
DIALOGIŠKO SANTYKIO REIKŠMĖ 

VIDINIŲ GALIŲ ATRADIMUI:
Universitetinių studijų patirtis

Daiva Penkauskienė

Mykolo Romerio universitetas

2016-09-08



Pristatymo struktūra

 Tyrimo pristatymas

 Vidinių galių atradimo kelias

 Atradimo savarankiškumas ir dialogiškumas

 Laisvės ir atsakomybės aspektas 



Tyrimo pristatymas

 2015-2016 m. atliktas fenomenologinis 
tyrimas 

“ Mokymosi permąstymas patiriant 
provokaciją”

 Objektas – mokymosi permąstymo 
patirtis

 Tyrimo dalyviai – universitetų bakalaurai, 
baigę studijas įvairiuose šalies ir užsienio 
universitetuose 

 Tyrimu siekta išsiaiškinti subjektyvią 
mokymosi permąstymo reikšmę.



Radiniai



Tyrimo aktualumas

 Unifikuoto ir standartizuoto, nuasmeninto ir 
nukontekstinto požiūrio į mokymąsi kritika

 (Dall’Alba & Barnacleb, 2007; Billett, 2001; Biesta, 2014; Bourdieu, 

1977, Jörg,  2006, 2007; Midgley, 2004; Morin, 2001; Wolf, 2002 )

 Vyraujančių teorijų kritika: mokymasis ne tik žinių 
įgijimas, perkėlimas ir naudojimas, į konkretų 
rezultatą nukreiptas veiksmas, bet ir išgyvenamas 
procesas, dialogiškas santykis, aplinkos ir savęs 
vertinimas 

 (Johnson, 2014; Küpers, 2012; Magrini, 2012; Mickūnas, 2014; 
Rogers, 1969; Van Manen, Vandenberg, 1996; Saevi, Foran, 2012; 
Su, 2011)



Vidinių galių atradimas

 Galia nebijoti ir išdrįsti

 Galia savarankiškai tyrinėti ir ieškoti

 Galia savarankiškai ir giliai mąstyti

 Galia imtis atsakomybės



Galia nebijoti ir išdrįsti

 Baimės pripažinti nežinojimą įveikimas

 Įvertinimo baimės pripažinimas

 Keičiasi sampratos, kas yra 

“ blogas-geras”, 

“ teisinga-klaidinga”; 

“ gebantis-negebantis”  



Galia savarankiškai tyrinėti ir 
ieškoti

 Aktyvus eksperimentavimas, naujų 
sprendimų ieškojimas, kūrybinio 
mokymosi proceso išgyvenimas;

 Mokymasis klausti ir klausinėti 

 Išmokstama vertinti neapibrėžtumą,

atvirus ir autentiškus klausimus, 
laisvę veikti



Galia savarankiškai ir giliai 
mąstyti

 Neįprastų užduočių atlikimas

 Žodžio galios patyrimas

 Akademinės aplinkos paveikumo 
patyrimas

 Išmokstama nuosekliai, neskubiai 
ir giliai mąstyti atliekant užduotis 
ir galvojant apie įvairius gyvenimo 
reiškinius, tarpusavio santykius



Galia imtis atsakomybės

 Imantis įveikti mokymosi nesėkmes 

 Siekiant susitvarkyti su neapibrėžtumo

 būsena

 Suvokiamas sąvokų “ laisvė” ir 
“atsakomybė” sąryšingumas



Apibendrinimas

 Vidinių galių atradimas yra netikėtas, 
malonus ir išlaisvinantis atradimas;

 Vidinės galios kartais „prižadinamos“ ir 
iššaukiamos, o kartais atrandamos visai 
naujai

 Vidinės galios atrandamos patiriant 
dialogišką, kolegišką ir lygiavertišką
ugdytojo santykį.  



Interpretacija 1

 Atradimo procesas parodo, kad kiekvienas 
iš besimokančiųjų yra daugiau nei manė 
esantis – daugiau žinantis, suprantantis, 
išmanantis, gebantis, jaučiantis. 

 „Daugiau“ reiškia ne tik daugiau nei 
vakar, bet taip pat daugiau nei šiandien. 

 Vidinės galios atrandamos savarankiškai, 
bet su kito palaikymu.



Interpretacija 2

 „Daugiau“ samprata yra ir kiekybinė, 
ir kokybinė 

 Daugiau laiko ir pastangų, daugiau 
sudėtingesnių užduočių

 Daugiau pastabumo,  pajautos, 
supratimo, išmanymo, nuovokos

 Suvokiamos savo galimybės ir 
apribojimai  



Interpretacija 3
 Kito palaikymas patiriamas per dialogišką 

santykį – asmenišką susitikimą su Kitu 
(Buber, 1998; Mickūnas, 2014 )

 Susitikimas vyksta ne tik su Kitu, bet ir ir 
kitokiu – kitaip mokančiu, dėstančiu, 
vertinančiu.

 Dialogiškas santykis yra apgobiantis 
kolegiškumu, susidomėjimu, tikru rūpesčiu

 Dialogiškas santykis – betarpiškas; priimantis 
kitą tokį, koks jis (ji) yra; atveriantis unikalias 
ir specifines galias ( Buber, 1947)  

 Dialogiškas santykis išlaisvina mintis, 
jausmus, pojūčius, paskatina veikti. 



Interpretacija 4

 Laisvės pojūtis apibūdinamas kaip vidinės 
prasmės, „neturinčios jokios reikšmės 
išoriniam pasauliui“ išgyvenimas; kaip 
galimybė išsakyti tai, kas tuo metu ateina 
į galvą; kaip drąsa daryti kitaip nei ligi šiol 
pačių ir kitų daryta; kaip galimybė susieti 
tai, kas iš pažiūros atrodo nesusiejama ar 
nederama įprastam akademiniam 
kontekstui. 

 Laisvė yra „užkrečianti“, nes ją dalijamasi  

su kitais



IŠVADOS

 Besimokantieji atranda savo galias 
patirdami dialogišką santykį, kuris 

įvardijamas kaip empatiškas ( Mills, 2002), 

apgobiantis ( Buber, 1947), priešingas 
direktyviam, perdėtai globojančiam ir 
paslaugiam santykiui 

 Dialogiškas santykis yra lygiavertiškas ne 
lygių asmenybių santykis, nepažeidžiantis 
individualios autonomijos ir savasties.   


