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Dėkojame visiems ir visoms, sutikusioms papasakoti savo asmeninę patirtį dalyvaujant 

kokybiniame tyrime bei užpildant internetinės apklausos anketą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo autorės remiasi Jungtinių Tautų (JT) 2019 m. parengtomis Įtraukios negalios kalbos 

gairėmis1 ir vietoje termino „neįgalieji“ naudoja  į asmenį orientuotus negalios apibrėžimus. Todėl 

tekste naudojamos „žmonės su negalia“,  „studentai, turintys negalią“, „studentai, turintys klausos 

negalią“ ir pan. sąvokos.  

 
1 United Nations Office at Geneva. Disability Inclusive Language Guidelines, 2019. 

<https://www.ungeneva.org/sites/default/files/2021-01/Disability-Inclusive-Language-

Guidelines.pdf?fbclid=IwAR3sSHVgAcHwrtnsgTLJnfpQ6MVfP5Fh1OdAzXMvxTl3gWSXoHkVLWJgBRE> 

https://www.ungeneva.org/sites/default/files/2021-01/Disability-Inclusive-Language-Guidelines.pdf?fbclid=IwAR3sSHVgAcHwrtnsgTLJnfpQ6MVfP5Fh1OdAzXMvxTl3gWSXoHkVLWJgBRE
https://www.ungeneva.org/sites/default/files/2021-01/Disability-Inclusive-Language-Guidelines.pdf?fbclid=IwAR3sSHVgAcHwrtnsgTLJnfpQ6MVfP5Fh1OdAzXMvxTl3gWSXoHkVLWJgBRE
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ĮVADAS 

Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje asmenys su negalia vis dar patiria kliūčių. Aukštųjų 

mokyklų fizinė aplinka nėra pakankamai prieinama, susiduriama su studijų lankstumo, ypač ištęstinių 

ir nuotolinių studijų formų pasirinkimo ribotumais. Studentai su negalia susiduria su prieinamumo ir 

tinkamų sąlygų sudarymo galimybių stoka, socialinių ir kitų aktualių (pavyzdžiui, konspektavimo) 

paslaugų trūkumu2. Negana to, studentų su negalia oficialioje statistikoje kasmet mažėja. Neįgaliųjų 

reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NRD) duomenimis, nuo 

2015 m. iki 2019 m. studentų sumažėjo nuo 1006 iki 6203. 2020 m. atliktas kokybinis tyrimas 

atskleidė, kad daugelio moksleivių sprendimą nestudijuoti lemia kompleksinės socioekonominės 

priežastys, susijusios su socialine atskirtimi ir visuomenėje vyraujančiais neigiamais nusistatymais 

žmonių su negalia atžvilgiu, o taip pat sisteminės kliūtys tiek stojimo, tiek studijų etapuose4.  Be to, 

reikia turėti omenyje, kad statistika Lietuvoje kol kas apima tik dalį studentų su negalia: tų, kurie 

gauna finansinę paramą (t.y., turi 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį)5. Tuo tarpu didesnį 

darbingumo lygį ar nenustatytą turintys studentai dažnai lieka neidentifikuoti aukštųjų mokyklų, taigi 

ne tik „iškrenta“ iš bendros statistikos, tačiau ir galimai nesulaukia reikiamos pagalbos.   

Švietimas – vienas labiausiai COVID-19 pandemijos paveiktų sektorių. Karantinas išryškino 

socialinės atskirties problemas, švietimo kokybės užtikrinimo sistemų spragas6. Itin išryškėjo 

skaitmeninė skirtis, dar labiau gilinanti socialinę atskirtį švietime7. Kita vertus, pandemija taip pat 

sukėlė precedento neturinčią „ilgai lauktą“ švietimo sistemos transformaciją, sudarė 

prielaidas plačiau taikyti nuotolinę studijų formą ir atvėrė daugiau galimybių išnaudoti elektroninius 

išteklius mokymo ir studijų tikslams8. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, galima daryti prielaidą, kad 

pandemija studentų su negalia studijų sąlygas ir kokybę paveikė nevienareikšmiškai. Vis dėlto, labai 

trūksta tikslių duomenų apie studentų su negalia statistiką, studijų sąlygas ir poreikius, o ypač 

COVID-19 ligos sąlygotų karantino apribojimų kontekste. 

Šiuo tyrimu siekiama užpildyti šią spragą ir išsiaiškinti, kokią įtaką COVID-19 ligos sąlygotų 

karantino apribojimų poveikis padarė studentų su negalia studijų kokybei. Tyrimo objektas – 

studentai, turintys nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį. Siekiant geriau išsiaiškinti ne tik 

valstybės remiamų studentų su negalia, bet ir kitų studentų su įvairiais specialiais ugdymosi poreikiais 

situaciją ir studijų kokybę, į kokybinį tyrimą buvo įtraukta fokus grupė studentų, turinčių negalią ir 

didesnį, nei 45 proc. arba nenustatytą darbingumo lygį, taip pat tyrime dalyvavo ir universitetų 

administracijos darbuotojai. Tuo tarpu kiekybinę apklausą buvo kviečiamą pildyti ir tuos kurie turi 

su sveikata susijusių sunkumų. Tyrimo rezultatai ir jų pagrindu parengtos rekomendacijos dėl 

 
2 Lina Garbenčiūtė, Indrė Širvinskaitė, Rūta Ruolytė-Verschoore, Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų 

studentams turintiems negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilnius, 2020, 45. < http://www.ndt.lt/wp-

content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf> 
3 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 metų veiklos ataskaita < http://www.ndt.lt/wp-

content/uploads/2019_Veiklos-ataskaita-pagal-priemones-1.pdf> 
4 Ten pat, 44. 
5 Lina Garbenčiūtė, Indrė Širvinskaitė, Rūta Ruolytė-Verschoore, Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų 

studentams turintiems negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo...,  24. 
6 Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos švietimo taryba siūlo sprendimus COVID-19 padariniams mažinti: švietimas 

ir mokslas turi būti ekonomikos atkūrimo prioritetai“ pranešimas žiniasklaidai, 2020 m. gegužės 4 d. 

<https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36017&p_k=1&p_t=270848> 
7 Monika Gimbutaitė, „Prezidento patarėja S.Šulcė: apie per karantiną išryškėjusias problemas ir kultūros bei švietimo 

finansavimą“ 15min.lt, 2020 balandžio 16d. <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/prezidento-patareja-s-

sulce-apie-per-karantina-isryskejusias-problemas-ir-kulturos-bei-svietimo-finansavima-1104-1304342?copied> 
8 STRATA „A comparative review of socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19) in the 

Baltic States“, 2020, 13 <https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/Covid-19/20201111-comparative-review-

Baltic-States.pdf>  

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36017&p_k=1&p_t=270848
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/prezidento-patareja-s-sulce-apie-per-karantina-isryskejusias-problemas-ir-kulturos-bei-svietimo-finansavima-1104-1304342?copied
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/prezidento-patareja-s-sulce-apie-per-karantina-isryskejusias-problemas-ir-kulturos-bei-svietimo-finansavima-1104-1304342?copied
https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/Covid-19/20201111-comparative-review-Baltic-States.pdf
https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/Covid-19/20201111-comparative-review-Baltic-States.pdf
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neigiamo poveikio šalinimo bus pateiktos aukštosioms mokykloms bei kitoms suinteresuotoms 

institucijoms.  

Šio 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. 

Šiems tikslams pasitelkiami šie metodai: 

● Atlikti esamos situacijos analizę remiantis iki šiol atliktų tyrimų ir reglamentavimo 

apžvalga; 

● Atlikti kiekybinį tyrimą (anketavimo būdu, imtis 200); 

● Atlikti kokybinį tyrimą (interviu arba fokus grupės metodu su tikslinės grupės 

studentais), dėl platesnio požiūrio (palyginimui) vieną iš fokus grupių organizuojant 

su specialiųjų ugdymosi poreikių studentais, kurie turi didesnį nei 45 % arba 

nenustatytą darbingumo lygį. Dėl platesnio požiūrio į fokus grupes įtraukti ir 

universitetų administracijos darbuotojus, kurie tiesiogiai susidūrė su studijų 

pritaikymu; 

● Nustatyti ir įvertinti studentų su negalia nuotolinio mokymo(si) skaitmeninėje aplinkoje 

organizavimo sunkumus, nuotolinio mokymosi iššūkius; 

● Remiantis tyrimo rezultatais, 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 neįgalių studentų poreikių tenkinimą; 

● Remiantis tyrimo išvadomis, parengti rekomendacijas dėl neigiamų COVID-19 

pandemijos poveikio šalinimo ir / arba teigiamos patirties pritaikymo tolimesniame 

studijų procese. 

Tyrimo tikslinė grupė – asmenys su negalia, t. y. darbingo amžiaus neįgalieji, kaip juos 

apibrėžia 1991 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas į Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Nr. I-2044, kuriems nustatytas nuo 0 iki 55 proc. 

darbingumo lygis. Dėl sieko apklausti kuo platesnį respondentų ratą, kurie susiduria su sveikatos 

sunkumais ar turi mažesnę negalią, į tyrimo imtį įtraukti ir tie respondentai, kurių nustatytas 

darbingumo lygis didesnis, nei numatyta įstatyme.  

 



 

  

8 

 

Studijų kokybės ir prieinamumo sampratos 

 Kadangi tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kokią įtaką COVID-19 ligos sąlygotų karantino 

apribojimų poveikis padarė studentų su negalia studijų kokybei, čia trumpai apibrėšime, kaip studijų 

kokybė suprantama šio tyrimo kontekste. Taip pat pristatysime svarbiausias sąvokas, susijusias su 

studijų prieinamumu.  

Studijų kokybę objektyviai išmatuoti sudėtinga. Tai – itin plati, daugialypė ir sunkiai 

apibrėžiama sąvoka, kurios interpretacija priklauso nuo požiūrio kampo bei to, kokia suinteresuotųjų 

grupė ją užsiima vertinimu9.  Dažniausiai vertinant studijų kokybę atsižvelgiama į keturias 

suinteresuotųjų aukštojo mokslo sistemos veikėjų grupes: studijų teikėjai (angl. providers), studentai, 

jų darbdaviai ir aukštojo mokslo sektoriaus darbuotojai (dėstytojai, administracija). Siekiant kiek 

įmanoma visapusiškiau ,,išmatuoti“ studijų kokybę, svarbu įtraukti visų šių grupių perspektyvas10. 

Studentai su negalia turi pakankamai specifinių studijų standartų užtikrinimo poreikį (pradedant nuo 

fizinės aplinkos prieinamumo, baigiant studijų metodų  lankstumu), todėl, studentų su negalia 

perspektyva taip pat turėtų būti įtraukta vertinant visapusę studijų kokybę.  

Vis dėlto, Lietuvoje studijų kokybės samprata itin retai apima prieinamumo matmenį. 

Pavyzdžiui, studijų prieinamumo aspektas, nebuvo įtrauktas į 2021 m. Valstybės kontrolės ataskaitą 

,,Ar užtikrinama studijų kokybė aukštosiose mokyklose“11. Tačiau Vakarų aukštojo mokslo 

tradicijoje studijų prieinamumas šiais laikais užima integralią studijų kokybės vertinimo / užtikrinimo 

sistemos dalį. Štai Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) kokybės užtikrinimo standartai ir 

gairės12, patvirtintos 2015 m. ministrų susitikime, apima studijų išteklių ir pagalbos studentams 

standartą (1.6), kuriame konkrečiai įvardinta, kad į studentų su negalia poreikius turėtų būti 

atsižvelgiama13.  

Reikėtų pabrėžti, kad tokia praktika, kai studijų prieinamumas vertinamas ne kaip švietimo 

sistemos, o kaip socialinės sistemos dalis, yra ydinga. JT Žmonių su negalia teisių komitetas (toliau  

– Komitetas) bendrojoje pastaboje dėl teisės į įtraukų švietimą pabrėžė, kad asmenų su negalia visų 

lygmenų švietimo klausimas turi patekti į švietimo ministerijų, o ne socialinės apsaugos ar sveikatos 

ministerijų kompetencijos ribas. Pasak Komiteto, įtraukus švietimas inter alia turėtų patekti į 

pagrindinių įstatymų reglamentavimo, švietimo politikos, planavimo ir lėšų skyrimo švietimo 

reikmėms sritis, o tai pasiekti galima tik pilnai integravus šį aspektą į švietimo sistemą14. Vadinasi, 

svarbu įtraukti aukštojo mokslo prieinamumą kaip vieną jo kokybės aspektų bei kaip Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos kompetencijos sritį, siekiant jį tinkamai užtikrinti. 

Taigi šiame tyrime į studijų prieinamumą žiūrima kaip į studijų kokybės sudedamąją dalį. 

Atitinkamai,  užpildant spragą, į studijų kokybę bus pažvelgta per prieinamumo asmenims su negalia 

prizmę. Nors vertinant studijų prieinamumą svarbu atsižvelgti į skirtingas studijų fazes (prieš įstojant, 

įstojimo momentu, studijų metu ir perėjimo į darbo rinką etape)15, šiuo atveju, dėl ribotos tyrimo 

apimties ir konkretaus poreikio įvertinti COVID-19 pandemijos ribojimų sukeltus studijų 
 

9 Welzant, Heather, et al. "Definitions of quality in higher education: A synthesis of the literature." Higher Learning 

Research Communications 5.3,  2015,  4. 
10 Ten pat. 
11 Valstybės kontrolė. “Valstybinio audito ataskaita ,,Ar užtikrinama studijų kokybė aukštosiose mokyklose“”. Nr. VAE-

6, liepos 8 d. 2021. <https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/24014> 
12 ENQA et al. “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).” 

Brussels, Belgium, 2015. 
13 Ten pat, 14. 
14 Neįgaliųjų teisių komitetas, Bendroji pastaba Nr. 4 (2016) dėl teisės į įtraukų švietimą, Jungtinės Tautos, 

CRPD/C/GC/4, 2016 m. lapkričio 25 d., vertimas į lietuvių kalbą <http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Comment-

4_Education_vert_final.pdf> 
15 Orr, Dominic, and Shweta Mishra. "A comprehensive approach to investigating the social dimension in European 

higher education systems—EUROSTUDENT and the PL4SD country reviews." The European Higher Education Area. 

Springer, Cham, 2015, 467-478, 471. 

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/24014
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Comment-4_Education_vert_final.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Comment-4_Education_vert_final.pdf
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prieinamumo iššūkius, vertinama tik studijų fazė, t.y. studijų procesas. 

Tyrime vadovaujamasi  Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių konvencijoje (toliau – 

Konvencija) įtvirtintų principų ir Komiteto bendrųjų pastabų ir rekomendacijų. Prieinamumas (angl. 

accessibility), remiantis 2014 m. Komiteto bendrąją pastabą Nr. 2 (prieinamumas) ir bendrąja pastaba 

Nr. 6 (dėl lygybės ir nediskriminavimo), turėtų būti užtikrinamas derinant du principus – 

prieinamumo ir tinkamo sąlygų sudarymo (angl. reasonable accommodation)16.  

Valstybės pareiga užtikrinti prieinamumą yra ex ante pareiga, t. y. egzistuoja dar iki iškylant 

konkrečiam prieinamumo poreikiui ir yra proaktyvi17. Toks prieinamumas yra orientuojamas į 

žmonių grupes ir įgyvendinamas sistemingai diegiant prieinamumo standartus (pvz., universalaus 

dizaino principą), konsultuojantis su žmonių su negalia organizacijomis18. Tuo tarpu pareiga 

užtikrinti tinkamą sąlygų sudarymą 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 teisėmis19. 

Taigi šiuo tyrimu buvo siekta įvertinti tiek prieinamumo (ex ante principas, vertintas pagal 

pagal fizinį, informacinį ir studijų aspektus), tiek individualaus pritaikymo aspektus(ex nunc 

principas, vertintas per individualų tinkamų sąlygų sudarymo, asmeninės pagalbos priemonių 

prieinamumą) aspektus. Prieinamumo (ex ante) užtikrinimas skaidytas į pagal fizinį (įskaitant 

prieinamumą regos negalią turintiems žmonėms), informacinį ir studijų aspektus, o tinkamų sąlygų 

sudarymo (ex nunc) užtikrinimas – vertinant individualaus studijų pritaikymo pagal su negalia 

susijusius poreikius, asmeninės pagalbos prieinamumo aspektus. Taip pat vertintos bendros studijų 

lankstumo galimybės, prieinamos visiems studentams nepaisant turimos negalios.   

 
16 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 2, Article 9: Accessibility, 2014, 25-26 

par. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement>; Committee 

on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 6 (2018) on equality and non-discrimination. 26 April, 

2018, 24 par. 

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3

D%2baa2qtJucAYDOCLUtyUf%2brfiOZckKbzS%2bBsQ%2bHx1IyvGh6ORVZnM4LEiy7ws5V4MM8VC4khDIZJS

uxotVqfulsdtPv>.  
17 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 6 (2018) on equality and non-

discrimination… par. 24. 
18 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 2, Article 9: Accessibility, 2014; 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 6 (2018) on equality and non-discrimination. 

26 April, 2018. 
19 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 6 (2018) on equality and non-

discrimination. 26 April, 2018, 24. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2qtJucAYDOCLUtyUf%2brfiOZckKbzS%2bBsQ%2bHx1IyvGh6ORVZnM4LEiy7ws5V4MM8VC4khDIZJSuxotVqfulsdtPv
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2qtJucAYDOCLUtyUf%2brfiOZckKbzS%2bBsQ%2bHx1IyvGh6ORVZnM4LEiy7ws5V4MM8VC4khDIZJSuxotVqfulsdtPv
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2qtJucAYDOCLUtyUf%2brfiOZckKbzS%2bBsQ%2bHx1IyvGh6ORVZnM4LEiy7ws5V4MM8VC4khDIZJSuxotVqfulsdtPv


 

  

10 

 

1. ESAMOS SITUACIJOS APŽVALGA 

1.1. Aukštasis mokslas ir studentai su negalia Lietuvoje: iššūkiai ir tendencijos 

2020 m. atlikta analizė20 patvirtino, jog studentų turinčių negalią, gaunančių finansinę paramą, 

skaičius Lietuvoje nuolat mažėja. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos duomenimis nuo 2015 m. iki 2020 m. studentų sumažėjo nuo 1006 iki 54921, o  Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos duomenimis 2020 m. šalyje 653 studentai su negalia gavo paramą 

studijų prieinamumui užtikrinti. Duomenys apie studentų su negalia skaičiaus kismą skiriasi dėl 

skirtingų išmokų skaičiavimo, tačiau parodo bendrą tendenciją. Toks skaičiavimo būdas yra 

nepakankamai išsamus, nes dažniausiai apima vien tuos studentus, kurie gauna finansinę paramą, t. 

y. turi nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį. Apie studentus, turinčius aukštesnį darbingumo 

lygį aukštosios mokyklos duomenis renka retai ir nesistemingai. Viena iš priežasčių yra tai, jog tokių 

duomenų šiems asmenims pateikti nėra prasmės, nes į finansinę paramą jie nepretenduoja, o 

alternatyvių paslaugų aukštosios mokyklos pasiūlyti negali. Reikia pažymėti tai, jog užsienio 

aukštosiose mokyklose didžiąją dalį studijuojančių sudaro būtent mažesnę negalią turintys studentai, 

tai yra tie studentai, kurių negalia dažnai nematoma.  

