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Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti, kokią įtaką COVID-19 ligos sąlygotų karantino apribojimų
poveikis padarė studentų su negalia studijų kokybei. Siekiamas
rezultatas – rekomendacijų dėl neigiamo poveikio šalinimo
aukštosioms mokykloms pateikimas.



Tyrimo uždaviniai

1.Atskleisti studentų su negalia nuotolinio mokymo(si) skaitmeninėje aplinkoje
organizavimo sunkumus, nustatyti nuotolinio mokymosi iššūkius bei jų galimus
sprendimo būdus COVID-19 pandemijos laikotarpiu;

2.Įvertinti situaciją karantino metu dėl studentų su negalia socialinės,
psichologinės, mokymosi, finansinės pagalbos prieinamumo / pakankamumo bei
aukštųjų mokyklų mokymosi aplinkos pritaikymo universalaus dizaino principu
užtikrinant individualių negalią turinčių studentų poreikių tenkinimą;

3.Išanalizuoti aukštosios mokyklos administracijos, dėstytojų ir visos
bendruomenės vaidmenį bei naudojamas priemones užtikrinant lygių galimybių
studentams su negalia principo realizavimą COVID-19 pandemijos laikotarpiu;

4.Pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl neigiamų COVID-19 pandemijos poveikio
šalinimo ir / arba teigiamos patirties pritaikymo tolimesniame studijų procese.



Studijų kokybės ir prieinamumo sampratos

• Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) kokybės užtikrinimo standartai ir gairės (2015): į studentų 
su negalia poreikius turėtų būti atsižvelgiama;

• Studijų prieinamumas yra studijų kokybės sudedamoji dalis;

• Tyrime į studijių kokybę žiūrima per prieinamumo studentams su negalia prizmę;

• Prieinamumas turėtų būti užtikrinamas derinant du principus: 
• prieinamumo (angl. accessibility) ir 

• tinkamo sąlygų sudarymo (angl. reasonable accommodation);

• Prieinamumas yra ex ante pareiga, t. y. egzistuoja dar iki iškylant konkrečiam prieinamumo 
poreikiui. Toks prieinamumas yra orientuojamas į žmonių grupes ir įgyvendinamas sistemingai 
diegiant prieinamumo standartus (pvz., universalaus dizaino principą), konsultuojantis su žmonių 
su negalia organizacijomis;

• Tinkamas sąlygų sudarymas yra ex nunc pareiga, t. y. turi būti įgyvendinta nuo momento, kai 
žmogus su negalia išreiškia poreikį gauti prieigą prie neprieinamos situacijos ar aplinkos arba, kai 
nori pasinaudoti savo teisėmis.



Esamos situacijos apžvalga

• Aukštasis mokslas ir studentai su negalia Lietuvoje: iššūkiai ir
tendencijos

• Lietuvos situacija dėl COVID-19 ir atsiradę studijų apribojimai
• Užsienio šalių patirtis, sprendžiant pandeminio laikotarpio iššūkius



Aukštasis mokslas ir studentai su negalia Lietuvoje

• Studentų su negalia skaičiaus mažėjimo tendencija
• Statistinė informacija renkama tik apie tuos negalią turinčius 

studentus, kurie turi iki 45 proc. darbingumo lygį
• Asmenų su negalia studijų aukštosiose mokyklose pasirinkimo 

motyvai ir galimybės remiasi į aukštųjų mokyklų prieinamumą
• Sėkmingai studijuoti ir studijas užbaigti neužtenka vien tik finansinės 

paramos, gaunamos iš valstybės



Lietuvos situacija dėl COVID-19 ir atsiradę studijų 
apribojimai

• 2020 m. pavasario semestras: 2020 m. kovo 16 d. – birželio 16 d. –
pirmasis visuotinis karantinas: studijos daugiausiai nuotoliniu būdu

• 2020 m. rudens semestras (iki lapkričio 7 d.) – nuotoliniu / mišriu / 
hibridiniu / kontaktiniu būdais (priklausė nuo aukštųjų mokyklų, bet 
užtikrinami kaukių dėvėjimo reikalavimai)

• 2020 m. lapkričio 7 d. – 2021 m. liepos 1 d. – antrasis visuotinis
karantinas: studijos daugiausiai nuotoliniu būdu

• Nuo 2021 m. rudens semestro atnaujintos kontaktinės studijos 
(reikalavimai dėl pasiskiepijimo ir kaukių dėvėjimo)



