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Mokslinė problema 
 Paradoksalu, tačiau universiteto studentų patirtys 

studijų procese neretai marginalizuojamos, o jų balsai 

neturi pakankamų raiškos galimybių arba nėra išgirstami.

 Probleminis mokymasis yra į besimokančiuosius 

orientuota edukacinė strategija (Savin-Baden, 2000), 

suteikianti svarbią reikšmę studentų autentiškai 

patirčiai, jų žinojimui, įgalinanti studentus realių 

problemų analizei ir sprendimui (Savery, 2006). 

 Vis dėlto mokymo paradigmos veikimas neretai užgožia 

universiteto studentų balsus ir apriboja jų aktyvumą 

net ir taikant probleminį mokymąsi. 



Tyrimo tikslas

 Identifikuoti galimybes ir trukdžiais išgirsti 

autentiškus universiteto studentų balsus 

probleminio mokymosi procese. 



Studentų balsų apibrėžtis 

 Balsas nėra tik kalbėjimas, jis turi kur kas gilesnę 

reikšmę, nurodančią kalbančiųjų tapatumą, įžvalgumą,  

nuomonės atstovavimą, reflektyvumą, prieštaringus 

naratyvus ir net įgytą galią (McLeod, 2011). 

 Feministinė ir kitos kritinės teorijos  prisidėjo 

įgyvendinant pagrindinį emancipacinį tikslą 

edukaciniuose tyrimuose – suteikti balsą 

marginalizuotoms grupėms. 

 Balsas turi būti suprantamas ne tik kaip išraiška ar 

reprezentacija, bet numatyti klausymąsi ir pripažinimą. 



Balsas gali būti raktinis žodis, 

apibūdinantis toleranciją įvairovei,  

demokratinį dalyvavimą ar būti grupės 

tapatumo išraiška.  

Balsas gali tarnauti intersubjektyvumui, 

terapiniams tikslams ir pan. 



Probleminis mokymasis (PM) 

ir studentų balsai
 Probleminis mokymasis iškilo kaip kritika 

tradicinėms studijoms, orientuotoms į dėstytoją ir 

jo perteikiamą studijų turinį. 

 Probleminis mokymais suteikia gan daug 

galimybių studentų patirties, žinojimo, supratimo 

raiškai ir atstovavimui. 



Probleminis mokymasis ir 

studentų balsai
 Studentai identifikuoja ir sprendžia realaus pasaulio 

problemas.  

 Besimokantieji plėtoja savo patirtį dirbdami grupėmis, 

bendraudami ir bendradarbiaudami su įvairiais žmonėmis, su 

kuriais siejasi jų mokymosi procese analizuojamos ir 

sprendžiamos problemos.

 PM seminaruose atsiskleidžia demokratiškesni socialiniai 

santykiai nei tradicinių studijų užsiėmimuose (Barrett, 2004). 

 Dėstytojas tampa pagalbininku studijų procese (Savin-Baden, 

2007), o ne autoritetingu žinojimo šaltiniu, vieninteliu asmeniu, 

galinčiu atskleisti tiesą arba nurodyti jos šaltinį.

 Balsų polilogą suponuoja ir kintantis vertinimas. 



 Auditorija tampa platesnio socialinio konteksto 

mikrokosmosu, kur studentai dalyvaudami mokosi to, 

kaip jie gali savo autentišką balsą išreikšti socialiniame 

pasaulyje. 

 Kritinė, fenomenologinė, feministinė perspektyva numato 

požiūrį į žmogų kaip į  subjektą, turintį autentišką patirtį, 

ją plėtojantį savitu būdu. Patirčiai  įgyjant reikšmę studijų 

procese studentai įgalinami reikštis kaip subjektai, 

lygiaverčiai studijų proceso ir jo metu vykstančio žinojimo 

konstravimo dalyviai. 



Ne tik išklausyti, bet ir išgirsti

 Svarbu ne vien suteikti balsą, įgalinti asmens išraišką, 

bet ir išgirsti. 

 Atsakomybė už pripažinimą pereina nuo kalbėtojo 

klausytojui. Svarbu pripažinti komunikacijos dimensiją ir 

įgalinti dialogą. 

 Dialogo kultūra gali atsispindėti studentų palaikyme, 

modeliuojant kurso programą, vertinant pasiekimus ir 

pan. 

 Dėl išaugusios studentų įvairovės kyla iššūkis, kaip 

suteikti jiems visiems balsą.



Tyrimo metodologija 
 Balsas kaip dalyvavimas ir kaip teisė pasireiškia 

metodologiniuose debatuose.  Socialiniuose tyrimuose 

vyksta epistemologinė, galios kaita. 

 Veiklos tyrime taikytas pusiau struktūruotas interviu. Jis 

vykdytas su dviejų Lietuvos  universitetų studentais. 

Tyrimo imtis – 31 studentas. 