Dėl ilgametės segreguotos mokymosi sistemos Lietuvoje susiklostė tendencija22, jog skirtingą 

negalią turintys gerokai dažniau renkasi profesinį, o ne aukštąjį mokslą. Taip pat minėtas tyrimas 

atskleidė, kad daugelio moksleivių sprendimą nestudijuoti lemia kompleksinės socioekonominės 

priežastys, susijusios su asmenų su negalia socialine atskirtimi ir visuomenėje vyraujančiais 

neigiamais nusistatymais žmonių su negalia atžvilgiu. Tai dažniausiai pasireiškia žemesniais 

lūkesčiais šių asmenų atžvilgiu dėl jų tolimesnio išsilavinimo ir karjeros perspektyvų. Šios nuostatos 

susijusios su nuvertinančiu požiūriu, kad aukštasis mokslas būtų per didelis iššūkis, nevertas mokinių 

su negalia pastangų. 

Studentai, turintys negalią, specialybę dažnai renkasi pagal asmeninį interesą ir negalią, t. y. 

kad asmuo galėtų tiek studijuoti, tiek dirbti ateityje. Fizinės aplinkos prieinamumo svarba asmenims 

su fizine negalia ir lūkestis judėti savarankiškai bei būti nepriklausomu yra pagrindinis pasirinkimo 

aspektas. Vienas svarbiausių kriterijų asmenims su negalia, galvojantiems apie studijas – studijų 

formos lankstumas, o konkrečiai – būtent nuotolinių ir ištęstinių studijų galimybės. Deja, bet 

nuotolinių studijų galimybė yra vis dar pakankamai reta (nėra duomenų apie tai, kurios aukštosios 

mokyklos jas teikia studentams su negalia ir kokia apimtimi). Geografinis aspektas renkantis studijas 

svarbus tiek dėl socioekonominių veiksnių, tiek dėl negalios sunkumo, t. y. ar kitame mieste bus 

studentams su negalia padedančių žmonių. Taigi asmenims su negalia ženkliai susiaurėja studijų 

programų ir aukštųjų mokyklų pasirinkimo galimybės, ypač tiems, kurie turi judėjimo negalią ar kitas 

sunkesnės formos negalias, dėl kurių kyla daugiau poreikių. Iš 2020 m. atlikto tyrimo dalyvių patirčių 

galima spręsti, kad nuotolinių studijų forma prieinama retai, ne visose aukštosiose mokyklose. 

Ištęstinių studijų galimybė taip pat yra reta, priklauso nuo konkrečios studijų programos23, t. y. ar 

aukštoji mokykla nusprendžia konkrečią studijų programą organizuoti ištęstine forma ar ne. Kadangi 

šis sprendimas lemiamas tokios programos galimo paklausumo, nėra atsižvelgiama į individualius 

studentų su negalia poreikius. Taigi šių studijų formų nepakankamas išplėtojimas, kartu su 

 
20 Lina Garbenčiūtė, Indrė Širvinskaitė, Rūta Ruolytė-Verschoore, Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų 

studentams turintiems negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilnius, 2020, 45. <http://www.ndt.lt/wp-

content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf> 
21 Neįgaliųjų reikalų departamentas. “NEĮGALIŲJŲ STUDENTŲ RĖMIMAS” [Žiūrėta 2021-12-05] < 

http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/> 
22 LNF. “Profesinio ugdymo sistema palaiko segreguotą, o ne įtraukų žmonių su negalia švietimą”, 2017 sausio 31 d. 

[Žiūrėta 2021-12-05] <https://www.lnf.lt/profesinio-ugdymo-sistema-palaiko-segreguota-o-ne-itrauku-zmoniu-su-

negalia-svietima/> 
23 Lina Garbenčiūtė, Indrė Širvinskaitė, Rūta Ruolytė-Verschoore, Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų 

studentams turintiems negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo..., 45 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Studija-de%CC%87l-finansine%CC%87s-pagalbos-priemoniu%CC%A8.pdf
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nepakankamu aplinkos prieinamumu Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje reikšmingai susiaurina 

asmenų, turinčių sunkesnę negalią, pasirinkimus ir galimybes studijuoti.  

Nors aukštasis išsilavinimas turėtų būti prieinamas visiems, tačiau studentų su negalia situacija 

rodo, jog šiuo metu valstybės teikiamos pagalbos nepakanka. Šios priemonės apsiriboja finansinės 

paramos teikimu, kuri, be abejo, yra aktuali, tačiau nepakankama, o jos gavėjų ratas siauras ir ne 

visada atliepiantis negalios įvairovės spektrą ir individualius poreikius (išmokų dydžiai ir darbingumo 

lygio kriterijus griežtai apibrėžtas ir nepriklauso nuo individualių poreikių).  

Lietuvoje studentų su negalia finansinės pagalbos priemonių teikimo ir studijų proceso 

pritaikymo principus įtvirtina trys pagrindiniai įstatymai:  

➢ LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;  

➢ LR Mokslo ir studijų įstatymas; 

➢ LR Švietimo įstatymas.  

Poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys finansinės paramos teikimą studentams, koordinuojami 

NRD ir Valstybinio studijų fondo, kuris yra pavaldus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Visos 

išmokos skiriamos pagal tą patį kriterijų (45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis).  

Prasidėjus ribojimams dėl COVID-19 pandemijos Lietuvoje, šios finansinės paramos 

priemonės nebuvo nutrauktos. 

1.2. Lietuvos situacija dėl COVID-19 ir  atsiradę studijų apribojimai 

Pirmieji ribojimai dėl COVID-19 pandemijos Lietuvoje buvo įvesti 2020 m. kovo 12 d. LR 

Vyriausybės sprendimu24, kuomet dviems savaitėms buvo taikomi apribojimai renginiams, švietimo, 

kultūros, sporto ir laisvalaikio įstaigų veiklai. Nuo tos dienos daugelis švietimo įstaigų ir universitetų 

sustabdė kontaktinę veiklą ir perkelė ugdymosi / studijų procesą į nuotolį. Įvairūs laboratoriniai 

užsiėmimai galėjo vykti tik su sąlyga, jog juos nutraukus būtų padaryta itin didelė materialinė ar 

kokybinė žala. Taip pat atšaukti ar perkelti į nuotolinę erdvę visi gyvai turėję vykti mokymai, 

renginiai ar konkursai. Kovo 16 d. Lietuvoje buvo paskelbtas visuotinis karantinas, kuris vėliau, su 

tam tikromis išimtimis buvo pratęsinėjamas iki tų pačių metų birželio 16 d. Taigi Lietuvos aukštosios 

mokyklos pavasario semestrą baigė nuotolyje.  

2020 m. rudenį kontaktinis ugdymas / studijos buvo atnaujintas. Aukštosios mokyklos 2020 m. 

rudens semestrą savarankiškai rinkosi, kaip organizuoti studijų procesą, tačiau buvo įpareigotos 

užtikrinti bent 1 m atstumo tarp bendruomenės narių, kaukių dėvėjimą patalpose (jei mažesnis nei 2 

m atstumas), grupių izoliavimo bei kitus reikalavimus25. Kadangi šiuos reikalavimus buvo 

pakankamai sudėtinga praktiškai įgyvendinti visiems studentams, (dėl, pavyzdžiui, didelių auditorijų 

trūkumo), aukštosios mokyklos rinkosi skirtingas priemones. Pavyzdžiui, Vilniaus universitete 

didesnėms grupėms studentų studijos vyko nuotoliniu būdu, o mažesniuose padaliniuose, kur 

įmanoma užtikrinti reikalavimus – gyvai; Vytauto Didžiojo universitetas nuotoliniu būdu organizavo 

tik paskaitas, kuriose dalyvauja daugiau, nei 50 studentų; Kauno technikos universitete dalykai, 

kuriems būtina tam tikra įranga, vykdyti kontaktiniu būdu, dalis paskaitų – nuotoliniu būdu, o dalis - 

pasirinktinai (visiems studentams pateikiant medžiagą ir nuotoliniu būdu); Vilniaus Gedimino 

 
24 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. “2020 kovo 12 d. Ekstremalių situacijų metu masiniai renginiai uždarose patalpose 

nevyks”, Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-11 [Žiūrėta 2021-12-05] <https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-

del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija/2020-kovo-12-d-ekstremaliu-situaciju-metu-masiniai-renginiai-

uzdarose-patalpose-nevyks> 
25 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. “Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų” TAR, 2020-08-17, Nr. 17435, Suvestinė redakcija nuo 2020-08-21 iki 

2020-09-22 <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6e33e31e09911ea8f4ce1816a470b26/fJCVJrHAZk> 
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technikos universitete studijos buvo planuojamos rengti ir nuotoliniu, ir kontaktiniu būdu26. Vis dėlto, 

augant užsikrėtimų skaičiui, lapkričio 7 d. buvo įvestas antrasis visuotinis karantinas, kuris buvo 

pratęsiamas kelis kartus ir truko iki 2021 m. liepos 1 d. Tai reiškia, jog nuo 2019 m. rudens semestro 

studijuojantys studentai iš viso beveik tris semestrus praleido nuotolyje.  

Nuo 2021 m. rudens, kuomet didžioji dalis gyventojų jau buvo pasiskiepijusi, kontaktinės 

studijos buvo atnaujintos. Šioje vietoje svarbu pabrėžti, kad įvesti papildomi reikalavimai: 

kontaktiniu būdu studijuoti buvo leista tik tiems studentams, kurie yra pasiskiepiję, persirgę arba 

reguliariai testuojasi27. Papildomai, pagal LR Švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, 

aukštojo mokslo studijos turėjo būti vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygas. Visi asmenys studijų vietose turėjo dėvėti kaukes ar kitas nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones28.  

Taigi atsižvelgdamos į minėtus reikalavimus bei rekomendacijas, aukštosios mokyklos 

sprendimus priėmė individualiai: kai kurios iš jų pasirinko, ar grįžti į kontaktinį mokymą, ar vykdyti 

studijas nuotoliniu, ar mišriu ir / ar hibridiniu būdu, kuomet dalis paskaitų vyksta nuotolyje, o dalis – 

gyvai, arba ir toliau vykdyti studijas nuotolyje.  

Šiame kontekste svarbu apibrėžti hibridinių, mišriųjų ir nuotolinių studijų sąvokas. Šiame darbe 

jų apibrėžimai parengti atsispiriant nuo taip, kaip jos apibrėžtos Nacionalinės švietimo agentūros 

„Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadove”29 ir Vilniaus universiteto Studijų veiklų planavimo, 

organizavimo ir vykdymo 2020–2021 studijų metų rudens semestro metu taisyklėse30: 

Nuotolinės studijos– visi užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu; 

Hibridinės studijos – daliai studentų dalyvaujant užsiėmimuose fiziškai, o daliai – nuotoliniu 

būdu; 

Mišriosios studijos – nuosekliai derinami kontaktinis ir nuotolinis būdai: dalis užsiėmimo 

vyksta studentams dalyvaujant fiziškai, o dalis – nuotoliniu būdu.  

1.3. Užsienio šalių patirtis, sprendžiant pandeminio laikotarpio iššūkius 

Nors besitęsiančios COVID-19 pandemijos įtaką švietimo sistemai vis dar nėra iki galo žinoma, 

tačiau visame pasaulyje jau galima rasti įvairių mokslinių tyrimų, nagrinėjančių įvestų karantino 

ribojimų įtaką studentų, turinčių negalią, studijų aplinkybėms ir kokybei. Užsienio mokslininkai ir 

praktikai vienareikšmiškai įvardina, jog aukštosios mokyklos, siekdamos organizuoti studijas 

studentams su negalia pandeminiu laikotarpiu, susidūrė su didžiuliais iššūkiais.  

 
26Aida Murauskaitė. “Rugsėjis universitetuose ir kolegijose: skelbia starto datą, paskaitos – gyvai ir virtualiai, pasirengė 

planą B” LRT.lt, 2020.08.26 [Žiūrėta 2021-11-20] <https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1219688/rugsejis-

universitetuose-ir-kolegijose-skelbia-starto-data-paskaitos-gyvai-ir-virtualiai-pasirenge-plana-b> 
27 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. “Dažniausiai užduodami klausimai”, Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-18 

[Žiūrėta 2021-11-20] 

<https://smsm.lrv.lt/web/lt/naujienos/svietimas-covid-19-salygomis/duk> 
28 Ten pat. 
29 Apibrėžimai pateikti bendrojo ugdymo kontekstui, žr. Nacionalinė švietimo agentūra. „Nuotolinio mokymo(si) / 

ugdymo(si) vadovas” 2020 <https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotolinio%20mokymo%20Vadovas_3.pdf> 
30 Vilniaus universiteto patvirtintos sąvokos pasitelktos, nes tyrimo atlikimo metu tai buvo vieninteliai viešai prieinami 

nuotolinių, hibridinių ir mišriųjų studijų apibrėžimai, naudojami aukštojo mokslo kontekste. Žr. Vilniaus universitetas. 

Vilniaus universiteto Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo 2020–2021 studijų metų rudens semestro metu 

taisyklės, Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. R-456 

<https://www.vu.lt/site_files/Studiju_veiklu_planavimo_organizavimo_ir_vykdymo_Vilniaus_universitete_20202021_

studiju_metu_rudens_semestro_metu_taisykles.pdf> 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8fa6df92d9dd11eb866fe2e083228059
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Doyle, Reilly, Treanor iš Trinity koledžo Dubline (Airija), atliko tyrimą skirtą koledžo studentų 

su negalią studijų pandemijos metu įvertinimui31. Vienas iš pagrindinių pastebėjimų buvo tas, jog 

karantino sąlygos studentams su negalia suteikė daugiau galimybių pagerinti informacinę aplinką per 

trumpesnį laiką, nes tai buvo svarbu visiems studentams. Palyginimui, dažniausiai studentai su 

negalia studijų organizavimo ar pritaikymo, skirto atsižvelgti į jų individualiuosius poreikius, 

turėdavo laukti ilgai ir netgi primygtinai to reikalauti. Paskelbus karantiną, pradėtos taikyti naujos 

nuotolinio mokymosi platformos, atsirado daugiau galimybių bendrauti nuotoliu. Todėl teigiama, jog 

COVID-19 tapo vienu iš pokyčių akceleratoriumi informacinių technologijų prieinamumo srityje.  

Sekdami Trinity koledžo pavydžiu, Airijos aukštojo mokslo prieinamumo asociacija (AHEAD) 

atliko bendrą Airijos studentų su negalią apklausą32, kuri atskleidė, jog didžiausiu iššūkiu studentams 

tapo psichologinės problemos, baimė dėl ateities, disciplinos trūkumas. Taip pat sudėtinga buvo 

bendrauti su administracija, krito motyvacija mokytis bei iškilo problemos dėl technologijų, 

reikalingų studijoms tęsti, bei privačios erdvės trūkumo. 

2021 m. Jungtinės Karalystės studentų, turinčių negalią, komisijos (Advance HE) užsakymu  

buvo atlikta studentų su negalia apklausa dėl nuotolinio mokymosi privalumų bei trūkumų33. Ši 

apklausa priminė vieną svarbų aspektą, jog kaip ir visose srityse studentai, turintys negalią, negali 

būti vertinami kaip homogeniška grupė. Taigi ir karantino bei studijų sąlygos skirtingos negalios 

atstovams turėjo skirtingą poveikį. Pavyzdžiui, studentams, turintiems nerimo sutrikimų, namuose 

tapo lengviau atsiskaityti, sumažėjo įtampa, kuri paprastai kildavo būnant fiziškai auditorijoje kartu 

su kitais studentais. Tačiau tuo pačiu metu studentai, turintys kitų psichologinių sunkumų, jautėsi dar 

labiau izoliuoti, todėl karantino periodą įvertino kaip ypatingai sudėtingą. Tame pačiame tyrime, kaip 

pozityvus aspektas buvo minimas padidėjusi galimybė lanksčiau atsiskaityti – tai studentai su negalia 

įvertino kaip ypatingai gerą proveržį.  

Jungtinėse Amerikos Valstijoje, pastebėta, jog staigus perėjimas prie nuotolinių studijų 

daugeliui studentų su negalia sukėlė didesnių ar mažesnių iššūkių34. Kaip didžiausius iššūkius 

studentai su negalia minėjo prieinamų technologijų trūkumą, prarastą tiesioginį kontaktą su 

administracijos darbuotojais, kurie padėdavo spręsti kasdienius iššūkius gerokai greičiau, taip pat 

prarastą galimybę konsultuotis su universitetuose dirbančiais psichikos sveikatos specialistais. 

Minėtu laikotarpiu daugiau studentų su negalia pasiėmė akademines atostogas ateinantiems 

metams35. 

Soria su kolektyvu36 devyniuose Kalifornijos valstijos universitetuose atliko tyrimą apie 

studentų su negalia patirtis pandeminiu laikotarpiu. Tyrimas atskleidė, jog studentai su fizinėmis ir 

mokymosi  negaliomis, aktyvumo ir dėmesio, elgesio sutrikimais, autizmu, jautėsi mažiau 

priklausantys studentų bendruomenei, palyginus su studentais be negalios. Be to, studentai su negalia, 

palyginus su jų bendrakursiais be negalios, buvo labiau linkę susidurti su finansiniais sunkumais, 

maisto trūkumu, gyvenamosios vietos keitimo klausimais pandeminiu laikotarpiu. Finansiniai 

sunkumai buvo daugiausia susiję su naujų technologijų, reikalingų nuotoliniam studijų darbui 

 
31 AHEAD, Towards Inclusion - Impacts, Responses and Resources: The Experiences of Students with Disabilities on 

Learning from Home during Covid-19, Trinity College, Dublin, 2021 
32 AHEAD, Learning from Home during Covid - 19: a Survey of Irish FET and HE Students with Disabilities, Dublin, 

2020 
33 Borkin, Hannah. Hannah Borkin, Exploring the impact of Covid-19 on disabled student’s experience, ADVANCE HE, 

2021 
34 Sutton, Halley. "Survey reviews COVID‐19‐based disruptions for students with disabilities" Disability Compliance for 

Higher Education 26.3, 2020 
35 Charmatz, M. „Postsecondary education, COVID-19,  and students with disabilities.“ Disability Compliance for Higher 

Education, 26:2, 2020. 
36 Soria, K. M., Horgos, B., Chirikov, I., & Jones-White, D. The experiences of undergraduate students with physical, 

learning, neurodevelopmental, and cognitive disabilities during the COVID-19 pandemic. SERU Consortium, University 

of California - Berkeley and University of Minnesota, 2020.  
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užtikrinti, įsigijimu. Studentai su negalia buvo linkę patirti daugiau depresinių periodų, palyginus su 

jų bendrakursiais be negalios, atitinkamai, 53-70% ir 34%. Tyrėjai pastebėjo, kad studentų su negalia 

patiriami iššūkiai aukštosiose mokyklose pandeminiu laikotarpiu buvo linkę paūmėti, pavyzdžiui, 

studentams su negalia, turintiems aktyvumo ir dėmesio sutrikimą namų aplinkoje buvo sunkiau 

susikaupti bei sukaupti valią atlikti namų darbus. 

