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Kodėl metodų mokymai yra
svarbu?
Pirma, pasaulyje net HSM tyrimų metodai per paskutinius 50 metų
tapo gerokai sudėtingesni ir juos reikia atidţiai studijuoti. Pvz.
Europos mokslo fondas 2006- 2010 m. vykdė tyrimų programą
“QUALITATIVE RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES IN
EUROPE (EUROQUAL)” http://www.esf.org/index.php?id=241
Antra, šiuolaikinių socialinių tyrimų formulė yra MMD.
Trečia, Lietuvoje vis dar tyrimų metodų (ypač kiekybinių, nors...)
išmanymas nepakankamas, tad mokymai yra tyrėjų kompetencijos
ugdymo priemonė.
Ketvirta, mokymai sukuria duomenų archyvo ir duomenų vartotojų
ryšį.

Mokymų strategija
LiDA kaip tyrimų infrastruktūros uždaviniai mokymų srityje:
•

Mokomųjų tyrimų metodų programų doktorantams ir
mokslininkams, taip pat studentams rengimas

•

Metodologinių ir metodinių studijų publikavimas portale,
knygose ir žurnaluose

Jos įgyvendinimo principai:
•

Kokybė

•

Prieinamumas (e.terpė)

•

Įvairovė

Mokymų instrumentai
Mokymų kursai apima medţiagą, kuri yra skirta bendrosioms
ţinioms apie kiekybinę, kokybinę analizę įgyti, o taip pat sustiprina
bendrąjį informacinį archyvo vartotojo pasiruošimą (15 nuo 2006
m.).
Mokomieji duomenys – pateikiama prieiga neregistruotiems
vartotojams prie pavyzdinių duomenų Nesstar aplinkoje.

E. mokymai – prieiga prie distancinių mokymų Moodle aplinkoje.
Tyrimų metodų paketai skirti praktinių įgūdţių lavinimui.
LiDA Tyrimų metodų serija – studijų serija skirta atskiriems HSM
tyrimų metodams pristatyti.

Metodų mokymų kursai
2010 m.
•

"Aprašomoji kiekybinių duomenų analizė“ (KTU)

•

"Kiekybinių duomenų internetiniuose archyvuose analizė“ (KU)

•

"Antrinė kiekybinių duomenų analizė" (ŠU)

2011 m.
•

„Apklausų duomenų analizė“ (MRU)

•

„Inferencinė statistika socialiniuose moksluose“ (MRU)

•

„Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindai“ (KTU)

•

„Daugialypės regresinės analizės taikymas socialiniuose tyrimuose“ (KTU)

•

„Logistinė regresija socialiniuose tyrimuose“ (TSPMI)

•

„Kokybinė lyginamoji analizė ir neryškiųjų aibių metodas“ (TSPMI)

Tarptautiniai metodų mokymai
• 2010 m. gruodžio 17-18 d. duomenų analizės seminaras „Tarptautinių apklausų duomenų
analizė“ (Atle Jåstad (Norvegijos Socialinių mokslų duomenų tarnybos (NSD), Norvegija), Saamah
Abdallah (Naujosios ekonomikos fondas (NEF), Didţioji Britanija)
• 2011 m. gegužės 23- 23 d. duomenų analizės seminaras su FORS (Swiss Foundation for Research
in Social Sciences) “Apklausų tyrimų problemos”.

E.mokymai ir mokomieji
duomenys
LiDA plėtoja nuotolinio mokymosi kursus be dėstytojo dalyvavimo, t.y.,
kada vartotojai patys savarankiškai vykdo uţduotis ir baigia nuotolinį
kursą atlikdami kurso baigimo testą. Nuotoliniai kursai rengiami ir
prieinami Moodle aplinkoje.
Prisijungiant prie nuotolinio kurso vartotojams rekomenduojame
naudoti tuos pačius prisijungimo duomenis kaip ir prisijungimo prie
LiDA atveju.
Mokomieji duomenys (4 rinkiniai):
LIDA_MOKYMAI_0001_STUDY_01 Europos socialinis tyrimas, 4 banga, Lietuva,
2009 spalis - 2010 sausis: klausimai iš pagrindinio ir papildomo klausimyno
mokymams [Mokomieji duomenys]

Šis duomenų rinkinys sukurtas Europos socialinio tyrimo 4 bangos atliktos Lietuvoje
pagrindu. Jis skirtas specialiai LiDA mokymams Klaipėdoje, 2010 geguţės ...
Aprašas ir dokumentacija|Atsisiųsti|Nesstar

Pavyzdiniai tyrimų metodų mokomieji paketai
• Lyginamieji tyrimai su TOSMANA ir FS/QCA“ (LiDA portale yra
publikuoti 2010 m.)

Autoriai: prof. Zenonas Norkus, dr. Vaidas Morkevičius, dr. Ligita
Šarkutė

• „Statistinė kiekybinių duomenų analizė su SPSS ir
STATA“(LiDA portale yra publikuoti 2010 m.)
Autoriai: doc. Vytautas Janilionis, dr. Vaidas Morkevičius, dr. Rimantas
Rauleckas “

• „Kompiuterizuota kokybinių duomenų analizė su Nvivo ir
Text Analysis Suite“ (LiDA portale publikuoti 2011 m.)
Autoriai: dr. Vaidas Morkevičius, dr. Audronė Telešienė, dr. Giedrius
Ţvaliauskas

• „Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose“ (LiDA
portale publikuoti 2011 m.)

Autorius: habil dr. Vydas Čekanavičius

LIDA Tyrimų metodų serija
2011m. LiDA tyrimų metodų paketų pagrindu iniciavo tęstinę
socialinių ir humanitarinių mokslų metodologijos ir metodų
klausimams skirtų knygų seriją „Tyrimų metodai“.
Pirmoji serijos knyga jau išleista – tai prof. Zenono Norkaus ir dr.
Vaido Morkevičiaus vadovėlis „Kokybinė lyginamoji analizė“
(Kaunas, LiDA, 2011).
Ateityje šioje serijoje bus pristatomi ir novatoriški, ir tradiciniai
tyrimų metodai, tiek kiekybiniai, tiek ir kokybiniai, taip pat nebūtinai
skirti vien socialiniams, bet ir humanitariniams mokslams. Tapti
šios serijos bendraautoriais LiDA kviečia visus, kam svarbu, kad
Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų kompetencija augtų.