Užsienio šalių patirtis, sprendžiant pandeminio 
laikotarpio iššūkius

• Informacinių technologijų naudojimo „akceleravimo“ procesas
• Studentai su negalia – heterogeniška grupė, skirtingi poreikiai
• Psichologiniai sunkumai, baimė dėl ateities, disciplinos, socializacijos trūkumas
• Augantis pasiėmusių akademines atostogas skaičius
• Psichikos sveikatos paslaugų trūkumas
• Izoliacijos ir vienatvės pojūtis
• Technologijų, reikalingų studijoms, trūkumas
• Finansinių išteklių ir maisto trūkumas



Studijos metodologija



Kiekybinis tyrimas

• Generalinė aibė: 549
• Imtis: 200 studentų negalia
• 95 % patikimumo koeficientas 
• Paklaidos dydis (tikslumas) Δ ≈ 5.5 %
• Internetinė apklausa: 27 klausimai



Kokybinis tyrimas: fokus grupių dalyvių 
sociodemografinės charakteristikos

Studentai
11 studentų su negalia:
• Judėjimo negalia – 3, regos – 3, 

klausos – 3, somatinė – 2;
• 8 studentės ir 3 studentai;
• 3 universitetai, 1 kolegija.

Administracijos darbuotojai
9 administracijos darbuotojai:
• 7 darbuotojos ir 2 darbuotojai;
• 4 universitetai, 2 kolegijos.



Kiekybinio tyrimo rezultatai 



Darbingumo lygis ir negalios tipas

• Psichosocialinę negalią ir 
mokymosi sutrikimų 
turintys studentai 
statistiškai dažniau turi 
lengvesnį arba 
nenustatytą darbingumo 
lygį, todėl dažniau lieka 
neidentifikuoti aukštųjų 
mokyklų bei nesulaukia 
pagalbos



Darbingumo lygis ir negalios tipas



Finansinės paramos gavimas

• Vis dar trūksta studentų su negalia informavimo 
apie galimybę gauti finansinę paramą;

• 63,8 % respondentų pagal darbingumo lygį 
pretendavo į finansinę paramą,  36,2 % 
nepretendavo.

• Ne visi studentai, pretenduojantys į finansinę 
paramą, gauna visas arba bent vieną išmoką;

• Kai kurie studentai nepretenduoja į finansinę 
paramą (didesnis darbingumo lygis), nors tokį 
poreikį išreiškė atviruose klausimuose.



Prieinamumo vertinimai





Tinkamų sąlygų sudarymo vertinimas



Neigiamas ryšys tarp prieinamumo vertinimo 
ir negalios sunkumo
• Studentai su sunkesne negalia 

dažniau pritaikymą ir prieinamumą 
vertina teigiamai, o lengvesnę negalią 
– dažniau vidutiniškai ar neigiamai. 

• Ši tendencija ypač išryškėjo nuo 
COVID-19 pradžios, kai statistiškai 
reikšmingai paveikė ne tik pritaikymo
vertinimus, bet ir fizinės aplinkos ir 
studijų prieinamumo vertinimus. 



Lankstumo ir pritaikymo galimybės

• Studentai su negalia yra
menkai informuoti apie
skirtingas studijų lankstumo
galimybes ir teisę pritaikyti
studijų procesą pagal su negalia
susijusius poreikius.

• Kolegijų studentai statistiškai
reikšmingai rečiau žinojo apie
kai kuriuos studijų lankstumo ir
pritaikymo pagal su negalia
susijusius poreikius galimybes



Pagalbos trūkumas ir gavimas
Iki COVID-19

Nuo COVID-19

Statistiškai reikšmingi ryšiai: 
• Studentai, kuriems bent vienos pagalbos rūšies 

trūko iki pandemijos pradžios, jos dažniau pasigedo 
ir nuo pandemijos pradžios;

• Studentai, kuriems suteikta bent viena pagalbos 
rūšis iki COVID-19 pradžios, dažniau pagalbos 
sulaukė ir nuo pandemijos pradžios.

Nemažai pagalbos rūšių, kurios buvo aktualios iki 
COVID-19 pradžios, tapo rečiau aktualios nuo COVID-
19 pandemijos pradžios, t. y. perėjus į nuotolinį ar 
hibridinį / mišrų mokymąsi

Išimtys: gestų kalbos vertimo ir konspektavimo paslaugų 
aktualumas net kiek išaugo Bent vienos pagalbos rūšies gavimas



Papildomi sunkumai nuo COVID-19 pradžios

• Nuo COVID-19 atsirado naujų, 
su nuotolinėmis studijomis 
susijusių kliūčių, dėl kurių kilo 
papildomų sunkumų.

• Su papildomais sunkumais nuo 
COVID-19 pradžios statistiškai 
reikšmingai dažniau 
susidurdavo studentai su 
psichosocialine negalia.