Daugelis  užsienio mokslininkų pastebi ypatingą COVID-19 pandemijos įtaką psichologinei 

studentų sveikatai, tai, žinoma, buvo aktualu ne tik negalią turintiems, tačiau ypatingai išryškino 

būtent studentų jau iki tol turėjusių psichologinių sunkumų būsenas karantino periodu. Studentai, 

kurie sirgo depresija, pandeminiu laikotarpiu patyrė padidėjusį izoliacijos ir vienišumo jausmą. 

Studentai, turintys nerimo sutrikimus, pandeminiu laikotarpiu išgyveno dar didesnį nerimą dėl ateities 

neaiškumo ir neprognozuojamumo. Šis aspektas plačiai nagrinėtas Lindert, Jakubauskiene, Bilsen 

2021 m. straipsnyje37, kuriame pažymima pandemijos įtaka visai populiacijai bei minimu laikotarpiu 

padidėjęs savižudybių skaičius.  

Nors nuotolinės studijos daugeliui tapo naujove ir iššūkiu, tai taip pat išryškino naujų mokymo 

metodų poreikį. Šiuo atveju universalus mokymo turinio38 kūrimas, galėtų būti puiki alternatyva ir 

negalią turintiems studentams39. Tyrėja Nanase savo straipsnyje nagrinėjo mokymosi sunkumų 

turinčių studentų studijas karantino periodu. Būtent šiems studentams atsirado daugiau galimybių 

gauti informaciją alternatyviais būdais, tai yra taikant ne tik tradicinį paskaitos modelį, bet ir gauti 

dėstomą medžiagą prieš / po paskaitos, informaciją įrašyti ir išklausyti vėliau. Tai palengvino 

mokymosi sunkumų turinčių studentų studijų procesą.  

Apibendrinant užsienio tyrimų apžvalgą galima teigti, jog karantino ribojimai didžiausią įtaką 

turėjo mokymosi ir psichologinių sunkumų turintiems studentams. Taip pat svarbu paminėti, kad 

staigus perėjimas prie nuotolinių studijų paskatino pozityvius elektroninių paslaugų bei sistemų 

pokyčius, vadinamus informacinio prieinamumo akceleratoriumi, kurie ypatingai svarbus negalią 

turintiems studentams. Sėkmingas ir sklandus studijų proceso tęstinumo užtikrinimas buvo galimas 

tik tuomet, kai pačios aukštosios mokyklos, priimdamos sprendimus, demonstravo lankstumą. 

Užsienio tyrėjai pabrėžė, kad negalią turinčių studentų grupė turi būti vertinama ne kaip homogeniška 

grupė. Dėl šios priežasties užsienio tyrimuose retai nagrinėjama visų negalią turinčiųjų situacija, bet 

išsamiau gilinamasi į atskirų negalią turinčių patirtis pandemijos metu.  

 

  

 
37 Lindert, Jutta, Marija Jakubauskiene, Johan Bilsen. "The COVID-19 disaster and mental health—assessing, responding 

and recovering." European Journal of Public Health 31, 2021. 
38 ,,Universalus mokymosi dizainas“ (angl. Universal design for learning)  sistema, skirta tobulinti ir optimizuoti visų 

žmonių mokymą ir mokymąsi. Žr. CAST. “The UDL Guidelines”, 2022 [Žiūrėta 2021-12-04] 

<https://udlguidelines.cast.org> 
39 Nanase, N., Disguised Blessings amid Covid‐19: Opportunities and Challenges for South African University Students 

with Learning Disabilities,  Journal of Student Affairs in Africa, 2021. 
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2. STUDIJOS METODOLOGIJA 

Tyrimui atlikti buvo derintos kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodologijos siekiant išsiaiškinti, 

kokią įtaką COVID-19 ligos sąlygotų karantinų apribojimų poveikis padarė studentų su negalia 

studijų kokybei.  

Pagrindinis kiekybinio tyrimo uždavinys buvo įvertinti pagalbos studentams su negalia 

prieinamumą / pakankamumą (socialinės, psichologinės, mokymosi, finansinės ir kt.) bei aukštųjų 

mokyklų aplinkos prieinamumą (universalaus dizaino ir tinkamų sąlygų sudarymo principais) 

asmenims su negalia karantino metu. Tam, kad būtų galima identifikuoti pokyčius studijų 

prieinamumo užtikrinime nuo COVID-19 pražios, į anketą buvo įtraukti klausimai apie ikipandeminę 

situaciją. Jie ne tik leido palyginti studentų prieinamumo vertinimus iki ir nuo COVID-19 pradžios, 

bet ir atskleidė daugiau apie bendrą studijų prieinamumo situaciją Lietuvoje, apie kurią iki šiol dar 

nedaug žinoma. Taip pat kiekybiniu tyrimu siekta įvertinti, kokios nuotolinių / hibridinių / mišrių 

studijų praktikos galėtų būti tobulinamos, o kurios – išlikti ateityje, įskaitant popandeminėje būklėje. 

Kokybinio tyrimo tikslas, naudojant fokus grupės metodą, buvo išsiaiškinti studentų su negalia 

patirtis, kurias galima būtų palyginti su kiekybinio tyrimo rezultatais bei juos papildyti.  

2.1. Kiekybinio tyrimo metodologija  

Kiekybinio tyrimo imtis pagal suformuluotą tyrimo techninę specifikaciją – 200 respondentų. 

Ji nustatyta atsižvelgiant į tai, kad studentų su negalia statistika yra pakankamai maža ir nuolat 

mažėjanti, be to, tai yra itin sunkiai pasiekiama grupė (žr. 2.3 dalį apie ribotumus), kuri iki šiol 

mažai tirta kiekybiškai. Siekiant apskaičiuoti imties dydžio statistinį patikimumą ir paklaidos dydį 

(tikslumą), naudojama Paniotto formulė40:

𝑛 =
𝑧2∗𝑆2 

(1−
1

𝑁
)∗𝛥2+

𝑧2∗𝑆2

𝑁

 
kur 𝑛 - atvejų skaičius imtyje; 

z –  patikimumo koeficientas; 

S – imties vidutinis kvadratinis nuokrypis  

N – visos populiacijos tūris (generalinė aibė); 

Δ – paklaidos dydis (tikslumas).

NRD duomenimis, 2020 m. (kalendoriniais) studentų su negalia, gaunančių finansinę paramą, 

buvo 54941, o Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2020-2021 studijų m. studentų su 

negalia studijavo 41542. Kadangi nėra jokių kitų prieinamų rodiklių, generaline aibe laikysime 

didesnįjį, t.y. 549 studentus, o imtimi – 200 respondentų. Pagal standartinį 95 % patikimumo 

koeficientą (z=1.96), paklaidos dydis (tikslumas) Δ ≈ 5.5 %.  

Nors tyrimo sąlygos nesuteikė galimybės palyginti realių studentų vertinimų iki pandemijos 

pradžios (niekada anksčiau nėra atliktas panašus tyrimas), tačiau retrospektyvus respondentų 

vertinimas taip pat leido aptikti tam tikrus aspektus ir skirtumus tarp studijų prieinamumo iki 

COVID-19 pradžios ir nuo COVID-19 pradžios. Respondentai anketoje į klausimus atsakinėjo 

chronologiškai (kiekvienas klausimas ar klausimų grupė pirmiausiai adresavo iki-pandeminį 

laikotarpį, o iš karto po to – laikotarpį nuo COVID-19 pradžios), todėl studentai turėjo galimybę 

savo atsakymais išreikšti lyginamąjį vertinimą. Vis dėlto, reikia turėti omenyje, kad vertinimas iki 

COVID-19 pradžios yra retrospektyvus (kitaip nei nuotolinių / hibridinių studijų vertinimas: 

COVID-19 pandemija tęsėsi atliekant šį tyrimą, taigi studijų procese vis dar buvo taikomi tam tikri 

apribojimai ir nuotolinių studijų aspektai). 

 
40 Kardelis, K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Šiauliai, 2005. 
41 Neįgaliųjų reikalų departamentas. “Neįgaliųjų studentų rėmimas” [Žiūrėta 2021-12-05] < http://www.ndt.lt/neigaliuju-

studentu-remimas/> 
42 Lietuvos statistikos departamentas. “Mokiniai ir studentai su negalia mokymosi įstaigose”, Oficialiosios statistikos 

portalas,  [Žiūrėta 2021-12-05] <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=92408d7b-fdd5-483b-807d-

392ba2698b34> 
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Kadangi tai pirmas tokio pobūdžio plačios apimties tyrimas, buvo siekta kiek įmanoma geriau 

susidaryti įspūdį apie bendrai aukštosiose mokyklose studijuojantiems studentams su negalia 

teikiamą pagalbą. Todėl įtraukti klausimai apie finansinę pagalbą, taip pat pagalbos teikimą iki 

COVID-19 ir nuo COVID-19 pradžios.  

Pagrindiniai kiekybinio tyrimo klausimų temų blokai buvo: 

● Tiriamųjų sociodemografinės ir studijų charakteristikos; 

● Studentų su negalia studijų prieinamumo ir pritaikymo vertinimas iki COVID-19; 

● Studentų su negalia studijų prieinamumo ir pritaikymo vertinimas COVID-19 

laikotarpiu;  

● Studentų su negalia studijų individualizavimo / pritaikymo ypatumai; 

● Studentų su negalia poreikių užtikrinimas hibridinėje mokymosi aplinkoje ir 

nuotolinių mokymosi sistemų plėtojimas. 

2.1.1. Duomenų apdorojimas ir analizė 

Kiekybinio tyrimo rezultatai buvo apdoroti naudojant kombinuotai „IBM SPSS Statistics“ ir 

„The R Project for Statistical Computing“ programinę įrangą. Pirmiausia buvo atlikta aprašomosios 

statistikos analizė (respondentų sociodemografinės charakteristikos ir kiekvieno iš klausimų 

atsakymų pasiskirstymas / dažniai), vėliau analizuoti įvairūs respondentų prieinamumo ir 

pritaikymo vertinimų ryšiai su jų kitomis charakteristikomis. Pagrindiniai ryšiai, kuriuos buvo 

siekiama patikrinti – kaip studentų negalios tipas ir negalios sunkumas susijęs su jų studijų 

prieinamumo ir tinkamų sąlygų sudarymo studijų procese vertinimais. Įvertinus šiuos ryšius, siekta 

pažvelgti į galimus vertinimų skirtumus ir pokyčius laikotarpiais iki COVID-19 pandemijos ir nuo 

COVID-19 pandemijos pradžios43.  

Kadangi daugelis ryšių buvo matuojami nominaliais arba ranginiais kintamaisiais (vertinimai 

arba atsakymai „Taip / Ne“, o pagrindiniai nepriklausomi kintamieji buvo negalios tipas ar 

sunkumas, taip pat išreikšti nominaliais arba (rečiau) ranginiais matais. Ryšiams nustatyti naudoti 

pagrindiniai du statistiniai testai: Pearsono Chi-kvadrato testas – naudotas nustatyti ryšiui tarp 

dviejų nominaliųjų kintamųjų arba skirtumą tarp dviejų grupių (su papildomu Kramerio V 

koeficientu siekiant įvertinti ryšio stiprumą, o esant mažam imties skaičiui, naudotas dar ir Fišerio 

tikslusis kriterijus); ir Spearmano ranginės koreliacijos testas, naudotas patikrinti koreliaciją tarp 

dviejų ranginių kintamųjų. Abu šie testai atlikti naudojant „IBM SPSS Statistics“ programą. R 

programa naudota siekiant vizualizuoti kai kuriuos iš šių ryšių grafikais. 

2.2. Kokybinio tyrimo metodologija  

Kokybinis tyrimas leidžia užfiksuoti daugiau niuansų ir įžvalgų iš unikalios tiriamųjų patirties 

ir girdėti jų autentišką balsą, užfiksuoti jautrias patirtis44. Fokus grupių organizavimas vaizdo 

skambučių pagalba yra optimalus būdas pasiekti tiriamuosius pandeminiu laikotarpiu, kai reikia 

laikytis socialinės distancijos45. Taip pat fokus grupių organizavimas nuotoliniu būdu leidžia 

lanksčiau suderinti susitikimo laiką su tiriamaisiais, prisiderinant prie jų skirtingų poreikių ir 

galimybių. 

Kokybiniam tyrimui buvo suorganizuotos keturios fokus grupės, naudojant pusiau struktūruotą 

klausimyną. Iš jų, trys fokus grupės buvo su studentais su negalia, viena – su aukštųjų mokyklų 

 
43 COVID-19 pandemijos pradžia anketoje nurodyta 2020 m. kovo 15 d. 
44 Jordan, J. et al. „Using Focus Groups to Research Sensitive Issues: Insights from Group Interviews on Nursing in the 

Northern Ireland “Troubles”“. International Journal on Qualitative Research, 2007, 6:4, 1-19. 
45 Santhosh, Lekshmi, Juan C. Rojas and Patrick G. Lyons.  „Zooming into Focus Groups: Strategies for Qualitative 

Research in the Era of Social Distancing“. ATS Scholar, 2:2, 2021. <https://www.atsjournals.org/doi/10.34197/ats-

scholar.2020-0127PS> 

https://www.atsjournals.org/doi/10.34197/ats-scholar.2020-0127PS
https://www.atsjournals.org/doi/10.34197/ats-scholar.2020-0127PS
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administracijos darbuotojais, atsakingais už studentų su negalia reikalų koordinavimą. Gavus 

informantų sutikimus, interviu buvo įrašinėjami ir vėliau transkribuoti. Visos fokus grupės vyko 

nuotoliniu būdu per vaizdo skambučius, naudojant „Zoom“ arba „MS Teams“ platformas. Iš viso 4 

fokus grupėse dalyvavo 11 studentų su negalia ir 9 administracijos darbuotojai. Studentai su negalia 

buvo iš Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Vilniaus Gedimino technikos universitetų, Kauno kolegijos. 

Jie/jos turėjo judėjimo, klausos, regos, somatines negalios tipus. Dviejose fokus grupėje dalyvavo 

lietuvių kalbos gestų vertėjai, siekiant padėti susikalbėti su studentais, turinčiais klausos negalią. 

Kadangi žmonės su negalia yra socialiai jautri ir pažeidžiama grupė, nes visuomenėje jie susiduria su 

stigmatizacija ir diskriminacija, dėl šios priežasties yra siekiama išlaikyti tyrimo dalyvių 

anonimiškumą. Administracijos darbuotojai buvo iš Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Vilniaus Gedimino 

technikos, Kauno technologijos universitetų, Vilniaus ir Kauno kolegijų. Fokus grupių trukmė 

varijavo nuo 45 min. iki 1 val. 30 min. Fokus grupės buvo organizuojamos  lapkričio – gruodžio mėn.  

Studentų su negalia buvo ieškoma pasitelkiant skirtingus šaltinius: informacija buvo išsiųsta 

skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų administracijos darbuotojams, dirbantiems su studentų su 

negalia koordinavimu, patalpinta studentų su negalia grupėse socialinėse medijose. Taip pat buvo 

naudojamas sniego gniūžtės metodas. Administracijos darbuotojų, dirbančių su studentais su negalia 

buvo ieškota išsiuntinėjus kvietimą dalyvauti šiame tyrime į aukštąsias mokyklas. Formuojant fokus 

grupes buvo atsižvelgiama į tai, kad studentai su negalia ir administracijos darbuotojai būtų iš 

skirtingų Lietuvos universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų. Studentų su negalia atveju, 

buvo siekiama atsižvelgti į skirtingus negalios tipus bei lyties aspektus.  

Pagrindiniai pusiau struktūruoto interviu blokai fokus grupėms buvo: 

● Demografiniai duomenys; 

● Studijų prieinamumas iki COVID-19; 

● Studijų prieinamumas COVID-19 laikotarpiu; 

● Mišraus studijų organizavimo būdo plėtojimo kryptys ir galimybės;   

● Nuotolinių mokymosi sistemų plėtojimo kryptys ir galimybės.  

Fokus grupių dalyvių kodavimą galima rasti Priede Nr. 2. 

2.3. Ribotumai  

Pagrindinis tyrimo ribotumas – tai studentų su negalia pasiekiamumo trūkumas. Studentai su 

negalia gali būti sunkiau pasiekiami, dėl keleto priežasčių. Pirma, asmenys su negalia dažniau patiria 

socialinę atskirtį, todėl net ir studijuojantys aukštojoje mokykloje gali būti mažiau linkę dalyvauti 

tyrimuose, turėti mažiau socialinių kontaktų, be to, gali nenorėti būti asocijuoti su negalia dėl 

visuomenėje paplitusių neigiamų nusistatymų žmonių su negalia atžvilgiu. Antra, aukštosios 

mokyklos Lietuvoje retai turi išvystytus pagalbos tinklus ir sistemas, per kurias būtų galima pasiekti 

šiuos studentus. Daugelis mokyklų renka duomenis tik apie studentus, kurie gauna finansinę paramą 

iš valstybės (turi 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį). Todėl didesnį ar nenustatytą darbingumo lygį 

turintys studentai dažnai nėra identifikuoti aukštųjų mokyklų, taigi sunkiai pasiekiami. Tai, kad 

informacija apie negalią yra laikoma jautriais asmens duomenimis dar labiau riboja aukštųjų mokyklų 

disponavimą jais, net jei juos ir kaupia. Galiausiai, anketa pakankamai ilga (27 klausimai), todėl  todėl 

dalis respondentų galėjo anketos neužpildyti iki galo. Galiausiai, reikia įvertinti ir tai, kad 

pokarantininiame laikotarpyje yra jaučiamas bendras nuovargis nuo visų kompiuterinių technologijų 

ir, tikėtina, esant pasirinkimo galimybei, yra stengiamasi išvengti papildomų  įsipareigojimų. 

Atliekant kiekybinį tyrimą šis ribotumas pasitvirtino. Iš pradžių buvo planuota kiekybinę 

apklausą atvirą išlaikyti vieną mėnesį, tačiau galiausiai pakankamo respondentų skaičiaus surinkimas 

užtruko tris mėnesius. Siekiant surinkti reikiamą respondentų skaičių, informacija buvo platinama 

skirtingais kanalais: pakartotinai kreiptasi į aukštąsias mokyklas su prašymu pasidalinti anketa su 

studentais (tiesiogiai ir su NRD pagalba), taip pat talpinta įvairių institucijų socialiniuose tinkluose, 
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platinta per Valstybinį studijų fondą, įvairias negalios organizacijas, „Facebook“ grupes, naudojant 

daug tiesioginių asmeninių studentų su negalia kontaktų. Apklausą buvo atsidarę iš viso 1300 

vartotojų, tačiau ją pilnai užpildė ir užbaigė 200 respondentų.  

Aktyvesnio studentų su negalia dalyvavimo, tikėtina, dėl anksčiau išvardintų priežasčių, buvo 

pasigesta ir organizuojant fokus grupes. Be to, į fokus grupes pavyko pritraukti studentus su fizine, 

somatine, regos, klausos negaliomis, tačiau nebuvo rasta tiriamųjų, kurie turėtų mokymosi sutrikimų 

ar psichosocialinę negalią. Studentų, turinčius pastarąsias negalias, patirtys daugiau atsispindi iš 

atvirų kiekybinio tyrimo klausimų atsakymų.  
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3. KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI 

Kiekybiniam tyrimui buvo sukurta internetinė anketa.  Ją sudarė 27 klausimai, iš kurių du – 

buvo atviri. Kiekybinis tyrimas vyko nuo 2021 m. rugsėjo vidurio iki gruodžio vidurio. Iš viso anketą 

užpildė 200 respondentų, nors tyrimo anketą atsidarė ir pradėjo, bet nebaigė pildyti beveik 1300 

asmenų. Anketą užpildė respondentai iš 23 aukštųjų mokyklų (iš viso yra ir buvo kreiptasi į 38).  

