toną. 

• Lengvai pritaikoma įvairioms aplinkoms. 

Apklausos žodžiu trūkumai 
• Mažai erdvės laisvai išraiškai ir netikėtiems 

atsakymams – beveik visuose klausimuose 
reikia palikti vietos komentarams. 

• Reikalauja laiko ir techninių gebėjimų norint 
gerai parengti klausimus – tegul jūsų klausi-
mus peržiūri nešališkas ekspertas. 

• Žmonės linkę pateikti teisingus atsakymus – 
parenkite tokių pačių, tik kitaip skambančių 
klausimų. 

• Žmonės gali pasinaudoti proga išsakyti savo 
problemas – parenkite tyrėjus, kad valdytų 
situaciją, tačiau pasižymėkite, kokios proble-
mos buvo išsakytos. 

• Tyrėjas gali daryti įtaką respondentams – tu-
rite parengti nešališkus tyrėjus. 

• Respondentai gali skubėti atsakyti į klausimus 
negalvodami – iš pat pradžių tyrėjas turi pa-
brėžti respondento atsakymų ir dalyvavimo 
projekte svarbą ir jam pačiam, ir organizacijai. 

Apklausa raštu (anketavimas) 
Anketavimas plačiai taikomas ir yra tarsi pasku-
tinis apklausos laiptelis, kai apklausos taisyklės 
dar griežtesnės. Anketą sudaro grupė tarpusa-
vyje susijusių klausimų, į kuriuos reikia gauti ap-
klausiamų asmenų (respondentų) atsakymus. 
Anketa neturi griežtos formos. Galima pateik-
ti tik bendrus anketų reikalavimus. Klausimų 
turinys, skaičius ir eilė priklauso nuo tyrimo 
tikslų. 
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Prieš pradedant sudaryti klausimus reikia tiks-
liai suformuluoti: a) ką norite sužinoti ir b) ap-
galvoti, ar grupė, kurią jūs planuojate apklausti, 
nori jums pateikti informaciją. Klausimuose re-
komenduojama vartoti tik gerai visiems supran-
tamus žodžius ir vengti sudėtingų struktūrų. 

Anketavimo procedūra 
Respondentui pateikiamas fiksuotas klausimų 
rinkinys. Informacija renkama naudojant stan-
dartines procedūras, pagal jas kiekvienas atrink-
tas asmuo tokiu pat būdu atsako į tuos pačius 
klausimus. Anketavimo tikslas yra ne sužinoti 
tam tikro asmens nuomonę, o sudaryti bendrą 
visos apklausiamos grupės apibūdinimą. 

Nėra vienos bendros taisyklės, kokio dydžio 
imtis turėtų būti sudaroma. Profesionaliems 
analitikams iš palyginti nedidelės imties dažnai 
pavyksta gauti statistiškai patikimų rezultatų. 

Sudarant klausimyną tenka balansuoti tarp 
glaustumo ir patikimumo. Galima sudaryti ilgą 
klausimyną, kuris bus patikimas, kai apklausia-
mi gerai motyvuoti respondentai ar apklausa 
atliekama kontroliuojamomis aplinkybėmis. 

Tačiau paprastiems respondentams po kurio 
laiko gali atsibosti pildyti apklausų anketas ir 
jie užpildys jas atsitiktiniu būdu. Todėl ilgi klau-
simynai yra patikimesni, kai apklausiami gerai 

motyvuoti respondentai. Trumpi klausimynai 
nėra tokie patikimi, jie geriau tinka praktiškai 
tiriant bendrą nuomonę. 

Klausimai privalo būti sudaryti taip, kad neska-
tintų respondento rinktis kurį nors atsakymą, 
nes kartais pateikiami sakiniai ar sakinių gru-
pės, kurios skatina rinktis ar atmesti tam tikrą 
požiūrį ar nuomonę. 

Anketos klausimai skirstomi į tris grupes: 
• dichotominius, 
• atviruosius, 
• uždaruosius. 

Dichotominiais vadinami klausimai, į kuriuos gali-
ma atsakyti tik „taip“ arba „ne“. Kartais jie patiks-
linami papildomu klausimu „jei taip, tai kodėl“. Į 
šį klausimą tikimasi savarankiško atsakymo. 