Grįžimas prie kontaktinių studijų (atviri 
klausimai)
• Studentams su negalia dažnai suteikiamos lankstesnės 

studijų formos tik tiek, kiek jos siūlomos visiems studentams, 
tačiau ne dėl to, kad turi su negalia susijusių poreikių

• Vis dar susiduriama su diskriminacija negalios pagrindu, pvz., 
studentai gauna prastesnius įvertinimus už tai, kad negali 
dalyvauti paskaitose neprieinamose auditorijose

• Tinkamų sąlygų sudarymas atsižvelgiant į individualius su 
negalia susijusius poreikius vis dar yra silpniausia aukštojo 
mokslo prieinamumo grandis



Kokybinio tyrimo rezultatai 



Naujos technologijos aukštosiose mokyklose 
karantino metu: „Buvo daug iššūkių“

• Tinkamų nuotolinių susitikimų ir vaizdo konferencijų organizavimo platformų suradimas
• Lankstus studentų su negalia prisitaikymas prie besikeičiančių sąlygų
• Studentų, administracijos darbuotojų, dėstytojų bendradarbiavimas
• Studentų su negalia atviras poreikių išreiškimas

„Su dėstytojais buvo galima praktiškai bet kada bendrauti elektroniniu paštu, tiek jie darydavo
konsultacijas per zoom‘ą – tai, jeigu kažkas neaišku, tai susitari dėl laiko, pasijungi ir aiškiniesi.“
(Studentas 3)
„Kartais dėstytojai sutinka individualiai konsultuotis ir susitikti. Aš, pavyzdžiui, susitinku su vertėju
ir dėstytoju, mes susitinkam, mes apsitariame nuotoliniu būdu. Tai būna retai, trunka trisdešimt
minučių, bet per tą laiką gaunu labai reikalingos ir naudingos informacijos, nes kai būna daug
dalyvaujančių studentų, tai tada gaunu ne tiek to dėmesio.“ (Studentė 8)



Nuotolinių studijų privalumai ir trūkumai: 
„Nuotoliu nelieka negalios“
• Studentai su negalia gali išlaikyti savo privatumą ir išvengti stigmos

• Bendravimas tampa labai dalykiniu, atitolimas ir susvetimėjimas tarp žmonių

„Studentai su fizine negalia paminėjo, kad jiems labai liūdna, jog baigėsi karantinas, nes jiems
buvo beprotiškai patogu ir jie prie savo tos fizinės būklės galėdavo prisitaikyti. Kaip jie sakė aš su
kompiuteriu galėdavau dalyvauti paskaitoje ir iš lovos nepaisant to, kad man skaudą kažką,
nepaisant to kad ledas lauke, kas labai svarbu judėjimo negaliai. Jie būtent tai ir išsakė, kad labai
norėtų, jog išliktų galimybė tęsti studijas nuotolyje.“ (Darbuotoja 2)

„Nuotolinis padaro taip, kad tu negalių niekas nemato ir jų nelieka, nes visi prisijungia ir visi esame
lygūs ir vienodi, ir niekas nežino kaip ten yra. O auditorija – daug dėmesio, šurmulio ir t.
t.“ (Studentė 1)



Aplinkos prieinamumo ir paslaugų, skirtų studentams 
su negalia, plėtojimas iki karantino: „Man jau yra 
linksma, kad yra toks dalykas kaip turėklai lipant“

• Negalios koordinatorių trūkumas aukštosiose mokyklose
• Studentų su negalia individualiųjų poreikių žinojimo iš anksto svarba

„Pas mus studijuoja nedaug studentų su negalia, kurie patys prisitaiko studijas, nes yra labai
motyvuoti.“ (Darbuotoja 4)
„Vėlgi tik iš praktinių bandymų paaiškėjo, kurios programos neprieinamos negalią turintiems.
Dabar tai žinoma. Iš studentų su regos negalia, taip pat gavome informaciją, kad jiems svarbu ne
tik kas yra sakoma, bet ir tai, kad informacija dėka pandemijos buvo suskaitmeninta, tai yra ją
galima buvo pasiimti ir pažiūrėti iš anksčiau ar pasižymėti. “ (Darbuotoja 2)



Karantinas ir psichologiniai sunkumai: „Nematomos 
negalios buvo ne visada pastebėtos”

• Studentų su psichosocialine negalia patirtos problemos karantinų metu

• Poreikis išankstiniam studentų su psichosocialine negalia individualiųjų poreikių identifikavimui