1 paveiksle pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį. 2 paveiksle 

pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal darbingumo lygio grupes. Iš rezultatų matyti, kad 

nemaža dalis respondentų (21 %) turi nenustatytą darbingumo lygį.  

Apibendrintai, didžiausia dalis respondentų nurodė turintys 30-45 proc. darbingumo lygį (47 

%), 16 % sudaro respondentai, turintys 0-25 proc. darbingumo lygį, 21 % – nenustatytą, 50-55 proc. 

darbingumo lygį turi 8 % respondentų (žr. 2 ir 3 paveikslus), o 5 % turi 60-65 proc. darbingumo lygį. 

Iš viso 63,8 % respondentų turėjo 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį, 36,2 % – didesnį nei 45 proc. 

ir nenustatytą darbingumo lygį. Atsižvelgiant į tai, kad apklausoje vyrų dalyvavo mažiau (viso 59 % 

moterų ir 39 % vyrų), darbingumo lygio pasiskirstymas yra pakankamai tolygus. Neaptikta statistiškai 

reikšmingų darbingumo lygio skirtumų pagal lytį.   

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį  

 

 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį (grupėmis)  
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3 pav. Darbingumo lygis (grupėmis) pagal lytį (nuo visų respondentų) 

3.1. Studijų informacija / statusas 

Respondentai tarp universitetų ir kolegijų pasiskirstė daugmaž po lygiai (48 % studijuoja 

kolegijoje,  45 % – universitete,  4 % – seminarijoje ar akademijoje) (žr. 4 paveikslą). Iš viso 

nurodytos 23 aukštosios mokyklos (žr. 5 paveikslą). Iš gautų atsakymų, daugiausiai respondentų 

studijuoja Vilniaus universitete (17 %),  12 % – Vilniaus kolegijoje, 11 % – Kauno kolegijoje, 10 % 

– Mykolo Romerio universitete. 

 

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal aukštosios mokyklos tipą46 

 
46 Du respondentai prie „Kita“ nurodė Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją, kuri 2021 metais prisijungė prie Vilniaus 

universiteto. 



 

  

21 

 

 

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal aukštąją mokyklą47 

Respondentų aukščiausias įgytas išsilavinimas pasiskirstė taip: 62 % nurodė turintys vidurinį 

išsilavinimą, 15 % – koleginį ir 15 % –universitetinį bakalauro laipsnį,  4 % – nurodė turintys magistro 

laipsnį (5 % pasirinko „Kita“). Respondentų pasiskirstymą pagal studijų pakopą ir kursą galite matyti 

6 ir 7 paveiksluose48. Respondentai pakankamai tolygiai pasiskirstę pagal kursą kiekvienoje pakopoje 

(šiek tiek mažiau studijuojančių 4 kurse). 

 

 
47 Iš respondentų nebuvo studijuojančių: Europos humanitariniame universitete, ISM vadybos ir ekonomikos universitete, 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Lietuvos aukštojoje 

jūreivystės mokykloje, LCC Tarptautiniame universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete,  Lietuvos verslo 

kolegijoje, Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, Vilniaus dailės 

akademijoje, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Vilniaus kooperacijos kolegijoje, Vilniaus verslo kolegijoje, 

Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje.  
48 Suminiai rezultatai gali sudaryti daugiau nei 100 % dėl suapvalinimo 
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6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal studijų pakopą 

 

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal kursą 

Dažniausiai respondentai nurodė COVID-19 karantino metu gyvenę su tėvais / globėjais ar 

giminaičiais (44 %),  26 % nuomavosi būstą, 9 % gyveno bendrabutyje (8 pav). Tarp kitų atsakymų 

(20,5 %) buvo studentai, nurodę kad gyveno savo nuosavame būste (19 %). Studentai iki COVID-19 

pradžios dažniausiai studijavo kontaktiniu būdu, o nuo COVID-19 – daugiausiai nuotoliniu (69 %) 

(žr. 9 paveikslą). 
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8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kur gyveno COVID-19 karantino metu 

 

 

9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip studijavo nuo COVID-19 pradžios (galima 

buvo pasirinkti keletą variantų)49 

3.2. Respondentai pagal negalios tipą  

Apklausoje respondentai galėjo pasirinkti kelis negalios tipus. Didžiausia dalis respondentų 

nurodė turintys judėjimo negalią – 27,3 %, psichosocialinę negalią (įskaitant ilgalaikius psichikos 

sveikatos sutrikimus, pavyzdžiui, depresija, nerimo sutrikimai) nurodė turintys 17,6 %, mokymosi 

sutrikimų/sunkumų – 14 %, klausos negalią – 12 %,  regos negalią nurodė turintys 10 %. Mažiausia 

dalis nurodė turintys autizmo spektro sutrikimų (galima sieti su retu šių sutrikimų atpažinimu, 

 
49 Suminiai rezultatai gali sudaryti daugiau nei 100 % dėl to, kad buvo galima pasirinkti keletą variantų 
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aukštojo mokslo prieinamumo šiems asmenims trūkumu ir sunkiu šios studentų grupės 

pasiekiamumu), tik vienas respondentas nurodė turintis intelekto negalią. 

 

10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal negalios tipą 

3.2.1. Ryšys tarp negalios tipo ir darbingumo lygio 

Buvo įdomu palyginti studentų negalios tipą su jų nurodytu darbingumo lygiu. Tai svarbu ne 

tik dėl to, kad nuo šio kriterijaus priklauso finansinės paramos gavimas. Kadangi daugelis aukštųjų 

mokyklų vis dar neturi negalios koordinatorių, tai padidina tikimybę, kad šių tipų negalią turintys 

studentai bus neidentifikuoti, vadinasi, nesulauks tinkamo sąlygų sudarymo ir pagalbos.  Siekiant 

patikimesnių rezultatų Chi-kvadrato testu, negalios sunkumas suskirstytas į dvi grupes: lengvesnė 

(50-100 proc. ir nenustatytas darbingumo lygis) arba sunkesnė (0-45 proc. darbingumo lygis) negalia. 

Tarp judėjimo negalią turinčių studentų visi turėjo nustatytą darbingumo lygį, net 52 % iš jų 

nurodė  turintys 30-45 proc. darbingumo lygį. 0-25 proc. darbingumo lygį nurodė turintys 29 % nuo 

visų judėjimo negalią turinčių respondentų. 11 % šios grupės sudarė studentai turintys 50-55 

proc.darbingumo lygį. Taigi, nors judėjimo negalia yra dažniausiai pasitaikantis negalios tipas,  vis 

dėlto dažniau ji dažniau nėra sunkaus tipo, o labiau vidutinio sunkumo (30-45 proc. darbingumo 

lygio).  

Patikrinus ryšį tarp judėjimo negalios turėjimo ir negalios sunkumo Chi-kvadrato testu, 

paaiškėjo, jog ryšys statistiškai reikšmingas (1 % reikšmingumo lygiu): taigi judėjimo negalią 

turintys studentai dažniau turi sunkesnę negalią (mažesnį nei 50 proc. nustatytą darbingumo 

lygį) nei kitokią negalią turintys studentai ir atvirkščiai50. Papildomai atlikus Kramerio V testą, 

matyti, jog ryšys yra ganėtinai silpnas. 

Regos negalią turinčių studentų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį tolygesnis –  35 % jų 

turi 0-25 proc. darbingumo lygį, po 22 % turi atitinkamai 30-45 ir 60-65 proc. darbingumo lygį. Tarp 

regos negalią turinčių yra ir tokių, kurių darbingumo lygis yra tarp 70-95 (9 %) arba nenustatytas (4 

%). Patikrinus ryšį tarp regos negalios turėjimo ir negalios sunkumo, statistiškai reikšmingo ryšio 

 
50 x2 =13.282,  df=1,  p = <0.001 V = 0.260 
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neaptikta51. Taigi galima teigti, kad regos negalią turintys studentai darbingumo lygio skalėje 

pasiskirstę pakankamai tolygiai lyginant su bendra imtimi. 

Didžioji dalis klausos negalią turinčių studentų – net 74 % – nurodė turintys 30-45 proc. 

darbingumo lygį. Tačiau tarp jų buvo ir turinčių nenustatytą (10 %), 0-25 proc. (6 %) taip pat – 50-

55 proc. (3 %) ir 60-65 proc. (6 %). Patikrinus ryšį tarp klausos negalios turėjimo ir negalios sunkumo 

Chi-kvadrato testu, paaiškėjo, jog skirtumas tarp šių grupių statistiškai reikšmingas (5 % 

reikšmingumo lygiu): klausos negalią turintys studentai dažniau turi sunkesnę negalią (mažesnį 

nustatytą darbingumo lygį) nei klausos negalios neturintys studentai ir atvirkščiai52. Papildomai 

atlikus Kramerio V testą, matyti, jog ryšys yra silpnas (V = 0.152). 

Psichosocialinę negalią dažniausiai nurodo turintys nenustatytą darbingumo lygį (45 %), 

tačiau 10 % turi sunkią negalią (0-25 proc.), o 33 % iš jų nurodė turį 30-45 proc. darbingumo lygį. 

Patikrinus ryšį tarp psichosocialinės negalios turėjimo ir negalios sunkumo Chi-kvadrato testu, ryšys 

buvo statistiškai reikšmingas (5 % reikšmingumo lygiu). Tačiau rezultatai gauti priešingi 

ankstesniems negalios tipams: psichosocialinę negalią turintys studentai dažniau turi mažesnį 

nustatytą darbingumo lygį nei psichosocialinės negalios neturintys studentai ir atvirkščiai53. 

Papildomai atlikus Kramerio V testą, matyti, jog ryšys yra pakankamai silpnas (V = 0.213). 

Intelekto negalia šiuo aspektu nebuvo įtraukta į analizę dėl per mažos imties (tik vienas 

respondentas pažymėjo šį negalios tipą). 

Autizmo spektro sutrikimus kaip negalios tipą pasirinkę studentai nurodė turintys daugiausiai 

nenustatytą (50 % apklaustųjų), taip pat 50-55 proc. darbingumo lygį (33 % apklaustųjų). Nors dažnių 

lentelė parodė, kad autizmo spektro sutrikimus turintys studentai linkę turėti lengvesnę negalią, 

nebuvo pakankamos imties patikimam Chi-kvadrato testui atlikti. 

Tarp mokymosi sutrikimų/sunkumų turinčių net 47 % sudarė nenustatytą darbingumo lygį 

turintys studentai, o 41 % sudarė turintys nustatytą darbingumo lygį tarp 30-45 proc. Patikrinus ryšį 

tarp mokymosi sunkumų turėjimo ir negalios sunkumo Chi-kvadrato testu, ryšys buvo statistiškai 

reikšmingas (5 % reikšmingumo lygiu). Rezultatai panašūs į psichosocialinės negalios tipą: 

mokymosi sunkumų turintys studentai dažniau turi didesnį nustatytą darbingumo lygį nei kiti 

studentai su negalia ir atvirkščiai (silpnas ryšys, V = 0.151)54. 

Kitą negalią pasirinkę daugiausiai nurodė turį 30-45 proc. darbingumo lygį (net 71 %), nors 

taip pat yra ir turinčių sunkią negalią (3 %), 50-55 proc. darbingumo lygį (11 %). 16 % iš šios grupės 

nurodė turį nenustatytą darbingumo lygį. Apklausoje pasirinkus variantą „Kita“ buvo galima įrašyti 

savo variantą. Tarp jų yra cukrinio diabeto, įvairių vidaus sutrikimų ar ligų (pavyzdžiui, žarnyno, 

širdies, kvėpavimo,  endokrinologinių), taip pat neurologinių sutrikimų (pavyzdžiui, epilepsija ar 

nepatikslinta). Kai kurie studentai prie „kita“ taip pat įrašė bendrą kategoriją, pavyzdžiui, „somatinė“, 

„vidaus“, „lėtinė liga“, „bendrosios ligos“. Todėl detaliau kategorizuoti šiuos atsakymus sudėtinga. 

Kiti studentai įrašė psichosocialinei ar judėjimo negaliai priskiriamus sutrikimus (pavyzdžiui, 

obsesinis-kompulsinis sutrikimas, nerimo sutrikimai, depresiniai epizodai, rankos valdymo 

sutrikimai), tačiau tokių atsakymų buvo vienetai. Patikrinus ryšį tarp kitos negalios turėjimo ir 

negalios sunkumo, statistiškai reikšmingo ryšio neaptikta (p = 0.157). Taigi galima teigti, kad kitą 

negalią turintys studentai darbingumo lygio skalėje pasiskirstę pakankamai tolygiai lyginant su 

bendra imtimi. 

Apibendrinant, ryšių testai parodė, kad mažesnį nustatytą darbingumo lygį dažniau turi 

judėjimo ir klausos negalią turintys studentai. Regos negalią turintys studentai pagal darbingumo lygį 

pasiskirstę pakankamai tolygiai. Tuo tarpu studentai su psichosocialine negalia ar mokymosi 

 
51 p = 0.441  
52 x2 =4.536,  df=1,  p = 0.033 
53 x2 =8.863,  df=1,  p = 0.003 
54 x2 =4.488,  df=1,  p = 0.034 
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sunkumais, taip pat autizmo spektro sutrikimais dažniau nei kiti negalią turintys studentai turi didesnį 

(virš 45 proc.) arba nenustatytą darbingumo lygį. Taigi šios studentų grupės rečiau gauna finansinę 

paramą ir rečiau identifikuojamos aukštųjų mokyklų. Todėl siekiant užtikrinant studijų proceso 

prieinamumą visiems studentams su negalia, svarbu skirti papildomą dėmesį šioms studentų grupėms 

identifikuoti.  

3.3. Finansinės paramos gavimas 

Pagal darbingumo lygį, 63,8 % respondentų pretenduotų į finansiės paramos gavimą (45 proc. 

ir mažesnis darbingumo lygis), 36,2 % – nepretenduotų (didesnis nei 45 proc. ir nenustatytas 

darbingumo lygis). 

Tačiau paprašyti įvardinti, kokias finansinės paramos priemones gauna arba yra gavę (11 

paveikslas), ne visi studentai, kurie pretenduotų į finansinę paramą, nurodė ją ir gaunantys. Kai kurie 

nurodė gaunantys ne visas finansinės pagalbos priemones, nors daugelio finansinės paramos 

priemonių gavimo kriterijai beveik tokie patys55 (45 % ir mažesnis darbingumo lygis). Pavyzdžiui, 

finansinės pagalbos išmoką (teikiama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų, administruoja 

Neįgaliųjų reikalų departamentas,  toliau – NRD teikiama išmoka) gauna didžioji dalis studentų 

užpildžiusių apklausą (51,5 %), tačiau Valstybinio studijų fondo administruojamą tikslinę išmoką 

studijų prieinamumui didinti (teikia Valstybinis studijų fondas, toliau – VSF išmoka) gauna tik 42 %. 

Socialinę stipendiją pažymėjo, kad gauna 49,5 % respondentų. Įdomu pasižiūrėti, kaip šie studentai 

pasiskirsto pagal darbingumo lygį.  

 

11 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokias finansinės paramos rūšis gauna  

Atlikus dažnių lentelę matyti, kad net 36 respondentai, nurodę 45 proc. ar mažesnį darbingumo 

lygį (t.y. atitinka finansinės paramos kriterijus), negauna NRD teikiamos išmokos. Tai sudaro net 

28,8 % visų respondentų atitinkančių darbingumo lygio kriterijų. Situacija panaši ir su tiksline išmoka 

studijų prieinamumui didinti (VSF teikiama išmoka), tik čia dar daugiau studentų, atitinkančių 

 
55 Tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti kriterijai skiriasi – ją gauna tik studentai, studijuojantys 

nefinansuojamoje studijų vietoje 
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darbingumo lygio kriterijų, negauna išmokos: iš viso 54 respondentai, (43,2 %) iš atitinkančių 

darbingumo lygio kriterijų. Socialinės stipendijos negauna 39 (31,2 %) iš atitinkančių darbingumo 

lygio kriterijų. 

Prie klausimo variantų taip pat buvo ir alternatyvūs pasirinkimai. Studentai galėjo nurodyti, kad 

nepretenduoja į nei vieną paramos rūšį (nes turi didesnį arba nenustatytą darbingumo lygį),  taip pat 

buvo variantas „Negaunu finansinės paramos, nes nežinojau apie tokią galimybę“. Be to, studentai 

galėjo pasirinkti variantą „Pretenduoju į paramą pagal darbingumo lygio kriterijų, tačiau negaunu jos 

dėl kitų kriterijų neatitikimo ar kitų priežasčių. Patikslinti (įrašyti):“ ir įrašyti papildomą variantą. 12 

paveiksle pavaizduoti šių alternatyvių atsakymų pasirinkimai. Net 20 % studentų nurodė, kad  

negauna finansinės paramos, nes nežinojo apie tokią galimybę. Tik 12 proc. nurodė, kad negauna 

paramos dėl per didelio turimo darbingumo lygio.  

 

 

12 pav. Respondentų, negaunančių finansinės paramos, priežastys 

Išanalizavus šiuos atsakymus pagal respondentų darbingumo lygį, matyti, kad ne visi studentai, 

pasirinkę variantą „Negaunu finansinės paramos, nes nežinojau apie tokią galimybę“ iš tikrųjų į ją 

pretenduotų. Tik 9 studentai iš pasirinkusių šį variantą turi 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį. 30 

studentų,  pasirinkusių šį variantą, turėjo didesnį darbingumo lygį. Vis dėlto, 9 studentai sudaro net 

7,2 % dalį respondentų, turinčių 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį.  

Studentai, pasirinkę “Kita”, galėjo įrašyti savo patikslinimą.  Tarp jų buvo tokių, kurie nurodė 

gauną „valstybės mokamą pensiją“,  buvo tokių, kurie teigė, kad  niekada nežinojo apie finansinės 

paramos galimybę, kiti jos negavo dėl per didelio darbingumo lygio, bet laukia, kol jis bus įvertintas 

iš naujo.  

Iš viso nei vienos rūšies išmokos negauna 73 (38 %) respondentų. Iš jų 17 atitinka darbingumo 

lygio kriterijų, o tai sudaro net 8,7 % visų respondentų arba 13,6 % respondentų, atitinkančių 

darbingumo lygio kriterijų paramai gauti (13 pav.).  Dviejų rūšių išmokas gauna 27,2 % kriterijus 

atitinkančių studentų, o visas tris išmokas gauna 41,6 % šių studentų. Turint omenyje, kad pagrindinis 

kriterijus (darbingumo lygis) šių studentų vienodas, dauguma turėtų gauti visas tris išmokas, todėl 
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dalis negaunančių nei vienos arba gaunančių tik vieną arba dvi, yra pakankamai didelė, kad būtų 

atsitiktinė. 