 Tyrimas grindžiamas kritinės teorijos idėjomis, 

skatinančiomis socialinį teisingumą, bei leidžiančiomis 

atpažinti marginalizuotas patirtis universitetinėse 

studijose ir sudaryti sąlygas išgirsti autentiškus 

probleminio mokymosi proceso dalyvių balsus. 



(Ne)išgirsti studentų balsai PM:

iliustruojantys interviu teiginiai 



Studentų balsai identifikuojant ir 

sprendžiant problemas
Pavyzdžiui, čia aš laisvai pasirinkau temą. 

Aš nekaliau, aš daug ką įsiminiau 

praktiškai. Ir aš dabar kalbėdama su kitais 

žmonėmis tai galiu pritaikyti (Rugilė).

Patiko, kad galima pasirinkti temą, kuri yra 

aktuali mums, o ne kuri yra kažkieno 

padiktuota. Ir dėl to tas susidomėjimas yra 

tiesiog, kad kažką daryti, sužinoti 

(Žemyna).



Aš manau, čia buvo tikrai pliusas, nes 

jiems [bendruomenės, kurios problemos 

buvo spręstos, nariams – J. L.] irgi yra iš 

to nauda. Po to mes nusiuntėm tą savo 

pristatymą, jie pažadėjo atsižvelgt į mūsų 

pastangas ir padaryti pakeitimus. <...> tau 

atsiranda daugiau motyvacijos, tu gali 

kažką pakeisti (Akvilė).



Balsai heterogeninėje grupėje 

 Bandydavai suprasti kiekvieną žmogų, ką jis nori 

pasakyti, kaip jis pateikia tą problemos sprendimą 

skirtingais būdais. (Roberta).

 ...mes nuolat dalinomės savo nuomone, ją galėjom 

išsakyti. Tuo pačiu tos nuomonės pasidalinimas yra ir 

patirties pasidalinimas, kad mes praplečiam savo akiratį 

tokiu darbu (Sigita).



Nuomonės atstovavimas

 Išmoksti darbo grupėje <...> gerbti kito 

nuomonę, išreikšti savo nuomonę. Nes 

tarkim, kai sėdi auditorijoje kitą kartą ir 

patyli, jeigu žinai, kad yra kalbančių. Kad ir 

nori kažką pasakyti, bet nedrįsti. O dirbant 

grupėj tai jau savo nuomonę išsakai 

(Skaistė).



Kito įgalinimas

 Tiesiog reikia žinoti, ką jam pasakyti, kad jisai išsakytų 

savo nuomonę. Ir diskusijose dalyvavo ir tie, kas linkę 

prisitaikyti (Goda).

 Kai tu klausi tų, kurie nenori paprastai kalbėti, kai klausi, 

klausi, jie tada kažką tau atsako. Kaip grupės lyderis tu 

turi tai numatyti, kad yra ir silpnesnių žmonių. Jie gal 

nepasisako (Vilija).

 Oi, buvo viena mergaitė, kurią ignoravo visi. Ir pati aš 

garsiai ją gindavau, kad žiūrėkit, klausykit, ką sako, tai 

gera mintis (Rūta).



Dialogo/polilogo sunkumai

 Komandinis darbas kartais yra man, nu dažniausiai 

netgi, sudėtingesnis. Kada tu pats sprendi, pats su savim 

pasiginčiji, pats nusprendi, o kai yra daugiau žmonių 

reikia taikytis, reikia bandyti viską išdiskutuoti ir dažnai 

kyla konfliktų ir nesusipratimų (Akvilė).

 Mes gal nemokam dirbti grupėje iš tikrųjų. Mes visi esam 

pratinami dirbti individualiai. Mokykloje tai išvis yra 

baisiai pratinama. Mes jau nuo mokyklos atsinešam tai, 

„jei tu sugalvoji, niekam nesakyk, nes kitas nukopijuos ir 

tada tavo mintis pabėgs“ (Agnė).



Dialogas su dėstytoju-

pagalbininku
 Paskaitų metu dėstytojas yra tolimas, šaltas. <...> O kai 

jisai ateina į grupelę, jisai tampa artimas, šiltas. Su juo 

norisi bendrauti. Tu gali iš jo semtis kaip iš žinių šaltinio, 

bet ne kaip iš kažkokio tai visažinio žmogaus, kuris yra 

tiktai tolimas (Vilija).

 Ir labai malonu iš dėstytojos pusės <...> Na, tiesiog kaip 

mes kad išsisakom savo nuomonę, tai jinai taip pat 

išsakė savo nuomonę (Kristina). 



Studentų balsų nepripažinimas

 ...dėstytojai ir iš mūsų gali pasimokyti. Tiesiog kad mes 

dar neturim tokio laipsnio, kad mūsų mintys ir mūsų 

pastebėjimai ar kažkokie išradimai vadinamieji būtų taip 

visiem pripažinti (Gertrūda). 

 Žodžiu, mūsų idėjos ir mintys nėra rimtai priimamos. 