„Buvo didelis iššūkis su žmonėmis kurie turėjo psichosocialinę negalią, jie iš tikrųjų turėjo tą galimybę 
slėptis už juodų ekranų ir tik semestro gale mes susidūrėm su tam tikrais iššūkiais, kai žmonės tiesiog 
pradėjo atkritinėti, neišlaikyti egzaminų ir labiau susidūrėm su pasekmėmis, o ne su sprendimu, kai 
tai vyko realiuoju metu.“ (Darbuotoja 3)

„Ne tik studentai bet ir jų tėvai kreipdavosi, nes kildavo krizė, nes tarkim žmogus negaudavo laiku
vaistų. Taip pat dalis ėmė akademines ir dalis metė studijas, taip pat kreipdavosi dėstytojai, kurie
klausdavo kaip padėti tokiems studentams.“ (Darbuotoja 5)



Patirtys iš mišraus studijų organizavimo būdo: 
„Paskaitos – nuotoliu, laboratoriniai – gyvai“

• Privatumo ir socializacijos poreikių patenkinimas

• Studentų su klausos negalia patiriamos problemos studijuojant kontaktiniu būdu

„Man šitas būdas patinka, nes tu ir į universitetą pavaikštai, nes universitetinę aplinką – ją reikia
jausti, ją reikia išgyventi. Jeigu viskas vyktų tik nuotoliu, tai realus studentas nelabai jautiesi
praktiškai. Vis dėl to, gyvas kontaktas – studijų proceso dalis.“ (Studentas 3)

„Mergina, turintį klausos negalią, kuri skaitydavo iš lūpų ir šiek tiek girdėdavo, ji pati
prisitaikydavo prie kiekvieno dėstytojo, bet atsirado kaukės ir jai nukentėjo dvi jos turimos
alternatyvos gauti informaciją. Tai šioje vietoje turėjome iššūkių. Tai tuomet dėstytojai sutiko dalį
paskaitų vesti nuotoliu ir taip nedėvėti kaukių.“ (Darbuotoja 2)

„Sveikata neleido gauti galimybių paso pradžioje mokslo metų, tuomet reikėjo testuotis. Buvau 
vieną kartą išprašyta iš paskaitos, nes negaliojo testas. Gal tuomet norėjau didesnio palaikymo, o 
ne skatinimo skiepytis. Nes sveikatos tuomet neturėjau (kraujo tyrimai buvo blogi).“ (Studentė 10) 



Studijų plėtojimo kryptys ir galimybės pokarantininiu 
laikotarpiu: „Naujos technologijos – patogu visiems“

• Studijos nuotoliu kaip alternatyva ir „išsigelbėjimas“
• Gerųjų praktikų išlaikymo svarba pokarantininiu laikotarpiu
• Studentų su negalia išankstinio individualiųjų poreikių nustatymo poreikis

„Aš esu iš kito miesto ir turiu judėjimo negalią, mane turi visada turi lydėti kitas žmogus, kuris tada
turi išeiti iš darbo ir t.t. “ (Studentė 1)
„Mano patirtis tokia, jog geriau nuotolinis, paskaitas galima įrašyti, kitą dieną perklausyti, taip pat
lengviau komunikuoti, daugiau susirašinėjimo, nereikia bendrauti. Man tai patogiau gerokai. Man
lengviau užsisakyti vertėją nuotoliu, nei gyvai.“ (Studentas 2)
„Tos naujos technologijos leido man tą savo norą įgyvendinti ir namie įsirengiau darbo vietą kaip
biure – ekranai didžiuliai, išsididinti šriftą gali.“ (Studentė 5)



Išvados



Išvados I
• Studentai su negalia bendrą studijų prieinamumą (ex ante) subjektyviai vertina dažniau teigiamai ar vidutinišk ai negu neigiamai.

• Informacinės technologijos dažniau visuotinai naudojamos studijų procese, tačiau nebūtinai orientuojamasi į jų prieinamumą negalią 
turintiems žmonėms, pavyzdžiui, regos negalią turintiems studentams.

• Su karantinais susijusios naujos studijų lankstumo galimybės (pavyzdžiui, nuotolinių studijų metodai) atvėrė jas visiems studentams, 
įskaitant ir negalią turinčius, todėl studijų procesas tapo iš esmės lankstesnis.

• Nuotolinės studijos daugeliui studentų su negalia leidžia perkurti savo tapatumą, išvengti neigiamų nusistatymų žmonių su negalia
atžvilgiu ir sklandžiau įsilieti į studijų procesą. Daugelis studentų su negalia (išskyrus turinčius klausos ar psichosocialinę negalią) teigė, 
kad „nuotoliu nelieka negalios“. Neaktualios tapo fizinės aplinkos kliūtys, padėjo suskaitmenintas studijų turinys, kurio iki tol trūko, 
taip pat tinkamų nuotolinių susitikimų ir vaizdo konferencijų organizavimo platformų taikymas, iš anksto pateikiama ir virtualioje 
mokymosi platformoje talpinama medžiaga. Šie studijų proceso pakitimai daugeliui leido lengviau ir labiau savarankiškai studijuoti.