 

13 pav. Studentų, atitinkančių darbingumo lygio kriterijų, finansinės paramos gavimas (iš trijų)56 

Taigi ne visi studentai, kurie galėtų gauti finansinę paramą, gauna visas arba bent vieną 

išmoką, į kurią pretenduoja. To priežastis gali būti tai, kad vis dar trūksta studentų su negalia 

informavimo apie galimybę gauti finansinę paramą. Nemaža dalis respondentų atitinka kriterijus, 

bet finansinės paramos negauna, nes nežinojo apie tokią galimybę. Šie rezultatai patvirtino 2020 m. 

atlikto tyrimo išvadas, kad tiek moksleiviams, tiek studentams su negalia trūksta informacijos apie 

atskiras finansinės pagalbos priemones, o jų teikimas itin komplikuotas, nes administruojamas 

skirtingų institucijų57. 

3.4. Prieinamumo vertinimai 

Tyrimu buvo siekta įvertinti tiek prieinamumo (ex ante pareigos principas, kai prieinamos 

sąlygos sudaromos sistemingai dar iki kylant poreikiui), tiek individualaus pritaikymo (ex nunc arba 

tinkamų sąlygų sudarymo principas, kai sąlygos pritaikomos pagal individualius poreikius, 

kiekvienu atskiru atveju) aspektus. Toliau dėl patogumo ex ante prieinamumo principas vadinamas 

prieinamumu, o ex nunc (tinkamas sąlygų sudarymas) – pritaikymu. 

Apklausos respondentai buvo paprašyti įvertinti prieinamumo aspektus iki COVID-19 

pandemijos pradžios ir nuo COVID-19 pradžios. Atskirai buvo galima įvertinti fizinės aplinkos 

prieinamumą, informacinės aplinkos prieinamumą ir studijų prieinamumą. Šie klausimai buvo skirti 

įvertinti bendrą prieinamumą pagal skirtingus aspektus, tačiau tikslas nebuvo įvertinti aukštųjų 

mokyklų prieinamumą objektyviai (tam reikėtų specialistų vertinimo).  

Svarbu pabrėžti, kad šie klausimai orientuoti į subjektyvų vertinimą. Neįmanoma patikrinti, ar 

atsakydami respondentai galvojo apie subjektyvią patirtį, ar apie bendrą prieinamumą įvairių grupių 

žmonėms (pavyzdžiui, informacinį prieinamumą regos negalią turintiems studentams). Siekiant 

 
56 Ketvirtoji išmoka, skiriama tik nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams, šioje diagramoje eliminuota 
57 Lina Garbenčiūtė, Indrė Širvinskaitė, Rūta Ruolytė-Verschoore, „Studija dėl finansinės pagalbos priemonių, skiriamų 

studentams turintiems negalią siekiant didinti studijų prieinamumą, panaudojimo mažėjimo“, Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilnius, 2020, 44.  
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įvertinti prieinamumą, reikalingos žinios apie prieinamumo standartus – nuo šių kompetencijų lygio 

taip pat galėjo priklausyti vertinimai.  

Be to, vertinimas galėjo būti tiek objektyvaus prieinamumo, tiek ir begalės kitų faktorių išraiška 

(pavyzdžiui, (ne)palankumas aukštajai mokyklai, identifikavimasis su aukštąja mokykla ar negalia, 

įpratimas prisitaikyti prie kliūčių, nuotaika ir kt.). Todėl šiuos vertinimus galima laikyti subjektyviais 

prieinamumo suvokimais. Vis dėlto, šis rodiklis taip pat labai svarbus, nes parodo respondentų 

savijautą tam tikru aspektu. Todėl vėliau prieinamumo vertinimų skirtumai bus įvertinti pagal 

negalios tipo ir sunkumo parametrus. 

3.4.1. Prieinamumo vertinimai (ex ante principas) 

14 paveiksle matyti, kad fizinės aplinkos prieinamumas tiek iki COVID-19, tiek nuo COVID-

19 pandemijos pradžios vertintas panašiai. Vis dėlto, minimalūs skirtumai tarp vertinimų yra: daugiau 

studentų atsakė, kad fizinės aplinkos prieinamumas neaktualus nuo COVID-19 pradžios (31 % 

palyginti su 24,5 %).  Neigiamas vertinimas, vis dėlto, nepakito: „Labai blogai“ arba „blogai“ fizinės 

aplinkos prieinamumą iki COVID-19 įvertino 8,5 %, o nuo COVID-19 – 8 % respondentų. Taigi 

fizinės aplinkos prieinamumas nuo COVID-19 pradžios dažniausiai tapo neaktualus tiems 

studentams, kurie ir taip jį vertino gerai. Bendras teigiamas vertinimas sumažėjo maždaug 5 

procentiniais punktais: nuo 45 % iki 45,5 %.  

 

14 pav.  Fizinės aplinkos prieinamumo vertinimas iki COVID-19 ir nuo COVID-19 

pandemijos pradžios 

Informacinės aplinkos prieinamumas, kaip būtų galima tikėtis, tapo labiau aktualus (žr. 15 

paveikslą). Nors vertinimai skiriasi nežymiai, tačiau nuo COVID-19 pradžios nežymiai daugiau 

studentų jį įvertino labai gerai arba gerai (iš viso nuo 58 % iki 61,5 %), rečiau – vidutiniškai (nuo 

16,5 % iki 14 %). Tai galima sieti su COVID-19, kaip informacinių technologijų akceleratoriaus 

prieinamumo srityje, poveikiu. Tačiau paaugo ir neigiamas vertinimas: nuo 3 % iki 6 % bendrai.  
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15 pav.  Informacinės aplinkos prieinamumo vertinimas iki COVID-19 ir nuo COVID-19 

pandemijos pradžios 

Bendras studijų prieinamumas vertintas panašiai teigiamai. Nuo COVID-19 pradžios teigiamas 

vertinimas nežymiai padidėjo – nuo bendrai 56 % iki 59,5 % (16 pav). Vidutinis vertinimas paaugo 

pora procentinių punktų – nuo 13,5  % iki 15 %. Neigiamas vertinimas visumoje sumažėjo: nuo 

bendrai sudėjus 7,5 % iki 6 %.   

 

16 pav.  Studijų prieinamumo vertinimas iki COVID-19 ir nuo COVID-19 pandemijos pradžios 
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Taigi bendrai prieinamumo vertinimas tiek iki COVID-19,  tiek nuo COVID-19 pandemijos 

pradžios yra labiau teigiamas. Geriausiai vertintas informacinis prieinamumas, kuris turėjo didžiausią 

teigiamą vertinimą ir mažiausią neigiamą vertinimą. Tiesa, neigiamas vertinimas nuo COVID-19 

pradžios paaugo keletu procentinių punktų. Vis dėlto, keletu punktų paaugo ir teigiamas vertinimas. 

Tai gali būti susiję su tuo, kad informacinės technologijos tapo aktualesnės didesnei studentų daliai 

kasdieniame studijų procese.  

3.4.2. Pritaikymo vertinimai (ex nunc principas) 

Studentai taip pat galėjo įvertinti studijų sąlygų pritaikymą, t.y. aukštosios mokyklos pastangas 

pritaikyti studijų sąlygas pagal jų individualius poreikius. Anketoje buvo prašymas įvertinti teiginį 

„Mano aukštoji mokykla visada pritaikydavo studijų sąlygas pagal mano su negalia susijusius 

poreikius“. Teiginys užduotas du kartus: įvertinti iki COVID-19 laikotarpiui ir nuo COVID-19 

laikotarpiui.  Studentai galėjo pasirinkti atsakymą skalėje nuo „Visiškai sutinku“ iki „Visiškai 

nesutinku“.  

Studentų pritaikymų įvertinimų palyginimą galite pamatyti 17 paveiksle. Iš grafiko matyti, kad 

daugiausiai studentų pritaikymą įvertino teigiamai:. „visiškai sutinku“ ir „sutinku“ bendrai pasirinko 

36,5 % (iki COVID-19) ir 38,5 % (nuo COVID-19). Verta pažymėti, jog vertinimas paaugo keliais 

procentiniais punktais, ypač vertinimas „Visiškai sutinku“ – surinko net 4 proc. punktais daugiau nuo 

COVID-19 pradžios. Vis dėlto, teigiamas vertinimas šiuo atveju mažesnis už bet kurio aspekto 

prieinamumo vertinimą (žemiausias buvo fizinio prieinamumo teigiamas vertinimas, kuris buvo 

atitinkamai 45 % (iki COVID-19) ir 40,5 % (nuo COVID-19)). Taip pat matyti, kad neigiamas 

vertinimas taip pat didesnis nei bendro prieinamumo vertinimo rodikliai – bendras neigiamas 

vertinimas iki COVID-19 sudaro 9 %  respondentų,  o nuo COVID-19 pradžios  paaugo iki 12 %.  

 

 

17 pav. Studijų sąlygų pritaikymo pagal su negalia susijusius poreikius vertinimas iki 

COVID-19 ir nuo COVID-19 pradžios 

Apibendrinus, studentai su negalia studijų pritaikymą taip pat dažniau vertino teigiamai, nors 

didesnė dali (lyginant su prieinamumo vertinimu) jį įvertino vidutiniškai. Nuo COVID-19 pradžios 
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paaugo tiek teigiamas pritaikymo vertinimas (bendrai maždaug 2 procentiniais punktais), tiek 

neigiamas (3 procentiniais punktais). Taigi matyti, kad COVID-19 pandemijos pradžia turėjo 

nevienareikšmį poveikį: tiek neigiamą, tiek teigiamą. Todėl svarbu įsigilinti, kaip pritaikymo 

vertinimas ir jo pokytis nuo COVID-19 pradžios pasireiškė skirtingose respondentų grupėse pagal 

negalios sunkumą. 

3.5. Prieinamumo ir pritaikymo vertinimų santykis su negalios sunkumu 

Apžvelgus bendrus prieinamumo vertinimus buvo svarbu įsigilinti į tai, kokie studentai linkę 

geriau ar blogiau vertinti prieinamumą, t.y., ar prieinamumo / pritaikymo vertinimas susijęs su 

negalios sunkumu. Tam atliktos koreliacijos naudojant prieinamumo vertinimo pagal fizinio, 

informacinio ir studijų aspektus ir pritaikymo vertinimo kintamuosius ir darbingumo lygio kintamąjį.  

Siekiant patikimesnių rezultatų, vertinimai sugrupuoti į tris kategorijas  (atitinkamai „Labai 

gerai / gerai“, „Vidutiniškai“ ir„Labai blogai / blogai“; „Visiškai sutinku / sutinku“, „Nei sutinku,  

nei nesutinku“ ir „Visiškai nesutinku / nesutinku“). Toliau tekste šios kategorijos siekiant aiškumo 

referuojamos kaip „teigiamas“, „vidutinis“ ir „neigiamas“ vertinimas. Darbingumo lygio kategorijos 

siekiant rezultatų patikimumo taip pat sugrupuotos į dvi:  „Lengva“ (50-100 % ir nenustatytas 

darbingumo lygis) ir „Sunki“ (0-45 % darbingumo lygis). Šios kategorijos taip pat sutampa su 

pretendavimu ir nepretendavimu į finansinę paramą.  

3.5.1. Laikotarpis iki COVID-19 pradžios 

Siekiant įvertinti prieinamumo vertinimo ryšį su negalios sunkumu iki COVID-19 pradžios, 

buvo tikrinamos šios hipotezės: 

H0 Nėra reikšmingo ryšio tarp negalios sunkumo ir prieinamumo vertinimo 

[fizinio, informacinio ar studijų aspektu] iki COVID-19 pradžios. 

H1 Yra reikšmingas ryšys tarp negalios sunkumo ir prieinamumo vertinimo 

[fizinio, informacinio ar studijų aspektu] iki COVID-19 pradžios. 

Atlikus Spearmano koreliacijos testą su fizinės aplinkos prieinamumo vertinimu,  informacinės 

aplinkos prieinamumo vertinimu ir studijų prieinamumo vertinimu (iki COVID-19) ir negalios 

sunkumu, koreliacijos buvo silpnos, neigiamos, tačiau nebuvo statistiškai reikšmingos 5 % 

reikšmingumo lygiu58.  

Taigi visais trimis aspektais (fizinio, informacinio ar studijų) prieinamumo vertinimas iki 

COVID-19 neturėjo reikšmingo ryšio su negalios sunkumu (H0  negali būti atmesta). 

Siekiant įvertinti pritaikymo vertinimo ryšį su negalios sunkumu iki COVID-19 pradžios, buvo 

tikrinamos šios hipotezės: 

H0 Nėra reikšmingo ryšio tarp negalios sunkumo ir pritaikymo vertinimo iki 

COVID-19 pradžios. 

H1 Yra reikšmingas ryšys tarp negalios sunkumo ir pritaikymo vertinimo iki 

COVID-19 pradžios. 

Atlikus Spearmano koreliacijos testą su pritaikymo vertinimu (iki COVID-19) ir negalios 

sunkumu, koreliacija buvo silpna, neigiama (r = -0,198), ir statistiškai reikšminga 5 % reikšmingumo 

lygiu (p = 0,016). Taigi galima daryti išvadą, kad egzistuoja reikšmingas ryšys tarp negalios 

sunkumo ir pritaikymo vertinimo iki COVID-19 pradžios (atmesta H0 hipotezė).  

 
58 Fizinės aplinkos prieinamumo vertinimas: r = -0,159, p = 0,058; informacinės aplinkos prieinamumo  vertinimas: r = -

0,049, p = 0,544; studijų prieinamumo vertinimas: r = -0,147, p = 0,070 
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Kadangi Spearmano r koeficientas buvo neigiamas, vadinasi, kad sunkesnę negalią (didesnis 

įvertis) turintys studentai buvo linkę pritaikymą vertinti labiau teigiamai, nei lengvesnę negalią 

turintys studentai. Šio ryšio vizualizaciją, atvaizduotą R programa, galite pamatyti 18 paveiksle.  

18 pav. pavaizduotas respondentų pasiskirstymas pagal pritaikymo vertinimą: raudona spalva 

pažymėti sunkesnę negalią turintys respondentai (0-45 proc. darbingumo lygis),  o mėlyna – 

lengvesnę negalią turintys (50-100 proc. ir nenustatytas darbingumo lygis). Vertikaliai respondentų 

grupės paskirstytos į tris dalis pagal pritaikymo vertinimą: kairėje stulpelis žymi teigiamą vertinimą,  

vidurinis – vidutinį, o dešinys – neigiamą pritaikymo vertinimą. Kuo didesnis keturkampis, tuo 

didesnė respondentų grupė pasirinko atitinkamą negalios sunkumo ir pritaikymo vertinimo 

kategoriją. Kaip matome iš keturkampių dydžio,  lengvesnę negalią turinčių studentų bendrai mažiau, 

tačiau jie linkę rinktis daugiau vidutinišką vertinimą. Tuo tarpu sunkesnę negalią turintys studentai 

dažniausiai rinkosi teigiamą vertinimą. 

 

18 pav. Ryšys tarp negalios sunkumo ir pritaikymo vertinimo (iki COVID-19) 

Papildomai šiam ryšiui įvertinti buvo atliktas Chi-kvadrato testas. Rezultatai parodė, jog ryšys 

tarp studentų negalios sunkumo ir studijų sąlygų pritaikymo vertinimo iki COVID-19 pradžios 

yra statistiškai reikšmingas 1 % reikšmingumo lygiu. Papildomai atlikus Kramerio V testą, matyti, 

jog ryšys yra pakankamai silpnas59.  

Taigi statistiškai reikšmingas ryšys tarp bendro prieinamumo vertinimo fizinio, informacinio ar 

studijų aspektais ir negalios sunkumo nebuvo aptiktas, tačiau aptiktas reikšmingas ryšys tarp 

pritaikymo vertinimo ir negalios sunkumo. Nors koreliacija silpna, patikrinus su Chi-kvadrato 

testu, ryšys kiek stipresnis (nors vis tiek pakankamai silpnas): studentai su sunkesne negalia dažniau 

pritaikymą vertina teigiamai, o studentai su lengvesne – dažniau vidutiniškai ar neigiamai.  

3.5.2. Laikotarpis nuo COVID-19 pradžios 

 
59 x2 =9.595,  df=2,  p = 0.008, V = 0.254 
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Siekiant įvertinti prieinamumo vertinimo ryšį su negalios sunkumu nuo COVID-19 pradžios, 

buvo tikrinamos šios hipotezės: 

H0 Nėra reikšmingo ryšio tarp negalios sunkumo ir prieinamumo vertinimo 

[fizinio, informacinio ar studijų aspektu] nuo COVID-19 pradžios. 

H1 Yra reikšmingas ryšys tarp negalios sunkumo ir prieinamumo vertinimo 

[fizinio, informacinio ar studijų aspektu] nuo COVID-19 pradžios. 

Atlikus Spearmano koreliacijos testą su fizinės aplinkos prieinamumo vertinimu (nuo COVID-

19) ir negalios sunkumu, ji buvo silpna, neigiama ir statistiškai reikšminga 1 % reikšmingumo lygiu60. 

Tai pakankamai didelis reikšmingumas, todėl galima užtikrintai atmesti H0 ir patvirtinti H1, kad yra 

reikšmingas ryšys tarp negalios sunkumo ir fizinio prieinamumo vertinimo nuo COVID-19 

pradžios. Papildomai atliktas Chi-kvadrato testas, kurio rezultatai parodė, jog ryšys tarp studentų 

negalios sunkumo ir fizinio prieinamumo vertinimo nuo COVID-19 pradžios yra statistiškai 

reikšmingas 5 % reikšmingumo lygiu61. Papildomai atlikus Kramerio V testą, matyti, jog ryšys yra 

pakankamai silpnas (vizualizacija 19 paveiksle). 

Atlikus koreliacijos testą su informacinės aplinkos prieinamumo vertinimu (nuo COVID-19) ir 

negalios sunkumu, ji buvo itin silpna, neigiama, tačiau nebuvo statistiškai reikšminga 5 % 

reikšmingumo lygiu62.  

Atlikus koreliacijos testą su studijų prieinamumo vertinimu (nuo COVID-19) ir negalios 

sunkumu, ji buvo silpna, neigiama, bet statistiškai reikšminga 5 % reikšmingumo lygiu63. Todėl 

galima atmesti H0 ir patvirtinti H1, kad yra reikšmingas ryšys tarp negalios sunkumo ir studijų 

prieinamumo vertinimo nuo COVID-19 pradžios. Papildomai atliktas Chi-kvadrato testas, kurio 

rezultatai parodė, jog ryšys tarp studentų negalios sunkumo ir studijų prieinamumo vertinimo 

nuo COVID-19 pradžios yra statistiškai reikšmingas 5 % reikšmingumo lygiu64. Papildomai 

atlikus Kramerio V testą, matyti, jog ryšys yra pakankamai silpnas (vizualizacija 20 paveiksle). 

Taigi aptiktas statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys tarp fizinės aplinkos ir studijų 

prieinamumo vertinimų ir negalios sunkumo. Tai reiškia, kad sunkesnę negalią turintys 

studentai fizinį ir studijų prieinamumą buvo linkę vertinti geriau nei studentai, turintys 

lengvesnę negalią.  