Atvirieji klausimai numato laisvos formos atsa-
kymą. Pateikiant šio tipo klausimus galima gau-
ti išsamią informaciją, tačiau tokia informacija 
yra kokybinė, todėl didelės apimties apklauso-
se tokių klausimų turėtų būti nedaug. Pateikiant 
uždaruosius klausimus numatoma keletas pa-
rengtų atsakymų. Išrenkamas tas, kuris atitinka 
apklausiamojo nuomonę. Rekomenduotini ne 
mažiau kaip keturi atsakymų variantai. Kartais 
anketose pateikiami uždarieji klausimai, kurių 
atsakymus reikia sunumeruoti pagal svarbą. 
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Apklausos raštu privalumai 
• Lengviausia gauti kiekybinius duomenis – juos 

paprasta apibendrinti ir pateikti ataskaitas. 
• Efektyvu laiko atžvilgiu, duomenys gali būti 

surinkti iš geografiškai įvairių vietovių ir 
iš daug respondentų. Galima siųsti paštu, 
el. paštu ar kitais elektroniniais būdais. 

• Nedaug kainuoja – tam tikros išlaidos sie-
kiant parengti gerą anketą pasiteisina, nes 
gaunami patikimesni duomenys.

• Duomenys lengvai apibendrinami ir pristato-
mi – įvairūs klausimų pateikimo būdai leidžia 
lengvai sudaryti lenteles ir apibendrinimus. 

• Galimybė išsakyti savo nuomonę be baimės ir 
nepatogumo (anonimiškai) – anonimiškumas 
užtikrina teisingus ir apgalvotus atsakymus. 

• Nėra šališkumo – būtų gerai, jei nešališkas 
ekspertas peržiūrėtų klausimyną, kad būtų 
atsisakyta bet kokių šališkumų. 

• Leidžia pagalvoti prieš pateikiant atsakymą – 
nors spontaniški atsakymai dažnai pateikia 
naudingų įžvalgų, apmąstyti atsakymai būna 
menkiau paveikti emocijų. 

• Anketas galima sudaryti remiantis įvairia me-
džiaga. 

Apklausos raštu trūkumai 
• Mažai erdvės netikėtiems atsakymams – be-

veik visuose klausimuose reikia palikti vietos 
komentarams. 

• Prastai parengtas klausimynas sumažina 
duomenų rinkimo kokybę – tegul jūsų klausi-
mus peržiūri keli ekspertai, taip pat patikrin-
kite, ar klausimai aiškūs, ar gausite duomenis, 
kurių reikia. Atlikite žvalgomąjį tyrimą. 

• Mažas grįžtamumas gali iškreipti duomenis – 
parenkite įvadinį laišką. 

• Sunku gauti informaciją apie priežastis ar ga-
limus sprendimo būdus. Padėti gali palikta 
vieta komentarams. 

• Klausimai ir atsakymai gali būti skirtingai in-
terpretuojami – per žvalgomąjį tyrimą tai ga-
lima matyti ir pakoreguoti klausimus. 

• Pagrindinės tikslinės grupės nariai gali ne-
teikti klausimynui prioriteto – tam reikalinga 
gera įžanga, kuri įtikintų respondentus, kad 
jie yra socialiniai dalininkai ir turi dalyvauti 
dėl to, kad būtų patenkinti jų poreikiai. 

Dokumentų analizė 

Dokumentų analizė – ataskaitos, darbo stan-
dartai, planavimo, biudžeto, karjeros plėtros 
ataskaitos, lentelės. 

Dokumentų analizės privalumai 
• Reikalauja nedaug laiko – klausimų nereikia 

rašyti ir testuoti. 
• Tikėtina, kad susipažinę su šia informacija 

klientai nenorės ko nors keisti, nes duomenys 
yra jiems žinomi. 
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• Galima pasinaudoti jau surinktais statisti-
niais duomenimis – skaičiavimai ir statistinės 
analizės jau atliktos. 

• Lengva nubraižyti pokyčių per tam tikrą 
laiką diagramas – esami duomenys sudaro 
pagrindą, kuriuo remiantis matuojama pa-
žanga. 

• Pateikiami puikūs problemos įrodymai – jei 
darbuotojų ataskaitose nurodomi tam tikri 
trūkumai, tokia informacija yra tarsi papil-
domas pagrindimas, kad problema gali būti 
išsprendžiama rengiant mokymus ir kt. 

• Minimalios pastangos, darbuotojų darbas ne-
pertraukiamas. 