• Sklandus ir sėkmingas studijų nuotoliu įgyvendinimas priklausė nuo studentų su negalia, dėstytojų ir administracijos darbuotojų 
bendradarbiavimo ir susikalbėjimo.

• Šalia ženklaus studijų nuotoliu privalumų, pagrindiniai minėtini trūkumai buvo susvetimėjimas, izoliacija, socializacijos ir studentų 
dalyvavimo aktyvumo trūkumas.



Išvados II
• Tinkamų sąlygų sudarymas atsižvelgiant į individualius su negalia susijusius poreikius vis dar yra silpniausia aukštojo 

mokslo prieinamumo grandis, remiantis subjektyviu studentų su negalia vertinimu. Studijų pritaikymą pagal individualius 
poreikius (ex nunc prieinamumą) studentai įvertino dažniau teigiamai, nors kiek labiau vidutiniškai / neigiamai, nei 
bendrą (ex ante) prieinamumą.

• Aukštosiose mokyklose vis dar retai įgyvendinamas studentų su negalia su negalia susijusių poreikių nustatymas studijų 
pradžioje. Tokį procesą, kartu su studijų pritaikymo pagal su negalia susijusius poreikius, būtina užtikrinti siekiant kuo 
sklandesnio studijų proceso organizavimo ir kliūčių panaikinimo tinkamu laiku. Karantinų laikotarpių kontekste tai tapo 
ypač aktualu studentų su psichosocialine negalia atvejais.

• Siekiant studijų kokybės užtikrinimo studentams su negalia, reikia spręsti abu dėmenis – tiek negalios koordinatoriaus 
pareigybės įsteigimą aukštosiose mokyklose, tiek su negalia susijusių poreikių įvertinimo (ypač studentams su 
„nematomomis“ negaliomis) procesų kūrimą bei tinkamo studijų pritaikymo pagal su negalia užtikrinimą.

• Analizė parodė, kad sunkesnę negalią turintys studentai linkę prieinamumą ir tinkamų sąlygų sudarymą (pritaikymą) 
vertinti labiau teigiamai, nei lengvesnę ar nenustatytą negalią turintys studentai. ai galima sieti su studentų su negalia 
identifikavimo problema: lengvesnę negalią turintys studentai (t. y. neatitinkantys finansinės paramos kriterijų) rečiau 
identifikuojami aukštųjų mokyklų, jų negalia nėra pripažįstama, taigi ir pagalba suteikiama rečiau. Ši tendencija ypač 
išryškėjo nuo COVID-19 pradžios. 



Išvados III
• Nematomas negalias turintiems studentams karantino apribojimai dažniau turėjo neigiamą poveikį, tačiau 

tinkamos pagalbos dėl su negalia susijusių poreikių, kaip ir ikipandeminiu laikotarpiu, šie studentai sulaukdavo 
retai. 

• Studentai su psichosocialine negalia statistiškai reikšmingai dažniau susidurdavo su papildomais sunkumais 
nuo COVID-19 pradžios: studijų priemonių, konsultavimo ar pagalbos studijų klausimais, tinkamų sąlygų 
nuotolinėms studijoms trūkumu. Taip pat šie studentai nuo COVID-19 pradžios reikšmingai dažniau susidūrė su 
papildomais psichologiniais ar emociniais sunkumais, jiems dažniau sunkumų kėlė didesni laiko apribojimai 
atsiskaitymų metu.

• Lengvesnę ir nenustatytą negalią reikšmingai dažniau turi studentai su psichosocialine negalia ir turintys 
mokymosi sutrikimų, o sunkesnę – turintys judėjimo ir klausos negalią. Regos ir kitą (pvz., somatinę) negalią 
turintys studentai tolygiai varijuoja pagal negalios sunkumą. Taigi didesnį ir nenustatytą darbingumo lygį 
turinčių studentų sunkumai gali būti susiję dar ir su dažniau pasitaikančių „nematomos“ negalios pobūdžiu, 
kuris apsunkina jų identifikavimą, poreikių įvertinimą bei negalios pagrindimą reikiamais dokumentais.

• Studentai su negalia yra menkai informuoti apie skirtingas studijų lankstumo galimybes ir, ypač, apie jų teisę 
pritaikyti studijų procesą pagal su negalia susijusius poreikius. 