Kaip ir ankstesniame skyrelyje panašioje diagramoje, raudona spalva pažymėti sunkesnę 

negalią turintys respondentai (0-45 proc. darbingumo lygis), mėlyna – lengvesnę negalią turintys (50-

100 proc. ir nenustatytas darbingumo lygis). Vertikaliai respondentų grupės paskirstytos į tris dalis: 

kairėje teigiamas vertinimas,  viduryje – vidutinis, o dešinėje – neigiamas pritaikymo vertinimas. Kuo 

didesnis keturkampis, tuo didesnė respondentų grupė pasirinko atitinkamą negalios sunkumo ir 

pritaikymo vertinimo kategoriją. Kaip matome iš keturkampių dydžio,  lengvesnę negalią turinčių 

studentų bendrai mažiau, tačiau jie linkę rinktis daugiau vidutinišką ir neigiamą vertinimus. Tuo tarpu 

sunkesnę negalią turintys studentai dažniausiai rinkosi teigiamą vertinimą. 

 

 
60 r = -0,240, p = 0,006 
61 x2 =8,578,  df=2,  p = 0.014, V = 0.256 
62 r = -0,122, p = 0,122 
63 r = -0,160,  p = 0,044 
64 x2 =7.417,  df=2,  p = 0.025,  V = 0.216 
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19 pav. Ryšys tarp negalios sunkumo ir fizinio prieinamumo vertinimo (nuo COVID-19)  

 

20 pav. Ryšys tarp negalios sunkumo ir studijų prieinamumo vertinimo (nuo COVID-19)  
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Siekiant įvertinti pritaikymo vertinimo ryšį su negalios sunkumu nuo COVID-19 pradžios, 

buvo tikrinamos šios hipotezės: 

H0 Nėra reikšmingo ryšio tarp negalios sunkumo ir pritaikymo vertinimo nuo 

COVID-19 pradžios. 

H1 Yra reikšmingas ryšys tarp negalios sunkumo ir pritaikymo vertinimo nuo 

COVID-19 pradžios. 

Atlikus Spearmano testą, koreliacija buvo pakankamai silpna, neigiama, bet statistiškai 

reikšminga 1 % reikšmingumo lygiu65. Taigi galima atmesti H0 hipotezę ir daryti išvadą, kad 

egzistuoja reikšmingas ryšys tarp negalios sunkumo ir pritaikymo vertinimo nuo COVID-19 

pradžios. Be to, nors koreliacija vis dar silpna, ji stipresnė nei atitinkama iki COVID-19. Vadinasi, 

kad tendencija, atsiskleidusi iki COVID-19 pradžios, nuo COVID-19 tik sustiprėjo. Siekiant geriau 

pamatyti šį ryšį, naudinga pažvelgti į jo vizualizaciją (21 pav). Vėlgi matyti, kad studentai su 

sunkesne negalia pritaikymą vertina dažniau teigiamai, nei studentai su lengvesne negalia. 

Studentai su lengvesne negalia, kita vertus, linkę pritaikymą vertinti labiau vidutiniškai ar 

neigiamai. 

 

21 pav. Ryšys tarp negalios sunkumo ir pritaikymo vertinimo nuo COVID-19 (kairėje – teigiamas 

vertinimas, viduryje – vidutinis, dešinėje – neigiamas)  

Apibendrinus rezultatus, matyti, jog studentai su sunkesne negalia linkę prieinamumą ir 

pritaikymą vertinti teigiamai, o lengvesnę negalią turintys studentai – 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. Tai gali 

paaiškinti faktas, kad sunkesnę negalią turintys studentai pretenduoja į finansinę paramą, todėl yra 

dažniau identifikuojami aukštųjų mokyklų (patys turi motyvaciją atskleisti savo negalią ir kreiptis): 

net ir tų, kurios neturi negalios koordinatorių. Šie studentai yra žinomi mokyklų administracijoms, 

 
65 r = -0,224, p = 0,006 
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šios informaciją apie finansinės paramos gavėjus perduoda NRD. Tuo tarpu lengvesnę negalią 

turintys studentai dažnai lieka neidentifikuoti.  

Iš 3.2.1 dalyje atliktų ryšių testų matėme, kad lengvesnę negalią dažniau turi psichosocialinę 

negalią, mokymosi sutrikimų turintys respondentai. Tai verta turėti omenyje vertinant ir šiuos 

rezultatus: šių negalios tipų studentai rečiau identifikuojami, todėl sulaukia mažiau pagalbos iš 

aukštųjų mokyklų. Tai paaiškintų ir jų prastesnius prieinamumo ir pritaikymo vertinimus. Tai, kad ši 

tendencija išryškėjo nuo COVID-19 pradžios gali būti susiję su papildomais poreikiais, kylančiais 

šiems studentams nuotolinių studijų kontekste66.  

Tai, kad šie ryšiai pakankamai silpni, parodo, kad yra ir kitų faktorių, kurie paaiškintų vienokius 

ar kitokius vertinimus. Reikėtų nepamiršti, kad negalios lygio kintamasis neparodo negalios tipo, be 

to, kiekvieno studento negalia ir poreikiai pasireiškia individualiai. Negana to, studentai yra iš 

daugelio aukštųjų mokyklų (ir jų padalinių), kuriose prieinamumo situacijos yra labai skirtingos. 

Todėl šių statistiškai reikšmingų ryšių egzistavimas yra svarbus ir parodo sisteminius studijų 

prieinamumo užtikrinimo trūkumus, ypač lengvesnę negalią turintiems studentams.  

3.6. Studentų su negalia studijų individualizavimo / lankstumo ypatumai 

3.6.1. Informacijos apie lankstumo galimybes sklaida ir jų aktualumas 

Tyrimo respondentai turėjo galimybę atsakyti, apie kokias studijų lankstumo galimybes yra 

girdėję savo aukštojoje mokykloje. Nors tai neatskleidžia realaus šių galimybių užtikrinimo, tačiau 

gali parodyti tam tikras tendencijas, taip pat žymėti informacijos apie šias galimybes sklaidą (ar jos 

stoką). Studentai galėjo pasirinkti keletą variantų iš 11 (22 pav). 

 

22 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, apie kokias studijų lankstumo galimybes žino savo 

aukštojoje mokykloje67 

Kaip matyti diagramoje, daugiausiai studentų yra girdėję apie galimybę gauti finansinę paramą 

studentams su negalia (60 %) ir apie galimybę išeiti akademinių atostogų arba susistabdyti studijas 

(60 %). Didelė dalis studentų žinojo apie nuotolines studijas (galima priskirti COVID-19 įtakai) (51 

 
66 Kituose skyriuose turėsime galimybę įvertinti konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria studentai pagal turimą 

negalios tipą.  
67 Suminiai rezultatai gali sudaryti daugiau nei 100 % dėl suapvalinimo 
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%), taip pat nemažai studentų pažymėjo ištęstines studijas (40 %). Įdomu, jog tik 13 % pažymėjo 

galimybę individualizuoti studijas pagal su negalia susijusius poreikius, 25 % žinojo apie galimybę 

pailginti atsiskaitymams skirtą laiką, ir tik 17 % – apie galimybę dėl negalios atsiskaityti už darbus 

alternatyviais būdais. Pastaroji teisė yra skirta konkrečiai studentams su negalia ir įtvirtinta Mokslo 

ir studijų įstatyme (toliau – MSĮ)68, todėl toks nedidelis procentas studentų su negalia, žinančių apie 

šią galimybę, signalizuoja mažą informacijos apie studijų prieinamumą negalią turintiems studentams 

sklaidą.  

Naudojant Chi-kvadrato testą, buvo patikrintas skirtumas tarp kolegijų ir universitetų studentų 

ir žinojimo apie šias lankstumo galimybes69. Rezultatai parodė keletą statistiškai reikšmingų skirtumų 

tarp kolegijų ir universitetų studentų. Kolegijų studentai statistiškai reikšmingai rečiau žinojo 

apie individualaus studijų plano galimybę (silpnas ryšys)70, taip pat apie studijų 

individualizavimo galimybę (galimybė pritaikyti studijų procesą pagal su negalia susijusius 

poreikius) (vidutinis ryšys)71 ir galimybę pailginti atsiskaitymų laiką (dėl negalios)72 bei 

atsiskaityti alternatyviais būdais (MSĮ įtvirtinta teisė)73. Nors daugelis ryšių silpni, vis dėlto, 

parodo tendenciją, kad kai kurių kolegijų studentai gali būti prasčiau informuoti apie šias 

galimybes arba kad jos jiems gali nebūti sudarytos.  

Studentai buvo paprašyti įvertinti, kurios iš šių galimybių jiems yra aktualios ir galėjo pažymėti 

keletą variantų (23 pav). 

 

23 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokios studijų lankstumo galimybės yra aktualios74 

 
68 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242, Redakcija Nr. XII-2534, 2016-

06-29, TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20555, 62 str. 7 d.  
69 Studentų iš seminarijų ir akademijų atsakymai dėl mažos imties teste eliminuoti 
70  x2 =8.350,  df=1,  p = 0.004, V = 0.212 
71  x2 =16.663,  df=1,  p = <0.001, V = 0,300 
72 x2 =10.722,  df=1,  p = 0.001, V = 0,241 
73 x2 =6.853,  df=1,  p = 0,009 V = 0,192 
74 Suminiai rezultatai gali sudaryti daugiau nei 100 % dėl suapvalinimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a9058e049b311e6b5d09300a16a686c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a9058e049b311e6b5d09300a16a686c
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Diagramoje matyti, kad aktualiausios visgi yra nuotolinės studijos (53 %), taip pat studentams 

labai aktuali galimybė gauti finansinę paramą (51 %). Patikrinus, kaip tai susiję su turimu negalios 

tipu, matyti, kad nuotolinės studijos aktualios didesnei daliai judėjimo negalią turinčių studentų, taip 

pat regos negalią turinčių. Psichosocialinę negalią ir mokymosi sutrikimų turintiems, atvirkščiai, 

nuotolinės studijos rečiau žymėtos kaip aktualios. Šios tendencijos nestebina, vis dėlto, patikrinus 

ryšį tarp šių kintamųjų Chi-kvadrato testu, statistiškai reikšmingo ryšio neaptikta (kai kurių negalios 

tipų imtis buvo per maža). Taigi vien konkretaus negalios tipo neužtenka, kad paaiškintume 

nuotolinių studijų aktualumą.  

Taip pat buvo įdomu pasižiūrėti, ar yra statistiškai reikšmingas ryšys tarp lankstumo galimybių 

ir negalios tipų / sunkumo. Dėl apimties trūkumo šie testai detaliai nebus aprašomi. Rezultatai parodė, 

kad studentams, turintiems lengvesnę negalią (50-100 % ir nenustatytą darbingumo lygį) rečiau 

aktualios nuotolinės studijos, nei sunkesnę negalią turintiems (ryšys silpnas)75.  

Chi-kvadrato testai parodė reikšmingą ryšį tarp negalios tipo ir keleto konkrečių lankstumo 

galimybių. Nors daugelis šių rezultatų nereikalauja išsamaus pagrindimo (jų galima buvo tikėtis), vis 

dėlto, jie svarbūs, nes patvirtina konkretiems negalios tipams aktualiausius studijų lankstumo būdus. 

Judėjimo negalią turintiems studentams svarbi individualiai / nuotoliniu būdu vykdomų studijų 

galimybė (kai nėra galimybės išeiti iš namų)76. Regos negalią turintiems studentams reikšmingai 

aktualūs keletas lankstumo galimybių: studijų individualizavimas pagal dėl negalios kylančius 

poreikius77, galimybė pailginti atsiskaitymams skirtą laiką (vidutiniškai stiprus ryšys)78 ir galimybė 

atsiskaityti alternatyviais būdais (silpnas ryšys)79. Psichosocialinę negalią80 ir autizmo spektro 

sutrikimų81 turintiems studentams aktualiausia  galimybė išeiti akademinių atostogų ar susistabdyti 

studijas. 

Pažymėtina, kad daugelis šių ryšių silpni. Tai reiškia, kad egzistuoja variacijos negalios tipo 

grupių viduje, t.y., studentai su negalia turi įvairių individualių poreikių nebūtinai priklausančių nuo 

jų negalios tipo. Vis dėlto, atskleisti reikšmingi ryšiai parodo, kurie studijų pritaikymo būdai gali būti 

dažniausiai aktualūs įvairaus negalios tipo žmonėms. 

3.7. Tinkamų sąlygų sudarymas: pagalbos priemonės ir pritaikymo būdai 

3.7.1. Pagalbos priemonės, suteiktos iki COVID-19 

Kitas klausimas, į kurį respondentai buvo paprašyti atsakyti – kokios tinkamų sąlygų sudarymo 

priemonės buvo suteiktos ir kokių trūko iki COVID-19 ir nuo COVID-19 pandemijos pradžios.  

Pradedant nuo laikotarpio iki COVID-19, didžiausias procentas studentų pažymėjo, jog 

neturėjo papildomų poreikių (37 %) (24 pav). Ties pasirinkimais, kur pagalba buvo suteikta, 

respondentų buvo nedaug. Didžiausias procentas pagal pritaikymo tipą buvo galimybė gauti studijų 

medžiagą nuotoliniu būdu. Šis tinkamų sąlygų sudarymo būdas aktualiausias regos, klausos negalią 

turintiems studentams, kuriems gali reikėti paskaitos medžiagą peržiūrėti per kompiuterį prieš / po 

paskaitos ir pan. Taip pat šis pritaikymo būdas aktualus judėjimo ar psichosocialinę negalią turintiems 

studentams, kuriems gali reikėti paskaitų medžiagą gauti nuotoliniu būdu dėl su negalia susijusių 

priežasčių negalint atvykti į paskaitas. Atlikus Chi-kvadrato testus, statistiškai reikšmingas ryšys 

aptiktas tik su regos negalią turinčiais studentais (5 % lygiu) - jie dažniau yra gavę studijų medžiagą 

nuotolinių būdu nei kiti studentai82. Įdomu, kad 13 % respondentų buvo suteikta psichologinė 

 
75 x2 =3.949,  df=1,  p = 0.047, V = 0.142 
76 x2 = 4.117,  df=1,  p = 0.042 
77 x2 = 7.533,  df=1,  p = 0.006 
78 x2 = 12.454,  df=1,  p = 0.001 
79 x2 = 4.474,  df=1,  p = 0.034 
80 x2 = 8.972,  df=1,  p = 0.003 
81  x2 = 4.938,  df=1,  p = 0.04 
82 x2 = 8.420,  df=1,  p = 0.010 
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pagalba, konsultavimas, 12 % – suteikta nuotolinių studijų galimybė. Kiti pritaikymo būdai sulaukė 

itin mažų procentinių punktų.  

Patikrinus skirtumus tarp kolegijų ir universitetų Chi-kvadrato testais, aptikta pora statistiškai 

reikšmingų skirtumų: kolegijų studentai reikšmingai rečiau nurodė gavę aplinkos pritaikymą83 

ir atsiskaitymų formos pritaikymą84 nei universitetų studentai. 

Siekiant geriau suprasti, kokia dalis respondentų apskritai sulaukė bent vienos pagalbos rūšies, 

paskaičiuoti atsakiusių bent į vieną iš pritaikymo pasirinkimų dažniai (25 pav.). Vienokia ar kitokia 

(bent viena) pagalba buvo suteikta 46,5 % respondentų. Tai pakankamai didelis procentas, 

atsižvelgiant į tai, kad 37 % respondentų nurodė neturėję papildomų poreikių. Tuo tarpu 12 % 

studentų nurodė, kad nors turėjo poreikių, į juos nebuvo atsižvelgta. Paanalizavus šį variantą 

pažymėjusių respondentų darbingumo lygį paaiškėjo, jog 6 iš jų (26,1 %) turėjo didesnį nei 50 proc. 

arba nenustatytą darbingumo lygį, 14 (60,9 %) – 30-45 proc. darbingumo lygį ir tik 3 (13 %) 0-25 

proc. darbingumo lygį. 

 

 

24 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokia pagalba buvo suteikta iki COVID-1985 

 
83 x2 =4.436,  df=1,  p = 0.035, V = 0,155 
84 x2 =3.981,  df=1,  p = 0.046, V = 0,147 
85 Suminiai rezultatai gali sudaryti daugiau nei 100 % dėl suapvalinimo 
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25 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar gavo bent vieną pagalbos rūšį iki COVID-19 

3.7.2. Pagalbos priemonės, suteiktos nuo COVID-19 

Nuo COVID-19 pradžios respondentai kai kurias pagalbos rūšis gavo dažniau, tačiau ne itin 

ryškiai (26 pav). Kaip galima buvo tikėtis, padažnėjo suteikta nuotolinių studijų galimybė ir 

medžiagos suteikimas nuotoliniu būdu (atitinkamai 24 % ir 21 %). Iki COVID-19 pradžios šios 

lankstumo formos suteiktos rečiau (12 % ir 21 %).  

Įdomu, kad nuo COVID-19 psichologinę pagalbą gavo mažiau studentų nei iki pandemijos 

pradžios (9 % palyginti su 13 %). Kiek daugiau studentų pažymėjo nuo COVID-19 gavę studijų 

metodų (9 % palyginti su buvusiais 6 %) ar atsiskaitymų formos pritaikymą (14 % palyginti su 

buvusiais 8 %).  

Neturėję papildomų poreikių nurodė panaši dalis respondentų (38 % palyginti su 37 %), tačiau 

mažiau studentų pažymėjo nesulaukę pagalbos, nors jos reikėjo (8 % lyginti su 12 %).  
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26 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokia pagalba buvo suteikta nuo COVID-1986 

Paskaičiavus atsakiusių bent į vieną iš pritaikymo pasirinkimų dažnius (27 pav.), matyti, kad 

vienokia ar kitokia (bent viena) pagalba buvo suteikta 48 % respondentų – tai 2 procentiniais punktais 

daugiau, nei iki COVID-19 pradžios. Tendencija išlieka panaši: Chi-kvadrato testas parodė, kad 

studentai, kurie gavo bent vienos rūšies pagalbą iki COVID-19 dažniau gavo bent vienos rūšies 

pagalbą ir nuo COVID-19 pradžios (stiprus ryšys)87. Šį ryšį vizualizuotą galite pamatyti 28 

paveiksle. Apskritimai reprezentuoja respondentus, o jų klasteriai – tai, ar pagalba suteikta, ar 

nesuteikta iki ir nuo COVID-19 pradžios. Ten, kur daugiausiai apskritimų sankaupų (tirščiausia), 

daugiausiai nurodžiusių tam tikrą atsakymą. Vizualizacijoje matyti, kad didesnę respondentų 

sankaupa yra ties kairiu apatiniu ir dešiniu viršutiniu klasteriu – t. y. ten, kur atsakymai rodo, kad 

pagalba nesuteikta abiem laikotarpiais (iki COVID-19 pradžios ir nuo COVID-19 pradžios) ir ten, 

kur pagalba suteikta abiem laikotarpiais (iki COVID-19 pradžios ir nuo COVID-19 pradžios). 