Dokumentų analizės trūkumai 
• Duomenys gali būti pasenę, pavyzdžiui, tech-

nologijų poreikiai – seni duomenys sudaro 
netinkamą įspūdį apie techninius pajėgumus, 
kai lyginame panašias organizacijas. 

• Duomenys kartais būna nesusiję su specifi-
niais klausimais – problema gali egzistuoti, 
bet esami vertinimo procesai gali jos neat-
skleisti. 

• Statistiniai duomenys gali neatspindėti žmo-
nių poreikių suvokimo – norai vs poreikiai. 

• Problemų priežastis gali būti sunku pama-
tyti – pasenusios technologijos, blogai vei-
kianti įranga, darbuotojų požiūris – visa tai 
gali kelti sunkumų, bet jie ataskaitose gali 
neatsispindėti. 

• Ataskaitos gali būti neišsamiai užpildytos – 
duomenys būna neišsamūs ir sunkiai palygi-
nami. 

• Organizacijos gali abejoti, ar dalytis informa-
cija, jei rezultatai atspindi trūkumus. Ataskai-
tos gali būti pagražintos ar selektyviai reda-
guotos. 

Gebėjimų testai 

Testais vertinimos žinios ir gebėjimai. 

Testų privalumai 
• Padeda respondentui pripažinti problemą, 

žinių ar / ir įgūdžių stoką. Kai respondentai 
mato, kad negali atsakyti į klausimą, supran-
ta, kad reikia mokytis. 

• Individualius gebėjimus paprasta palyginti, 
rezultatai lengvai apskaičiuojami – ypač leng-
vai įvertinami standartizuoti testai. 

• Lengva pamatyti tai, kas susiję su darbu – 
dauguma profesijų reikalauja reguliariai at-
likti testus ir gauti įvertinimus. 

• Tinka užsienio kalbų kompetencijoms nusta-
tyti – galima taikyti įvairių kompetencijų sri-
čių testus. 

Testų trūkumai 
• Kartais rezultatams įtaką gali daryti požiūris. 
• Suaugusieji testus dažnai vertina neigiamai, 

todėl nenori jų atlikti. 
• Ribota galimybė rasti validžius testus, tinka-

mus specifinėms situacijoms – testai, kurių 
patikimumo lygmuo aukštas, gali netikti spe-
cifinėms užduotims ar įgūdžiui patikrinti. 

• Kyla patikimumo ir validumo klausimų – ar 
tikrinamos žinios ir įgūdžiai iš tikrųjų taikomi 
šiame darbe. 

• Kalba ar žodynas gali sukelti sunkumų – žar-
gono ar netikslių posakių pateikimas gali iš-
kreipti rezultatus. 

• Žmonės gali nerimauti, kaip bus panaudoja-
mi jų testo rezultatai – galbūt atsiras baimė, 
kad netinkamai atliks testą, ir tai gali būti tam 
tikros administracinės nuobaudos priežastis. 
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Idėjų banko žemėlapis – 
poreikių nustatymo scenarijus 

Idėjų banko žemėlapį poreikiams nustatyti 
sukūrė Olandijos atvirasis universitetas – tai 

„LinkedUP“ projektas. Jo paskirtis – susiste-
minti poreikių kūrimo rezultatus. Jis padeda 
nustatyti individo mokymosi poreikius darbo 
grupės ar organizacijos lygmenimis. 

Idėjų banko taikymo procedūra 
Naudodami taikomąją kompiuterinę programą 
komandos nariai tuo pat metu savo kompiute-
riuose užsirašo siūlomus teiginius – atsakymus 
į pateiktą klausimą (komandos nariai sinchro-
niniu būdu kaupia bendrą idėjų banką). Toliau 
idėjos grupuojamos, skirstomos ir, vadovau-
jantis lentelėje pateikta logine idėjų banko for-
mavimo žingsnių seka, nustatoma jų svarba. 

Olandijos atvirojo universiteto „LinkedUP“ projekto klausimynas

Žingsniai Dirbama su įmonės personalu (IP) – darbuotojais, administracija, perso-
nalo skyriumi. 

I. Minčių lietus Prašome surašyti po 5–7 teiginius, parodančius jūsų mokymosi poreikius. 
(Grupės nariai rašo savo poreikius, visi mato gausėjantį mokymosi porei-
kių sąrašą.) 