• Trūksta tiek išsamesnio tinkamų sąlygų sudarymo reglamentavimo, tiek ir studentų su negalia informavimo apie 
šias galimybes. Ypatingai susirūpinimą kelia tai, kad apie šias teises kolegijų studentai žino dar rečiau, nei 
universitetuose: kolegijų studentai statistiškai reikšmingai rečiau žinojo.



Išvados IV
• Judėjimo negalią turintiems studentams svarbi individualiai / nuotoliniu būdu vykdomų studijų galimybė (kai nėra 

galimybės išeiti iš namų), šiems studentams statistiškai reikšmingai trūko aplinkos pritaikymo, pavežėjimo pagalbos 
(ikipandeminiu laikotarpiu).

• Regos negalią turintiems studentams reikšmingai aktualus studijų individualizavimas pagal dėl negalios kylančius 
poreikius, galimybė pailginti atsiskaitymams skirtą laiką ir galimybė atsiskaityti alternatyviais būdais. Šiems studentams 
reikšmingai labiau trūko palydėjimo / pagalbos orientuotis aplinkoje pagalbos, asmeninio asistento pagalbos prieš ir po 
užsiėmimų (ikipandeminiu laikotarpiu). 

• Klausos negalią turintiems studentams reikšmingai trūko vertimo į gestų kalbą paslaugos ir konspektavimo paslaugų 
tiek ikipandeminiu laikotarpiu, tiek nuo COVID-19 pradžios. Studentams su klausos negalia dažnai yra labiau priimtinas 
nuotolinių studijų formatas. 

• Psichosocialinę negalią turintiems studentams aktualiausia galimybė išeiti akademinių atostogų ar susistabdyti 
studijas. Šiems studentams statistiškai reikšmingai trūko psichologinės pagalbos ir ištęstinių studijų galimybės. 

• Autizmo spektre esantiems respondentams trūko įvairių pritaikymo galimybių: konspektavimo, teksto skaitymo 
paslaugų, palydėjimo / pagalbos orientuotis aplinkoje, asmeninio asistento pagalbos užsiėmimų metu, studijų 
medžiagos formos pritaikymo, studijų metodų ir būdų pritaikymo, atsiskaitymų formos / pobūdžio pritaikymo ir 
ištęstinių studijų galimybės.

• Mokymosi sutrikimų turintiems studentams trūko akademinio konsultavimo, laiko pratęsimo atsiskaitymų metu, 
lankstaus studijų grafiko, taip pat lengvai prieinamos specialistų ir psichologinės pagalbos.



Rekomendacijos



Aukštojo mokslo politikos formuotojams
Įtvirtinti aukštojo mokslo prieinamumo asmenims su negalia užtikrinimą kaip vieną Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos kompetencijos sričių.

Atsižvelgti į studijų prieinamumą asmenims su negalia kaip vieną iš studijų kokybės sudedamųjų dalių taip,
kaip jis įtrauktas į Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartus ir gaires. Įtraukti studijų
prieinamumo studentams su negalia aspektą į studijų kokybės vertinimo sritis, rodiklius ir metodiką.

Plėsti aukštojo mokslo prieinamumo asmenims su negalia reglamentavimą, nuosekliai perkeliant JT
Žmonių su negalia konvencijos nuostatas į įstatymų ir poįstatyminį lygmenis, inter alia užtikrinant studentų
su negalia teisę į tinkamų sąlygų sudarymą atsižvelgiant į individualius su negalia susijusius poreikius
studijų metu.

Diegti reikiamus procesus bei pavesti juos kompetentingoms institucijoms, siekiant suteikti disleksiją ir 
kitų mokymosi sutrikimų / sunkumų nustatymo paslaugas jų turintiems aukštųjų mokyklų studentams bei 
tinkamai įvertinti jų poreikius.



Aukštosioms mokykloms Lietuvoje I
Išlaikyti, plėtoti ir gilinti pandemijos metu įgytas nuotolinių, mišrių ir hibridinių studijų organizavimo kompetencijas.

Kaip alternatyvą siūlyti nuotolinių studijų programas, siekiant užtikrinti studijų prieinamumą, ypač kai studijų procesas
ir aukštųjų mokyklų aplinka nėra visiškai prieinami kontaktiniu būdu.

Skirti daugiau dėmesio „nematomą“ negalią turintiems studentams, ypatingą dėmesį kreipiant psichosocialinę negalią,
autizmo spektro sutrikimų, disleksiją ir kitus mokymosi sutrikimus / sunkumus turintiems studentams, turintiems
didesnį nei 45 proc. arba nenustatytą darbingumo lygį. Diegti procesus ir struktūras, padėsiančias šiuos studentus
identifikuoti, taip pat sudaryti galimybes pritaikyti studijų procesą pagal jų su negalia susijusius poreikius. Sistemingai
rinkti statistiką apie šiuos studentus. Nuosekliai rinkti statistiką apie nematomą negalią turinčius studentus, ypač
disleksiją, psichosocialinę negalią ir autizmo spektro sutrikimų turinčius.