 
86 Suminiai rezultatai gali sudaryti daugiau nei 100 % dėl suapvalinimo 
87 x2 = 51.787,  df=1,  p = <0.001, Kramerio V = 0,509 



 

  

43 

 

 

27 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar gavo bent vieną pagalbos rūšį nuo COVID-19 

pradžios 

 

28 pav. Ryšys tarp bent vienos rūšies pagalbos suteikimo iki COVID-19 ir nuo COVID-19 pradžios 
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Taigi kai kurios pagalbos formos nuo COVID-19 pradžios tapo mažiau prieinamos, o kai kurios 

lankstumo formos nuo COVID-19 suteiktos dažniau. Dažniausiai jos susijusios su nuotolinio studijų 

proceso pobūdžiu – tai, kas tapo prieinama visiems studentams, tapo labiau prieinama ir studentams 

su negalia, kuriems tokie pritaikymai / metodai aktualūs dėl individualių poreikių. Vis dėlto, išlieka 

tendencija, kad tie studentai, kurie gavo pagalbą iki COVID-19, dažniau gavo ją ir nuo COVID-19 

pradžios.  

3.7.3. Pagalbos priemonės, kurių trūko iki COVID-19 

Respondentai taip pat įvertino, kokių pagalbos priemonių jiems trūko iki COVID-19 pradžios 

(29 pav). 37 % nurodė neturėję papildomų poreikių (nuoseklu su praėjusiu klausimu apie suteiktą 

pagalbą). 16 % respondentų trūko nuotolinių studijų galimybės ir psichologinės pagalbos, 15 % – 

galimybės gauti studijų medžiagą nuotoliniu būdu. 14 % trūko atsiskaitymų formos pritaikymo, 11 

% – aplinkos pritaikymo ir tvarkaraščių koregavimo pagal prieinamumo poreikį, taip pat studijų 

metodų / pobūdžio pritaikymo. Nors kitų pritaikymo būdų pasirinkimo dažnis dar mažesnis, svarbu 

pabrėžti, kad kai kurie jų labai specifiniai, todėl logiška, kad aktualūs tik nedidelei daliai negalią 

turinčių studentų. Tačiau tai nereiškia, kad jie mažiau svarbūs – atvirkščiai, kai kurie būtini tam tikro 

negalios tipo studentams, pavyzdžiui, konspektavimo pagalba (trūko 8 % respondentų) labai 

reikalinga klausos negalią turintiems studentams (daugiau apie tai sužinojome iš atvirų klausimų, žr. 

3.9 dalyje ir kokybiniame tyrime). 

 

 

29 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokios pagalbos trūko iki COVID-19  

Atlikus Chi-kvadrato testus, patikrintas ryšys tarp kiekvienos iš pagalbos rūšių trūkumo iki 

COVID-19 ir skirtingų negalios tipų. Statistiškai reikšmingi ryšiai patvirtino specifinių pritaikymo 

būdų aktualumą tam tikrų negalios tipų respondentams.  
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Judėjimo negalią turintiems studentams reikšmingai trūko aplinkos pritaikymo88, pavežėjimo 

pagalbos89. Psichosocialinę negalią turintiems respondentams labiausiai trūko psichologinės 

pagalbos90 ir ištęstinių studijų galimybės91. 

Klausos negalią turintiems studentams reikšmingai trūko vertimo į gestų kalbą paslaugos92 ir 

konspektavimo paslaugų93 (vidutinis-stiprus ryšys). Šie trūkumai aiškiai atsispindėjo ir atviruose 

atsakymuose bei kokybiniame tyrime. 

Regos negalią turintiems studentams statistiškai reikšmingai labiau trūko palydėjimo / pagalbos 

orientuotis aplinkoje pagalbos (vidutiniškai stiprus / stiprus ryšys)94, asmeninio asistento pagalbos 

prieš95 ir po užsiėmimų96. 

Autizmo spektre esantiems respondentams dažniau trūko konspektavimo, teksto skaitymo 

paslaugų97, palydėjimo / pagalbos orientuotis aplinkoje (vidutinis / stiprus ryšys)98, asmeninio 

asistento pagalbos užsiėmimų metu99, studijų medžiagos formos pritaikymo100, studijų metodų ir 

būdų pritaikymo101, atsiskaitymų formos / pobūdžio pritaikymo102 ir ištęstinių studijų galimybės103. 

3.7.4. Pagalbos priemonės, kurių trūko nuo COVID-19 

Lyginant su laikotarpiu iki COVID-19, nuo pandemijos pradžios daugiau studentų pasirinko 

neturėję papildomų poreikių (42 % lyginant su 37 %) (30 pav). Tarp pagalbos priemonių, kurių trūko, 

daugelis buvo pažymėtos rečiau nei referuojant į ankstesnį laikotarpį. Vienintelės paslaugos, kurios 

trūko nežymiai labiau nuo COVID-19 pradžios buvo vertimas į gestų kalbą (5 % lyginant su 4 %) 

ir techninių pagalbos priemonių suteikimas (4 % lyginant su 3 %). Kitų pagalbos rūšių trūkumas 

išliko toks pat arba sumažėjo. Pastebėta, kad kaip ir buvo galima tikėtis, su nuotolinėmis studijomis 

asocijuojami pritaikymai rečiau įvardinti kaip trūkstami. Taip pat mažiau trūko pritaikymų, 

asocijuojamų su judėjimo / kelionės į universitetą sunkumais: aplinkos pritaikymo, pavežėjimo, 

palydėjimo ir pan. Tai taip pat sietina su karantino apribojimais ir retesnėmis kelionėmis į aukštąją 

mokyklą. 

 
88 x2 = 7.967,  df=1,  p = 0.005, Kramerio V = 0,200 
89 x2 = 12.349,  df=1,  p = <0.001, Kramerio V = 0,248 
90 x2 = 6.936,  df=1,  p = 0.008, Kramerio V = 0,186 
91 x2 = 4.196,  df=1,  p = 0.041, Kramerio V = 0,145 
92 x2 = 27.304,  df=1,  p = <0.001, Kramerio V = 0,369 
93 x2 = 10.597,  df=1,  p = 0.005, Kramerio V = 0,230 
94x2 = 21.192,  df=1,  p = <0.001, Kramerio V = 0,326 
95 x2 = 8.401,  df=1,  p = 0.018, Kramerio V = 0,205 
96 x2 = 8.673,  df=1,  p = 0.013, Kramerio V = 0,208 
97  x2 = 14.825,  df=1,  p = 0.007, Kramerio V = 0,272 
98 x2 = 23.567,  df=1,  p = 0.002, Kramerio V = 0,343 
99 x2 = 26.370,  df=1,  p = 0.002, Kramerio V = 0,363 
100 x2 = 11.801,  df=1,  p = 0.012, Kramerio V = 0,243 
101 x2 = 9.610,  df=1,  p = 0.019, Kramerio V = 0,219 
102 x2 = 6.658,  df=1,  p = 0.037, Kramerio V = 0,182 
103 x2 = 9.220,  df=1,  p = 0.037, Kramerio V = 0,215 
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30 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokios pagalbos trūko nuo COVID-19104 

Paskaičiavus atsakiusių bent į vienos iš pagalbos rūšių trūkumo dažnius, matyti, kad bent vienos 

pagalbos rūšies nuo COVID-19 pradžios trūko 45 % respondentų, o tai – dešimčia procentinių punktų 

mažiau nei iki COVID-19 pradžios (54 %). Chi-kvadrato testas šiuo atveju dar kartą parodė, kad yra 

reikšmingas ryšys tarp pagalbos trūkumo iki ir nuo COVID-19 pradžios: studentai, kuriems trūko 

bent vienos rūšies pagalbos iki COVID-19, taip pat dažniau susidūrė su bent vienos pagalbos 

rūšies trūkumu ir nuo COVID-19 pradžios (ir atvirkščiai) (stiprus ryšys)105. Šį ryšį galima pamatyti 

vizualizuotą 31 paveiksle. Vėlgi, reikia atkreipti dėmesį į respondentų (apskritimai) klasterius – 

vizualiai matomas tankesnes sankaupas prie atsakymų sankirtų „Netrūko / Netrūko“ ir „Trūko / 

Trūko“ abiem laikotarpiais. 

 
104 Suminiai rezultatai gali sudaryti daugiau nei 100 % dėl suapvalinimo 
105 x2 = 52.470,  df=1,  p = <0.001, Kramerio V = 0,512 
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31 pav. Ryšys tarp bent vienos rūšies pagalbos trūkumo iki COVID-19 ir nuo COVID-19 pradžios 

Dėl mažos imties (mažiau studentų žymėjo šiuos trūkumus) daugelio šių priemonių ryšio su 

negalios tipais nepavyko statistiškai reikšmingai patikrinti, tačiau tendencijos išlieka panašios: gestų 

kalbos vertimo trūko klausos negalią turintiems, konspektavimo – dažniausiai klausos ir autizmo 

spektro sutrikimų turintiems, regos negalią turintiems dažniau trūko palydėjimo ir asmeninio 

asistento paslaugų, taip pat šių paslaugų dažniau trūko autizmo spektro sutrikimą turintiems.  

Taigi kaip ir kalbant apie suteiktą pagalbą, trūkusios pagalbos tendencijos atsiskleidė tokios 

pačios: studentai, kuriems pagalbos trūko iki pandemijos pradžios, jos dažniau pasigedo ir nuo 

pandemijos pradžios.  

Be to, pastebėta kita tendencija: nemažai pagalbos rūšių, kurios buvo aktualios (suteiktos arba 

kurių trūko) iki COVID-19 pradžios, tapo rečiau aktualios nuo COVID-19 pandemijos pradžios, t. y. 

perėjus į nuotolinį ar hibridinį / mišrų mokymąsi. Yra kelios išimtys: pavyzdžiui, gestų kalbos vertimo 

ir konspektavimo paslaugų aktualumas net kiek išaugo. Tačiau nuo COVID-19 galimai atsirado 

naujų, su nuotolinėmis studijomis susijusių kliūčių, dėl kurių galėjo iškilti papildomų sunkumų. Apie 

tai plačiau – 3.8 dalyje. 

3.8. Papildomi sunkumai ir kliūtys nuo COVID-19 pradžios  

Siekiant įvertinti naujus, su nuotolinėmis studijomis susijusius sunkumus, respondentams buvo 

užduotas klausimas „Su kokiomis papildomomis kliūtimis ar sunkumais susidūrėte nuo COVID-19 

pandemijos pradžios?“. Atsakymų variantuose pateikta 11 galimų sunkumų, taip pat buvo galimybė 

įrašyti savo variantą. Kaip ir praėjusio skyriaus klausimuose, buvo galima pasirinkti keletą variantų. 

Paskaičiavus, kiek studentų susidūrė su bent vienu sunkumu, paaiškėjo, kad net 70 % 

respondentų patyrė bent vieną papildomą kliūtį nuo COVID-19 pradžios.  

Kaip buvo galima numatyti, rezultatai parodė, kad dažniausiai studentai susidurdavo su 

socializacijos trūkumu (30 %), psichologiniais ar emociniais sunkumais (29 %). Nemažai studentų 

taip pat nurodė, kad papildomų kliūčių nebuvo (27 %) (32 pav). 25 % respondentų nurodė, kad 

sunkumų sudarė didesni laiko apribojimai atsiskaitymų metu, 15 % teigė, kad trūksta studijų 

priemonių, o 12 % teigė, jog neturi tinkamų sąlygų nuotolinėms studijoms.  
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32 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, su kokiomis kliūtimis ar sunkumais susidūrė nuo 

COVID-19106 

Patikrinus konkrečių sunkumų dažnių ryšį su negalios sunkumu (didesnis nei 50 proc. ir 

nenustatytas darbingumo lygis ar 0-45 proc. darbingumo lygis), atrastas vienintelis statistiškai 

reikšmingas ryšys: tarp negalios sunkumo ir psichologinių sunkumų turėjimo nuo COVID-19 

pradžios (1 % reikšmingumo lygiu). Studentai, turintys lengvesnę negalią dažniau turėjo 

psichologinių ar emocinių sunkumų nei tie, kurie turėjo sunkesnę negalią (ryšys silpnas)107. 

Įdomu, kad patikrinus šių sunkumų ryšį su negalios tipu, statistiškai reikšmingi ryšiai nustatyti 

tik su būtent psichosocialinės negalios turėjimu. Psichosocialinę negalią turintys studentai 

reikšmingai dažniau susidūrė su studijų priemonių trūkumu108, konsultavimo ar pagalbos studijų 

klausimais trūkumu109, tinkamų sąlygų nuotolinėms studijoms trūkumu110, psichologiniais ar 

emociniais sunkumais111. Taip pat šiems studentams dažniau sunkumų kėlė didesni laiko apribojimai 

atsiskaitymų metu112. 

Taigi galima daryti išvadą, jog nuotolinių studijų pobūdis daugiausiai kliūčių ir sunkumų 

sukėlė būtent psichosocialinę negalią turintiems studentams. Į tai ypač svarbu atsižvelgti 

ateityje organizuojant nuotolines ar hibridines / mišrias studijas ir skirti papildomą dėmesį 

siekiant sudaryti tinkamas sąlygas studijuoti šiai studentų grupei. Turint omenyje, kad šie 

studentai dažniau turi didesnį arba nenustatytą darbingumo lygį (žr. 3.2.1 dalyje), gali būti rečiau 

identifikuojami aukštųjų mokyklų kaip turintys negalią ar papildomų poreikių. Taigi svarbu sukurti 

ir palaikyti sistemas, kurios padėtų atpažinti šiuos studentus ir suteikti jiems reikiamą pagalbą. 

 
106 Suminiai rezultatai gali sudaryti daugiau nei 100 % dėl suapvalinimo 
107 x2 = 11.108,  df=1,  p = <0.001, Kramerio V = 0,238 
108 x2 = 8.491,  df=1,  p = 0.004, Kramerio V = 0,206, silpnas ryšys 
109  x2 = 6.481,  df=1,  p = 0.011, Kramerio V = 0,180 
110 x2 = 10.099,  df=1,  p = 0.001, Kramerio V = 0,225 
111 x2 = 25.111,  df=1,  p = <0.001, Kramerio V = 0,354 
112 x2 = 6.791,  df=1,  p = 0.009, Kramerio V = 0,184 
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Galiausiai respondentai buvo paprašyti įvertinti bendrą COVID-19 pandemijos apribojimų 

įtaką studijų prieinamumui (33 pav). Didžiausiai grupei respondentų studijuoti tapo patogiau (45,5 

%), 27,5 % studentų studijuoti tapo mažiau patogu arba neįmanoma, o 9,5 % nurodė, kad reikšmingų 

pokyčių nebuvo.  

 

33 pav. Bendros COVID-19 įtakos studijų prieinamumui vertinimas  

Respondentai taip pat buvo paprašyti įvertinti, kokia studijų forma būtų patraukliausia ateityje 

(34 pav). Beveik trečdalis nurodė nuotolinę studijų formą (32 %), 23,5 % respondentų patraukliausia 

forma būtų hibridinė, ir mišrioji (po lygiai), o 18 % respondentų norėtų studijuoti kontaktiniu būdu. 

Galima daryti išvadą, kad nuotolinė (hibridinė) studijų forma yra labai aktuali studentams su negalia 

ir turėtų išlikti kaip lankstumo galimybė. 

Patikrinus šiuos vertinimus pagal negalios sunkumą ar negalios tipą, reikšmingų ryšių 

neaptikta. Vadinasi, negalima teigti, jog yra ryšys tarp to, kokio tipo ar sunkumo negalią turi studentas 

ir to, kaip (neigiamai ar teigiamai) COVID-19 apribojimai paveikė studijų prieinamumą. Taip pat 

nėra nustatyto ryšio tarp to, kokiu būdu (kontaktiniu, nuotoliniu ar kt.) studentai su tam tikra negalia 

norėtų studijuoti ateityje. Ankstesniuose skyriuose atlikti testai su konkrečiais sunkumais ar 

trūkumais geriau atskleidė, kaip COVID-19 skirtingai paveikė įvairių negalių studentus.  
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34 pav. Patraukliausios studijų formos vertinimas ateityje 

3.9. Studijų prieinamumo trūkumai ir rekomendacijos nuotolinių studijų organizavimui 

ateityje 

Studentai turėjo galimybę plačiau pakomentuoti, kokios pagalbos ar pritaikymo aukštojoje 

mokykloje labiausiai trūko (tiek COVID-19 pandemijos metu, tiek iki jos pradžios) ar įvardinti, kokia 

pagalba yra svarbiausia. 

Nemaža dalis respondentų įvardino bendro dėmesio negalią turintiems studentams stoką, 

supratimo apie negalią ir pagalbos poreikį trūkumą. Studentai dalinosi, kad „[t]rūksta tolerancijos ir 

pilnavertiškų sąlygų mokytis“,  taip pat - atsižvelgimo į su negalia susijusius poreikius ir studijų 

sąlygų pritaikymo galimybių. Ne vienas studentas pastebėjo, kad kliūtimi neretai tampa 

kompetencijų, žinojimo apie negalią ir reikiamus pritaikymo būdus trūkumas. Šią problemą gerai 

iliustruoja šis respondentas (-ė): 

„Trūksta pačių mokytojų ir mokinių švietimo apie kitas, mažiau žinomas negalias/sutrikimus, 

niekas nebando gilintis, kad kažką atlikti ar suprasti tau yra sunkiau dėl tokių sutrikimų kaip 

ASD ir ADHD, [...] labai trūko supratingumo ties tuo, manau dėl žinių stokos ties šiais 

sutrikimais, mokytojai kaip tik, tik skųsdavosi, kad pastoviai prašau pagalbos [...], dažniau 

sulaukdavau irzlaus žvilgsnio, reakcijos nei supratingumo.“  

Vienas respondentas (-ė) pastebėjo, kad kartais nepaisant aukštosios mokyklos noro padėti 

studentams su negalia, pritrūksta pačių studentų supratimo apie kylančius poreikius, gebėjimo juos 

tinkamai suformuluoti: 

„Kolegijoje manau, bet muriyo [hic!] atveju stengiamasi dėl kiekvieno, tik kartais 

nemokėjimas įvardinti problemos, ar nežinojimas į ką kreiptis – viską apsunkina.“ 

Nemažai studentų įvardino būtent informacijos apie studijų pritaikymo studentams su negalia 

galimybes sklaidos trūkumą. Vienas respondentas (-ė) netgi teigė, kad apie daugelį jų sužinojo iš 

tyrimo anketos. Taip pat ne vienas respondentas išreiškė nepasitenkinimą sisteminio požiūrio į studijų 
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pritaikymą studentams su negalia stoka, negalios koordinatorių nebuvimu aukštosiose mokyklose. 

Dėl jo studentams tenka organizuoti pritaikymą patiems, prašant dėstytojų pritaikyti tam tikus 

pritaikymo būdus asmeniškai. Tai ne tik tampa papildoma našta su sunkumais ir taip susiduriantiems 

studentams, bet ir gali iššaukti diskriminacijos patirtis, susidūrus su neigiamu dėstytojo ar 

bendrakursių nusistatymu negalią turinčių asmenų atžvilgiu: 

„[...] nejauku kiekvieną pusmetį kiekvienam dėstytojui pasakotis apie asmeninius sunkumus 

[...]. Teko sulaukt tokių komentarų, kaip „kam studijuoji, jei turi problemų su sveikata“ ir 

pan.“ 

Kiti studentai akcentavo lankstaus studijų grafiko, kreditų perskirstymo lankstumo, ištęstinių 

(„Norėčiau studijuoti ištęstines studijas, bet neturiu galimybės“), taip pat nuotolinių studijų 

galimybės svarbą bei prieinamos psichologinės pagalbos poreikį. Vienas respondentas (-ė) taip pat 

išreiškė poreikį kompetentingų akademinių konsultantų, kurie galėtų padėti susiduriant su 

psichologiniais ar emociniais sunkumais ar stresu, ypač baigiamųjų darbų rengimo periodu.  