II. Grupavimas Sugrupuokite visus teiginius pagal prasmę. Grupei sukurti viršuje pasirin-
kite funkciją „Grupuoti“. Kiekvienai grupei suteikite pavadinimus ir įkelkite 
teiginius į atitinkamos grupės „langą“. (Kiekvienas grupės narys grupuoja 
bendrą idėjų sąrašą individualiai.)

III. Suskirstykite 
pagal svarbą

Funkcija „Suskirstyti pagal svarbą“. Suskirstykite sąrašo teiginius pagal 
reikšmingumą savo įmonei nuo 1 (nesvarbu) iki 4 (labai svarbu). (Kiekvie-
nas grupės narys suskirsto poreikius individualiai.)

IV. Suskirstykite 
pagal įgyvendinimo 
galimybes

Funkcija „Suskirstyti pagal įgyvendinimo galimybes“. Suskirstykite ben-
drojo sąrašo teiginius pagal jų įgyvendinimo galimybes nuo 1 (nerealu) iki 
4 (realu, bus lengva įgyvendinti). (Kiekvienas grupės narys suskirsto porei-
kius individualiai.)

V. Hierarichinė 
klasterinė analizė

Svarbu – įgyvendinama.
 Nesvarbu, bet įgyvendinama. 
Svarbu, bet neįgyvendinama.
Nesvarbu – neįgyvendinama.

VI. Išsibarstymo 
žemėlapis

Programa pateikia idėjų išsibarstymo žemėlapį, kuriuo remiantis konstruo-
jami idėjų klasteriai – 5–6 mokymosi poreikių grupės. Negausūs klasteriai 
aptariami atskirai, svarstoma, ar tai labai individualūs poreikiai, nebūdingi 
kitiems, ar tai originalios idėjos, vertos ypatingo dėmesio.



17

Mokymų poreikio tyrimai jūsų įmonei

SSGG (SWOT) metodas

SWOT (angliškų žodžių Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats – stiprybės, silpnybės, 
galimybės, grėsmės (SSGG) pirmosios raidės) – 
tai greito planavimo metodika, leidžianti per 
trumpą laiką įvertinti esamą situaciją ir rasti 
greitų sprendimų, kurie leistų minimaliomis 
sąnaudomis (pasinaudojant esamomis įmonės 
stiprybėmis) greitai pagerinti situaciją ir išveng-
ti grėsmių. Metodika buvo sukurta rinkodaros 
tikslams – planuojant efektyviai įsisavinti rinką, 
tačiau ilgainiui pasiteisino kaip tinkama įvai-
rioms organizacijoms ar verslo kompanijoms. 
Taikant metodiką, pirmiausia identifikuojami 
vidiniai ir išoriniai veiksniai. 

Vidiniai veiksniai (įmonės ar padalinio, o ne 
aplinkos savybės, pvz., finansiniai ir techniniai 
ištekliai, rinkodaros ir organizacinės kompe-
tencijos): 

• stiprybės, 
• silpnybės. 

Išoriniai veiksniai (aplinkos, o ne įmonės / 
padalinio savybės, pvz., technologiniai, kon-
kurenciniai, ekonominiai ir politiniai rinkos 
pokyčiai): 

• galimybės,
• grėsmės. 

Paskui atliekamas planavimas, paremtas šiais 
klausimais: 

• Kaip galime panaudoti stiprybes? 
• Kaip galime įveikti silpnybes? 
• Kaip galime pasinaudoti galimybėmis? 
• Kaip galime apsisaugoti nuo grėsmių? 

Tokia analizė padeda nustatyti silpnybių povei-
kio versle mažinimo būdus išryškinant stipry-

bes. Geriausiu atveju privalumai gali atitikti rin-
kos galimybes, kurios atsiranda dėl konkurentų 
produktų ar paslaugų neefektyvumo. Tradiciš-
kai SSGG analizė apsiriboja stiprybių ir silpny-
bių nustatymu vidinėje kompanijos veikloje, kai 
galimybės ir grėsmės susijusios tik su išorine jos 
aplinka. Tačiau rekomenduojama vadovautis 
kiek kitokiu požiūriu – atidžiau pažvelgti į ben-
drąjį vaizdą apsvarstant vidines ir išorines jėgas 
ir drauge atskleidžiant galimybes ir grėsmes. 