Plėtoti tiek bendro prieinamumo standartų / universalaus dizaino principo (ex ante pareiga), tiek ir tinkamų sąlygų
sudarymo pagal individualius su negalia susijusius poreikius (ex nunc pareiga) įgyvendinimą. Aukštosiose mokyklose turi
būti nuosekliai vykdomi aplinkos pritaikymo darbai judėjimo ir regos negalią turintiems asmenims, plėtojamas
studentams su negalia teikiamų paslaugų spektras.

Siūlyti daugiau ištęstinių studijų programų, kurios yra aktualios ir patrauklios kai kuriems studentams su negalia,
kuriems sunkumų gali kelti intensyvus studijų krūvis.

Steigti negalios klausimų koordinatoriaus pareigybę arba priskirti šias funkcijos kitas pareigas užimantiems asmenims.



Aukštosioms mokykloms Lietuvoje II
Plėtoti psichologinės pagalbos ir konsultavimo paslaugų studentams su negalia (bet ir jos neturintiems ar turintiems
neidentifikuotą negalią) – tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Taip pat, informacija apie šių paslaugų egzistavimą būtų
išplatinta kuo įvairesniais komunikacijos kanalais ir negalią turintiems asmenims prieinamu formatu.

Po karantino pabaigos svarbu tęsti studijų medžiagos talpinimą virtualiose mokymosi aplinkose. Suteikti studentams su
negalia prieigą prie suskaitmenintos studijų medžiagos bei paskaitų vaizdo įrašų. Aukštosios mokyklos turėtų ir toliau
naudoti studentams su negalia prieinamas nuotolinių susitikimų ir vaizdo konferencijų organizavimo platformas
nuotolinėms studijoms – „MS Teams“ ir „Zoom“.

Ieškoti būdų, kaip aprūpinti kompiuterine įranga ir programomis tuos asmenis, kurie neturi galimybės jų įsigyti. Aukštosios
mokyklos turėtų pasirūpinti tuo, jog turėtų galimybę išnuomoti ar paskolinti kompiuterius, kameras, mikrofonus ir / arba
suteikti programinę įrangą tiems studentams su negalia, kurie mokosi nuotoliniu būdu.

Siekiant didesnio studijų prieinamumo studentams su klausos negalia, turi būti užtikrinamos lietuvių kalbos gestų vertimo
paslaugų pakankamumas ir konspektavimo paslaugų prieinamumas.

Didinti informacijos sklaidą apie studentams su negalia priklausančias finansinės pagalbos, studijų individualizavimo
galimybes visose aukštosiose mokyklose, o ypač kolegijose, kuriose studentai su negalia apie studijų lankstumo ir
pritaikymo galimybes žino rečiau.



Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai I

Išsamiau apibrėžti ir koreguoti nuotolinių ir ištęstinių studijų formų reglamentavimą, siekiant išplėsti šių studijų formų prieinamumą studentams
su negalia.

Tęsti darbą įgyvendinant JT Komiteto bendrojoje pastaboje Nr. 4 išsakytą rekomendaciją, kad žmonių su negalia švietimas turėtų būti švietimo
ministerijų, o ne socialinės apsaugos ar sveikatos ministerijų kompetencijoje, taip stiprinant prieinamos aukštojo mokslo sistemos visapusiškumą ir
sistemiškumą.

Skatinti (finansiškai, didesnio studijų krepšelio skyrimo, kompetencijų didinimo ir pan.) aukštąsias mokyklas, kurios didina studijų
prieinamumą studentams su negalia. Šios lėšos galėtų būti tikslingai naudojamos pagalbos paslaugų organizavimui, konsultavimui ir
studijų proceso prieinamumui gerinti.

Skatinti (finansiškai ir / ar viešinant geruosius atvejus) aukštąsias mokyklas gerinti fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumą, siekiant
sudaryti tinkamas studijų sąlygas žmonėms su negalia studijuoti savarankiškai ir oriai. Aukštosioms mokykloms papildomai skiriamos
lėšos galėtų būti tikslingai naudojamos pagalbos paslaugų organizavimui, konsultavimui ir studijų proceso prieinamumui gerinti. Užtikrinti
tiek bendro prieinamumo standartų / universalaus dizaino principo (ex ante pareiga), tiek ir tinkamų sąlygų sudarymo pagal
individualius su negalia susijusius poreikius (ex nunc pareiga) įgyvendinimą.

