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Inovatyvaus mokymosi kultūros kūrimo ir
įgyvendinimo vadovas
Šiame straipsnyje pateikiamas mokomojo vadovo koncepcijos, tikslų ir pagrindinių
elementų aprašymas bei trumpas paaiškinimas kaip šis vadovas buvo parengtas ir kokius
uždavinius planuojamaatlikti siekiant paruošti galutinę versiją, kurią bus galima atsisiųsti
projekto internetinėje svetainėje.
Šis mokomasis vadovas yra pagrindinis 6 darbo paketo „Inovatyvaus mokymosi
kultūros modelis“ rezultatas.Mokomąjį vadovą kaip pedagoginę praktinę medžiagą gali
naudoti instruktoriai, dirbantys su įmonėmis konsultavimo, vadybos, žmogiškųjų išteklių
ir kt. srityse. Pagrindinė inovatyvaus mokymosi kultūros ypatybė yra mokomosios
kortelės, kuriose lanksčiai pateikiamas projekto „PRO-STRATEGY Guide“ turinys ir
kuriosleidžia dalyviams mokytis pačiais veiksmingiausiais būdais, o instruktoriams
pasitelkti jas kaip pagalbines priemones mokymo arba konsultavimo procesuose.
Be to, apibūdinami mokomojo vadovo tikslai ir pagrindiniaielementai (pagrindiniai
dviejų skirtingų mokymosi būdų principai), bendrai aprašoma„PRO-STRATEGY Guide“
inovatyvaus mokymosi kultūra, detaliaipristatoma kaip naudoti skirtingas „PROSTRATEGY Guide“priemones bei supažindinama su atvejų tyrimais.
Holistinė mokymo koncepcija integruoja individualius ir grupinius mokymosi
būdus.Individualus mokymosi būdas orientuotas į individualų mokymąsi, kurio metu
naudojamasavarankiško mokymosi platforma ir atitinkama pagalbinė medžiaga. Šis
mokymosi būdas apima visų mokomųjų kortelių ir kitų pagalbinių priemonių naudojimą.
Grupinis mokymosi būdas orientuotas į lygiavertę grupinę veiklą. Šis mokymosi būdas
apima akis į akį vedamus seminarus, kurių metu dalyviai gali plėsti savo žinias bei,kas
tikriausiai dar svarbiau,užsiimti savo strateginiais planais.
Inovatyvaus mokymosi kultūros modelis apibrėžia skirtingas naudotojų grupes,
paaiškina kaip buvo išplėtotas turinys ir bendrais bruožais nusako kaip buvo sukurta
mokymosi aplinka.
Šiame mokomajame vadove pateikiamipapildomi atvejų tyrimai, kuriuos atliko keturios
projekte dalyvaujančios šalys (Ispanija, Italija, Lietuva ir Lenkija). Gerosios praktikos
vadove įtraukti keli pavyzdžiai, susiję su sėkmingu inovatyvaus mokymosi kultūros
įgyvendinimu. Šiomis geriausiomis praktikomis siekiama 1) suteikti palyginimo
orientyrus įmonėms, kurios įgyvendino skirtingas mokymosi kultūras savo
organizacijose,
2)išsiaiškinti
įmonių
sėkmės
veiksnius
tam,
kad
būtų
įgyvendintosinovatyvaus mokymosi kultūros ir 3) panaudoti surinktą informaciją tam,
kad būtųparengtasinstruktoriams ir įmonėms skirtas „PRO-STRATEGY Guide“mokomasis
vadovas bei būtų pravesti mokymai apie strategijas.
Tačiau pagrindinis mokomojo vadovo elementas yra skirtingų
Guide“įrankių ir priemonių bei jų panaudojimo galimybių aprašymas.
1. Mokomosios
struktūra, kuri

„PRO-STRATEGY

kortelėsstruktūra:šiame skyriuje paaiškinamamokomosios kortelės
susideda iš šių elementų: pavadinimo, autoriaus, mokymosi

tikslų,nustatyto laiko, raktažodžių, vadovavimo lygmens
smulkaus ir vidutinio verslo įmonėje,klausimo „žodžių
debesyje“, bei vertinimo teiginių.

2. Pradžia: šiame skyriuje pateikiamos iliustracijos ir palaipsniui paaiškinama kaip prieiti
prie mokymosi platformos.
3. Pageidaujamos mokomosios kortelės pasirinkimas: galimi du prieigos prie
mokomosios kortelės būdai – per klausimą „debesyje“ arba per meniu juostos mygtuką
„PROSTRATEGY GUIDE“. Pateikiami orientyrai ir detaliai aprašomas kiekvienas žingsnis.
4. Naršymas ir mokomosios kortelės funkcijų naudojimas: šiameskyriuje pateikiamos
pagrindinės mokomosios kortelės funkcijos ir nurodoma kaip naudotis skirtingais
elementais,
tokiais
kaipįvadasa,
mokomoji
vaizdo
medžiaga,
priemonės
aprašymas,užduotys naudotojui, gerosios praktikos katalogas, santrauka, forumas,
funkcija, suteikianti prieigąprie susijusių mokomųjų kortelių, bei bibliografija.
5. Perėjimas prie kitos mokomosios kortelės: paaiškinama kaip pereiti nuo vienos
mokomosios kortelės prie kitos naudojant ekrano nuotraukas ir iliustracijas.
6. Prieiga prie užduočių: šiame skyriuje pateikiama visa informacija, kurios reikia tam,
kad užduotys būtų kuo efektyviau naudojamos.Naudotojams bus pateiktos gairės kaip
atidaryti/uždaryti užduoties langą, kaip pakartotiužduotį, kaip prieiti prie kitos užduoties
ir kaip naudoti su užduotimi susijusius naršymo mygtukus.
7. Forumo naudojimas ir sąveikavimas su kitais naudotojais: „PRO-STRATEGY Guide“
internetinėje sistemoje forumas sukurtas tam, kad naudotojai turėtų galimybę dalintis
nuomonėmis bei keistis mintimis ir geromis praktikomis kas liečia strateginį valdymą
smulkaus ir vidutinio verslo įmonėje.

Dabartiniame etape keturių projekte dalyvaujančių šalių instruktoriai peržiūri ir tikrina
juodraštinę mokomojo vadovo versiją. Remiantis šio proceso eigoje gautais atsiliepimais
bus parengta galutinė patobulinta versija,kuri bus prieinama projekto internetinėje
svetainėje anglų, ispanų, italų, lietuvių ir lenkų kalbomis.