SSGG taikymo procedūra 
Sukurkite keturių grafų lentelę arba keturis są-
rašus – po vieną kiekvienam elementui: stip-
rybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Ir or-
ganizacija, ir jos klientai visada turi stiprybių ir 
silpnybių. 

Maksimalią naudą pasieksite, kai analizuoda-
mi SSGG orientuositės į klientus. Stiprybė tik 
tada yra prasminga, kai ji naudinga tenkinant 
klientų poreikius. Išskiriant stiprybes, būtina, 
kad jas įvertintų organizacija ir klientai. Stipry-
bės turi būti realistinės ir kelti iššūkius. 

SSGG privalumai 
Metodika yra universali, ją galima naudoti pla-
nuojant visais lygiais, ji leidžia atsižvelgti į ben-
drą situaciją, nereikalauja nuodugnaus dalyvių 
pasirengimo, yra tinkama esant chaoso saly-
goms, kai nėra skaitinių rodiklių ir negalima 
remtis patikimais faktais. 

SSGG trūkumai 
Kad rezultatai būtų geri, reikia kvalifikuotų va-
dovų. Metodika nesuteikia jokių planavimo ir 
vertinimo priemonių, negarantuoja sėkmingų 
sprendimų, nenurodo būtinų planavimo sričių. 
20 21 





VDU rengiamų nuotolinių 
mokymų kokybės užtikrinimas

Mokymų kokybę užtikrina specialiai parengta 
daugiapakopė kokybės priežiūros sistema
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VDU rengiamų nuotolinių mokymų kokybės užtikrinimas

Šiame leidinyje pristatomos nuotolinės kvali-
fikacijos tobulinimo programos atitinka Lietu-
vos Respublikos atsakingų institucijų (Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, 
Studijų kokybės vertinimo centro) ir Vytauto 
Didžiojo universiteto keliamus reikalavimus 
studijų programų kokybei ir studijų, teikiamų 
nuotoliniu būdu, kokybės standartams. 

Kvalifikacijos tobulinimo programų kokybė už-
tikrinama keturiais lygmenimis: 

1. Instituciniu lygmeniu siekiant užtikrinti 
Vytauto Didžiojo universiteto kaip aukštos 
kokybės studijas teikiančios institucijos re-
putaciją. 

2. Fakultetų lygmeniu siekiant užtikrinti tin-
kamą jų aprūpinimą reikiamais mokymais, 
ištekliais ir technologiniais sprendimais, lei-
džiančiais rengti ir tobulinti studijų dalykus, 
studijuojamus nuotoliniu būdu. 

3. Verslo įmonių lygmeniu siekiant kvalifika-
cijos tobulinimo programa didinti verslo 
įmonių darbuotojų darbo našumą ir efekty-
vumą. 

4. Besimokančiųjų (studentų) lygmeniu sie-
kiant užtikrinti, kad baigusių kvalifikacijos 
tobulinimo programą įgytos kompetenci-
jos būtų pripažįstamos ir vertinamos dar-
bo rinkoje. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos, teikia-
mos nuotoliniu būdu, kūrimas ir įgyvendini-
mas remiasi sisteminiu požiūriu, sudarančiu 
prielaidas tinkamam kokybės užtikrinimui ir 
apimančiu šiuos etapus: 

1. Analizę; ji atliekama tiriant verslo įmonių 
poreikį (focus grupių ir anoniminė apklau-
sa) kvalifikacijos tobulinimo programoms, 
teikiamoms nuotoliniu būdu. 

2. Projektavimą (projektuojant infrastruktūrą 
ir programos turinį); atliekamas atsižvel-
giant į gautus tyrimų rezultatus. 

3. Organizavimą; atliekant kvalifikacijos 
tobulinimo programos, teikiamos nuoto-
liniu būdu, veiklas ir įgyvendinant proce-
sus. 

4. Igyvendinimą; vykdant numatytas kvalifi-
kacijos tobulinimo programos, teikiamos 
nuotoliniu būdu, įgyvendinimo veiklas ir 
užtikrinant jų administravimą. 

5. Stebėjimą ir vertinimą, skirtą pasiek-
tiems rezultatams vertinti, problemoms 
nustatyti. 

6. Kontrolę, skirtą koreguojamiems veiks-
mams atlikti, kai pasiekti rezultatai ne-
atitinka kvalifikacijos tobulinimo progra-
mos, teikiamos nuotoliniu būdu, keliamų 
tikslų. 
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