Pavyzdžiui, kad ir mes savo nuomonę būtinai turim 

pagrįsti ta literatūra. O galbūt aš kažką visai naujo 

sugalvojau. Bet aš turiu ją pagrįsti literatūra. Gal nėra 

apie tai literatūros net (Gertrūda).



Neišnaudotos dialogo 

galimybės
 Nes tikrai buvo tokių momentų, kada galvoji: „Ai, 

čia viskas tebūnie aišku“. Nors neaišku, bet tegul 

būna aišku, gal jau galim eiti (Monika).  

 Tikrai buvo iškilę tų klausimų, į kuriuos mes 

neturėjom atsakymų. Tai taip ir palikom (Gustė). 

Man asmeniškai atrodo, kad aš ten įdėjau daug 

daugiau darbo negu buvo mano tas galutinis 

vertinimas. Manau, kad gal dėstytoja į mano 

indėlį neatsižvelgė. Gal pamiršo, nežinau. Ai, 

nesiaiškinau (Skaistė).



Nauji balsai studijų procese

 Tos knygos gali mums tiktai bendrą, manau, nuomonę 

sudaryti. O būtent mes norėjome išsiaiškinti tai, kaip yra 

šiandieninėje visuomenėje. Tai geriausias būdas ir yra 

įsijungti į tą visuomenę, klausti ir tą informaciją gauti iš 

jos, kad galėtume palyginti (Monika).

 Galiu sakyti, kas man labai patiko, kad mes galėjom 

pasikviesti dar vieną pašalinį žmogų. Kad nebuvom mes 

įsprausti į rėmus <...>  Davė pretekstą ieškotis 

informacijos ir kalbėti su kitais žmonėmis būtent apie tą 

aspektą, iš kurios pusės jis atėjo kalbėti, būtent davė tą 

pretekstą domėtis (Rugilė). 



 Sužinojom, kad galima ieškoti nebūtinai iš knygų, kad 

galima straipsniuose, kad galima iš kažkur dar kažką 

atrasti, kad galima su kažkuo pasikonsultuoti. Nes 

anksčiau kažkaip tiesiog žinai, kad yra knyga, tai pasiimi 

ir rašai (Vilma). 

 Praplėsti tą akiratį, tą perspektyvą pamatyti įvairesnę, ne 

tiktai dėstytojo matymą, ne tik dėstytojo išgirsti poziciją, 

bet ir kitų veikėjų, kurie patyrė tai, buvo tose situacijose 

(Inga). 



(Ne)išgirsti studentų balsai 

vertinimo metu
 Dėstytojas nežino, kiek to darbo aš pats įdėjau. Gal aš 

tiesiog turiu scenos baimę ir panašiai, gal aš negaliu taip 

gerai atsiskleisti taip, kaip aš atsiskleidžiau rinkdamas 

medžiagą ir panašiai. Tai va tas labai gerai, kad pačios 

galėjom įsivertinti (Vaiva).

 Mes po kiekvieno užsiėmimo refleksyviai viską 

išsakydavom ir įvertindavom. Tik, deja, nebuvo 

atsižvelgta galutiniam variante. <...> Tai paskutinį kartą, 

kai mes pamatėm savo visus balus, tai iš tikrųjų buvo 

visoms vienodai (Mantė).



Išvados 
 Probleminis mokymasis, kaip į besimokantįjį 

orientuota edukacinė strategija, numato 

palankias galimybes studentams aktyviai 

dalyvauti konstruojant studijų turinį ir procesą: 

identifikuoti problemas, diskutuoti grupėje, su 

dėstytoju, kitais suinteresuotais asmenimis, 

reflektuoti patirtį, atstovauti savo ir grupės narių 

interesus vertinimo metu ir pan. 



 PM metu dėstytojas vietoj visažinio episteminio 

autoriteto, nutolusio nuo studentų, tampa jų dialogo 

partneriu, galinčiu atskleisti savo patirtį, požiūrį, išsakyti 

savo poziciją, kurią studentai teigia galėję kritiškai 

įvertinti.

 Svarbiausiu mokymosi šaltiniu studentams tampa 

komandos draugų idėjos ir įžvalgos. Jie mokosi vienas iš 

kito, dalydamiesi žinojimu bei patirtimi. 

 PM dažnai išgirstami ir netradicinių studijų veikėjų,  

socialinių partnerių balsai. 



 Empirinis tyrimas atskleidė, kad galimybė išgirsti 

studentų balsus probleminio mokymosi procese 

ne visada išnaudojama, nes dėstytojams kartais 

sunku pereiti prie pagalbininko vaidmens, priimti 

studentų nuomonę kaip reikšmingą. 

 Kai kurie studentai linkę ne įgalinti savo kolegas, 

bet juos užgožti, nėra pasirengę polilogui. 

 Studentai, nepratinami/nepratę savo patirties ir 

žinojimo naudoti kaip reikšmingų studijų šaltinių, 

inicijuoti dialogo, patys neretai taip pat 

sumenkina galimybes būti išgirstiems. 



Ačiū už dėmesį