Individualizuoti finansinės paramos teikimą ir teikti ją tikslingai, pagal individualų poreikį, taip užtikrinant tiek studentų, kurių poreikiai
mažesni, tiek studentų, kurie turi kompleksiškesnius poreikius, paramos pakankamumą ir adekvatumą. Plėsti studentų su negalia,
kuriems priklauso finansinė parama, ratą, įtraukiant ir didesnį nei 45 proc. ar nenustatytą darbingumo lygį turinčius studentus, kurie
patiria papildomų išlaidų dėl su negalia susijusių poreikių.



Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai II
Diegti reikiamus procesus bei pavesti juos kompetentingoms institucijoms, siekiant suteikti disleksiją ir kitų
mokymosi sutrikimų / sunkumų nustatymo paslaugas jų galimai turintiems aukštųjų mokyklų studentams.

Tikslinti studentų su negalia specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo reglamentavimą, siekiant tinkamai įvertinti šių
studentų poreikius. Iki šiol nėra aiškaus studentų su negalia ugdymosi poreikių nustatymo reglamentavimo, nors
aukštosios mokyklos pačios retai turi tam pakankamus išteklius ir kompetencijas.

Didinti informacijos sklaidą apie studentams su negalia priklausančias finansinės pagalbos, studijų
individualizavimo galimybes bei jų teisę į aukštojo mokslo prieinamumą bei tinkamų studijų sąlygų sudarymą
atsižvelgiant į su negalia susijusius poreikius studijų proceso metu.

Vykdyti tyrimus apie studentų, turinčių „nematomą“ negalią (psichosocialinę, disleksiją ar kitų mokymosi ar autizmo
spektro sutrikimų), studijų patirtis, siekiant išsiaiškinti, kokie poreikiai ir kliūtys kyla šiems studentams.

Rinkti statistiką apie studentus su negalia aukštojo mokslo institucijose, įskaitant ir turinčius didesnį, nei 45 proc. ir
nenustatytą darbingumo lygį bei psichosocialinę negalią, disleksiją ar kitų mokymosi bei autizmo spektro sutrikimų.
Remtis užsienio gerąja patirtimi siekiant užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą šių grupių studentams.



Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Didinti žinojimą apie „nematomą“ negalią, tai yra apie tuos studentus, kurių negalia nėra lengvai identifikuojama, ypač
turinčius psichosocialinę negalią, disleksiją ar kitų mokymosi sutrikimų ar autizmo spektro sutrikimų. Tikslinga parengti
rekomendacijas, kaip atpažinti ir kaip dirbti bei pritaikyti studijų procesą studentams turintiems psichologinių sunkumų,
mokymosi sunkumų ar kitokių sunkiau identifikuojamų sunkumų.

Siekiant kuo sklandesnio studijų proceso užtikrinimo, yra svarbu, jog studentų su negalia arba studentų su nenustatyta negalia,
individualieji poreikiai būtų įvertinti ir / ar nustatyti atitinkamų institucijų, idant juos būtų galima kuo tikslingiau atliepti
studijų proceso eigoje. Ypač, tai yra aktualu tais atvejais, kai studentai turi „nematomą“ negalią. Tikslinga inicijuoti šių poreikių
įvertinimo galimybę ir vyresniame amžiuje.

Tikslinti finansinės pagalbos priemonių teikimo negalią turintiems ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą ir
inicijuoti kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinės paramos studentams su negalia teikimą, tikslinimą, praplečiant
potencialių gavėjų sąrašą bei sąlygas. Plėsti finansinės pagalbos teikimo kriterijus ir suteikti galimybę paramą gauti ir tiems
studentams su negalia, kurie turi didesnį nei 45 proc. ar nenustatytą darbingumo lygį, bet patiria papildomų išlaidų dėl su negalia
susijusių poreikių. Rekomenduojama individualizuoti finansinės paramos teikimą ir teikti ją tikslingai, pagal individualų
poreikį, taip užtikrinant tiek studentų, kurių poreikiai mažesni, tiek studentų, kurie turi kompleksiškesnius poreikius, studijų
prieinamumo užtikrinimą.

Vykdyti tyrimus apie studentų, turinčių aukštesnį nei 45 proc. arba nenustatytą darbingumą, kurie turi psichosocialinę negalią, 
disleksiją ar kitų mokymosi ar autizmo spektro sutrikimų, studijų patirtis, siekiant išsiaiškinti, kokie poreikiai ir kliūtys kyla 
šiems studentams. Taip pat rinkti statistiką apie šiuos studentus aukštojo mokslo institucijose



Dėkojame už Jūsų dėmesį.
Klausimai?