„Nebuvo su kuo iš administracijos tartis ir kalbėtis – visi sako, kad turi atsakyti vadovas, 

potencialus vadovas sako kreiptis į administraciją ir t. t. Kiekvienam kurse kiekvienais metais 

bent keli studentai susiduria su psichologiniais iššūkiais – tiek baigiamojo darbo rašymo, tiek 

kitais atvejais.“ 

Kai kurie respondentai buvo ir patenkinti aukštųjų mokyklų pritaikymo galimybėmis: 

„Šiuo metu jokios pagalbos netrūksta. Žinau, kad galiu kreiptis i universitetą, jei tokia 

pagalba būtu reikalinga.“ 

Buvo svarbu paanalizuoti, kokias kliūtis įvardina respondentai pagal skirtingą negalios tipą. 

Judėjimo negalią turintys studentai dažnai nuotolines studijas vertino teigiamai dėl prieinamumo 

trūkumo – pasikartoja paskaitų neprieinamuose aukštuose organizavimas, parkavimo vietų negalią 

turintiems žmonėms nebuvimas, liftų gedimas: 

„Paskaitos dažnai vyksta 4 aukšte, turint judėjimo negalią sunku užlipti, o tai reikia daryti 

kelis kartus per dieną, paskaitos vyksta keliuose fakultetuose atskiri pastatai, sunku pėstute 

įveikti atstumą per pertrauką, nuvykus automobiliu nelabai būna vietos, kur pastatyti 

automobilį, stovėjimo aikštelės mokamos.“ 

Negana to, judėjimo negalią turintys respondentai, kurie nesinaudoja vežimėliais, ne visada turi 

galimybę pasinaudoti liftais: 

„Yra taip vadinamas „liftas“, skirtas pakelti žmogų su vežimėliu, bet jei esu be vežimėlio, tai 

niekas į tai neatsižvelgia. Su vežimėliu visur patekti neįmanoma, nes mokykla nėra tam 

pritaikyta.“ 

Vienas respondentas (-ė) rašė, kad nors auditorijos nėra prieinamos, judėjimo negalią turintys 

studentai dažnai nukenčia dėl nedalyvavimo, nes į jų poreikius nėra atsižvelgiama. Tokie liudijimai 

ypatingai kelia nerimą, nes ne tik atskleidžia prieinamumo trūkumą, bet parodo sistemingą 

diskriminaciją studentų su negalia atžvilgiu kai kuriose aukštosiose mokyklose – studentai su 

negalia gauna prastesnius pažymius, t. y. yra „baudžiami“ dėl aplinkos prieinamumo ir studijų sąlygų 

pritaikymo trūkumo: 

„Turintiems judėjimo negalią ypatingai sunku laipioti laiptais. Todėl labai svarbu būtų 

sudaryti tokiems studentams lankymo galimybes, kad didžiąją dalį medžiagos jie gautų 

nuotoliniu būdu. Didžioji dalis dėstytojų tokias sąlygas suteikia, tačiau ne visi, 

argumentuodami tuo, jog yra reglamentuota kiek % paskaitų studentas privalo lankyti. 

Neretai dėl to kenčia studijų rezultatai, nes mažinamas balas dėl paskaitų nelankymo, 

neatkreipiant dėmesio nei į sveikatos sutrikimus ar tai, jog tuo metu tau teikiamos 

stacionarinės paslaugos ligoninėje,nors visi egzaminai ir kiti atsiskaitomieji darbai būna 

parašyti ir pristatyti laiku.“ 
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Kartais net suteikus tam tikras pritaikymo galimybes, jų neužtenka ar kyla papildomų 

nepatogumų: 

„Su vežimėliu nepatenku į centrinę biblioteką, reikia iš filosofijos f važiuoti į MKIC ir ten 

siunčia knygas. Toli.“ 

„[Trūksta] normalios rampos kolegijoje.“ 

Įvairių negalios tipų studentai dažnai išreikšdavo atsiskaitymų laiko pailginimo poreikį, 

pavyzdžiui: 

„Dėstytojų lankstumo, atsižvelgiant i mano lėtesnį užduočių atlikimą. Įvertinimai puikūs, 

tačiau jei reikia užduotį atlikti pvz. per tris dienas, sveiki studentai atlieka per 1 dieną, o man 

dėl lėtesnio rankų miklumo naudojant kompiuterio klaviatūra, užima visas 3 dienas.“ 

Regos negalią turintiems studentams nuotolinių studijų specifika taip pat dažnai išėjo į naudą, 

pavyzdžiui, šis respondentas (-ė), turinti(s) silpnaregystę: 

„Dažnai neprimatau per projektorių rodomos medžiagos, kuria dėstytojai nesidalina, 

pareikšdami, jog privalome patys viską konspektuotis. Ant lentos rašoma su markeriais. 

Dažnai jie būna besibaigiantys, dėl to tampa dar sunkiau įžiūrėti. PER KARANTINO 

nuotolinį mokymasi galėjau susidaryti sau patogias salygas, ir problemu neturėjau.“ 

Kontaktinių studijų būdu studijuoti neregiams sudėtinga dar ir dėl orientavimosi aplinkoje 

sunkumų dėl aplinkos prieinamumo regos negalią turintiems žmonėms trūkumo. Nuotolinės studijos 

išsprendė ir šią kliūtį: 

„Mano manymu, sunkiausia orientuotis universiteto aplinkoje, kadangi patalpos išties 

didelės, tikrai ne visas jas gerai pažįstu.“ 

Be to, regos negalią turintiems respondentams atsikartojantis trūkumas buvo medžiagos 

pritaikymo galimybės stoka: 

„[Reikalinga - aut.] pagalba pritaikant studijų medžiagą bei mokslinius šaltinius regos 

negalios žmonėms.“ 

Klausos negalią turintiems studentams svarbiausias gestų kalbos vertėjų ir konspektavimo 

pagalbos prieinamumas. Ne vienas respondentas teigė, kad vertėjų trūksta, todėl net pandemijos metu, 

kai vertimas galėjo būti teikiamas nuotoliniu būdu, to neužteko. Tuo tarpu konspektavimo paslaugų 

nebuvo galimybės gauti tiek iki COVID-19, tiek nuo COVID-19 pradžios. Be to, klausos negalią 

turintiems studentams reikalinga galimybė įrašyti paskaitas, kuri ne visuomet užtikrinama. Štai pora 

klausos negalią turinčių respondentų atsakymų iliustracijai: 

„Norėčiau [gauti - aut.] daugiau vertimo į gestų kalbos paslaugas kokybės ir laiko - pratęsti 

iki 3 val. vienom paskaitom, dažnai gaunu iki 1.3 val. Tai man neužteko.“ 

„Kaip studentei su negalia galiu parašyti tik tiek, kad labai norisi turėti konspektavimo 

paslaugą, deja jos nėra(nei vertimo centrai nei pati kolegija šios paslaugos suteikti negali). 

“ 

„Aukštoji mokykla galėtų sudaryti galimybę:1) gauti konspektavimo paslaugas; 2) leisti 

įrašinėti visas paskaitas nuo pat pradžios iki pat galo (nesvarbu, ar su sutikimu, ar be 

sutikimo).“ 

Daliai klausos negalią turinčių respondentų prieinamesnės yra kontaktinės ar hibridinės studijos 

dėl technologijų sukeliamų trukdžių: 

„Hibridines, nes kurtiesiems geriau kontaktiniu būdu, lengviau susisiekt su dėstytoju.“ 

„Trūksta realaus bendravimo su Dėstytojais ir bendrakursiais, nes gyvai įsisavinama 

informacija aiškesnė, greičiau ir lengviau suprantama.“ 
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Konspektavimo pagalbos trūksta ne tik kurtiesiems – daugiau studentų taip pat išreiškė šį 

trūkumą, dažnai – turintys autizmo spektro sutrikimų. 

Studentams, turintiems mokymosi sutrikimų, trūko papildomos asmeninės pagalbos, laiko 

pratęsimo atsiskaitymų metu, lankstaus studijų grafiko, taip pat lengvai prieinamos specialistų 

pagalbos: 

„Lengvai prieinama anonimine psichologine pagalba ir studiju lankstumas žmonėms, kurie 

patiria psichologiniu problemu ar mokymosi sunkumu (disleksija)” 

„finansines pagalbos ir mokymo medziagos pritaikymo,nes nieko nespeju” 

Autizmo spektre esantiems studentams taip pat trūko asmeninės pagalbos, administracijos 

dėmesio ir pastangų pritaikant studijų procesą, taip pat bendro pasiruošimo priimti studentus su 

negalia. 

Taigi kai kurie respondentai teigiamai vertino COVID-19 pradžios vykusį perėjimą į nuotolines 

studijas, nes tai suteikė naujų lankstumo galimybių. Vis dėlto, grįžus į kontaktinį ar hibridinį ar mišrų 

mokymą neretai grįžta į senas praktikas, kai lankstesnės studijų formos, kurios buvo įmanomos per 

karantiną, studentams su negalia vis tiek nebūna pritaikomos dėl jų poreikių. T. y. studentams su 

negalia dažnai suteikiamos lankstesnės studijų formos tik tada, kai jos siūlomos visiems 

studentams, tačiau ne dėl to, kad turi individualių su negalia susijusių poreikių. Pavyzdžiui, 

klausos negalią turintis respondentas (-ė) teigė: 

„[Nuo COVID-19 pradžios buvo - aut.] svarbiausia, kad medžiaga raštu. Buvo pasiekta gera 

integracija, jautėsi didelis savarankiškumas. Tačiau dabar to nebėra [...]. Vėl daug darbo, 

kurio pilnavertiškai atlikti neįmanoma, darbų kur daug kur beveik nieko neina suprasti dėl 

klausos trūkumo, vėl yra dalis dėstytojų, kurie normaliai neinformuoja apie tai ką reikia 

padaryti. Dabar tas darbas per nuotolį kartais yra rengiamas, kai studentai per daug tingi 

ateiti ar šiaip be jokios svarios kitos priežasties. Vėl prasidėjo pas kai kuriuos dėstytojus skolų 

karuselė.“ 

Kitiems sunkumų sudarė staigūs perėjimai iš kontaktinių į nuotolines, hibridines ir atvirkščiai, 

studijas: 

„Iki pandemijos trūko studijų medžiagos, negalint dalyvauti visose paskaitose fiziškai. 

COVID-19 pandemijos metu staigūs pokyčiai iš kontaktinių į nuotolines, vėliau vėl į 

kontaktines studijas, kėlė sunkumų prisitaikant, labai trūko mišrių studijų galimybės.“ 

Keletas studentų susidūrė su sunkumais dėl su negalia susijusios turimos padidintos rizikos 

COVID-19 ligai, dėl kurios negali dalyvauti kontaktiniuose užsiėmimuose: 

„Norėčiau, kad kontaktinės paskaitos būtų įrašomos, o įkelta medžiaga (skaidrės) būtų 

išsamesnės, nes dabar jos yra stipriai apibendrintos ir paskaitose yra paaiškinama daug 

daugiau.“ 

Galiausiai studentai turėjo galimybę pateikti rekomendacijas ateities nuotolinėms, hibridinėms 

ar mišriosioms studijoms vykdyti. Nemažai studentų teikė prioritetą elektroninių išteklių plėtojimui 

ir tobulinimui. Be to, išryškėjo kritika dėstytojų informaciniam raštingumui, kurio lygį būtų galima 

ateityje kelti: 

„Galėtų visų modulių nuotolinės paskaitos vykti per vieningą platformą. Dabar vieni per 

Teams, kiti Zoomą ir dar kitas. Sunkoka susigaudyti kur kokios paskaitos ieškoti.“ 

„Išmokyti dėstytojus naudotis technologijomis :)“ 

„Mokantis nuotoliniu būdu ne visada būna kokybiškas ryšys per pasiūlytą BBB platformą. 

Kitos platformos, kurias kartais naudoja dėstytojai (teams, zoom) yra patogesnės, tačiau, 

kadangi tai nėra oficialios platformos, ne visi dėstytojai ryžtasi jas naudoti. “ 
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Taip pat nemažai studentų akcentavo poreikį įvairesnėms studijų lankstumo priemonėms ir 

gerersniam informavimui apie jas: 

„Nesiūlyti imti akademinių atostogų atsitikus nenumatytiems atvejams, o supažindinti su 

galimybėmis tokiomis kaip individualaus plano sudarymas ir panašiai.“ 

Ypatingai reikšmingas būtų atsižvelgimas į individualius poreikius ir atitinkamas studijų 

proceso pritaikymas: 

„Geriau atsižvelgti į asmeninius poreikius, kreiptis, klausti, patarti…“ 

Taip pat išryškėjo poreikis techninių priemonių suteikimui: 

„Neigaliesiems suteikti programinę įrangą, bei kompiuterį, geresniems studijų rezultatams 

pasiekti.“ 

Apibendrinus, COVID-19 pandemijos apribojimai (su nuotolinėmis studijomis susiję studijų 

būdai) kai kuriems studentams su negalia buvo naudingi, nes suteikė naujas lankstumo formas, kurios 

iki tol nebuvo prieinamos (pavyzdžiui, medžiagos gavimas nuotoliniu būdu, išsprendė aplinkos 

neprieinamumo problemą). Vis dėlto, tokios galimybės studentams su negalia dažniausiai yra 

prieinamos tik tada, kai teikiamos visiems studentams. Todėl nustojus naudoti tam tikras nuotolinių 

studijų formas visiems studentams, jos tampa vėl neprieinamos ir studentams su negalia. Be to, jei 

studentai su negalia turi specifinių individualių poreikių lyginant su kitais studentais, šie taip pat 

dažnai nėra užtikrinami (pavyzdžiui, atsiskaitymų laiko pailginimas). 

Negana to, tam tikrų tipų negalią turintiems studentams (ypač klausos negalią) kartais 

prieinamesnė yra kontaktinė studijų forma dėl papildomų trukdžių nuotolinių studijų metu (išskyrus 

tada, kai kontaktiniu būdu būtina dėvėti veidą dengiančias kaukes). Tokiems studentams nuotolinės 

studijos dažnai sumažino prieinamumo lygį vietoje to, kad jį padidintų, be to, neišsprendė kitų 

prieinamumo problemų: gestų kalbos vertėjų trūkumo ir konspektavimo paslaugos nebuvimo. Taigi 

nors nuotolinių studijų forma padidino lankstumą visiems studentams, negalią turintiems studentams 

bendrai svarbiausia užtikrinti ex nunc pritaikymo principą –  t. y. užtikrinti galimybę individualizuoti 

studijas pagal su negalia susijusius poreikius, kurios iki šiol, remiantis atvirų klausimų atsakymais, 

daugelyje aukštųjų mokyklų vis dar trūksta. 
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4. KOKYBINIO TYRIMO REZULTATAI 

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

Kokybinio tyrimo  rezultatai patvirtina ir dar geriau iliustruoja kiekybinio tyrimo metu gautus 

rezultatus apie studentų su negalia patirtis iki karantino ir jo metu. Šioje dalyje bus pristatomi 

kokybinio tyrimo rezultatai, susiję su karantino laikotarpiu įvestais ribojimais ir nuotolinių studijų 

organizavimo ypatumais. Tyrimo rezultatai buvo renkami fokus grupių metu, kuriose  dalyvavo 

universitetų administracijos darbuotojai bei studentai turintys judėjimo, regos, klausos ir somatines 

negalias (daugiau apie kokybinio tyrimo metodologiją žr. 2.2. skyriuje).  

Paskelbus pirmąjį visuotinį karantiną, visos aukštosios mokyklos studijas perkėlė į nuotolį. Tai 

tapo iššūkiu ne tik studentams turintiems negalią, tačiau ir visiems, dalyvaujantiems studijų procese. 

Nors Vakarų Europoje nuotolinės studijos jau eilę metų buvo dažna galimybė studijuoti ir įgyti 

norimą išsilavinimą, Lietuvoje šis studijų būdas dar nebuvo labai dažnas ir plačiai paplitęs, todėl 

paskelbus karantiną daugelis universitetų susidūrė su naujų technologinių sprendimų poreikiu. 

Fokus grupių apklausa atskleidė, jog pirmojo karantino laikotarpio pradžia, kuomet pirmą kartą 

buvo pereinama nuo kontaktinių prie nuotolinių studijų, nebuvo sklandi: kilo daug iššūkių visoms 

šiame procese dalyvavusioms pusėms, t. y. tiek  studentams su ar be negalios, tiek dėstytojams ir 

administracijos darbuotojams. Didžiausias išbandymas aukštosioms mokykloms buvo tinkamų 

nuotolinių susitikimų ir vaizdo konferencijų organizavimo platformų suradimas, kurių naudojimas 

užtikrintų sklandų studijų proceso tęstinumą ir, tuo pačiu, būtų prieinamas ir skirtingą negalią 

turintiems studentams. Šiam tikslui pasiekti ir dėstytojai, ir studentai su negalia turėjo įgyti reikiamų 

įgūdžių. Pasak tyrimo dalyvių, praktika parodė, jog tinkamiausios nuotolinių susitikimų ir vaizdo 

konferencijų organizavimo platformos nuotolinėms studijoms yra „MS Teams“ ir „Zoom“ 

programos.  

„Kilo įvairių sunkumų su studijų pritaikymu e-sistemoje, nes visiems studentams buvo iššūkis. 

Buvo sunku pasirinkti tinkamas programas, pradžioje buvo pasirinktos netinkamos programos, 

kurios  buvo nepritaikytos žmonėms su regos negalia.“ (Darbuotojas 1)  

Tinkamų programų paieškos procese paaiškėjo, jog, pavyzdžiui, programa „Adobe connect“ 

nėra prieinama žmonėms su regos negalia, o programa „Safe exam browser“, užtikrinanti, jog 

egzamino metu nebus naviguojama kompiuteryje ar internete, nesiderina su kitomis regos negalią 

turinčių naudojamomis kompiuterinėmis programomis. Papildomų iššūkių su nuotolinėmis vaizdo 

skambučių programomis patyrė ir studentai, turintys klausos negalią (gestakalbiai), kuriems paskaitos 

metu pateikiamą medžiagą verčiama lietuvių kalbos gestų vertėjų. Viskas veikia sėkmingai tiek „MS 

Teams“, tiek „Zoom“ programose iki to laiko, kol dėstytojas pradeda dalintis skaidrėmis. Tuomet 

automatiškai visų dalyvaujančiųjų vaizdo langai sumažėja: todėl studentui daug sunkiau įžiūrėti gestų 

kalbos vertėją, pastarajam  –  studentą.  

„Kai yra dalinamasi skaidre ir vertėjas sumažėja gerokai, man yra sudėtinga, nes aš žiūriu 

grynai į vertėją – jį tada pasididinu, o skaidrė sumažėja. Arba atvirkščiai – pasididinu skaidrę, kad 

suprasčiau, apie ką čia yra kalba, bet tuomet sumažėja vertėjas.“  (Studentė 8) 

Taip pat, kaip parodė ir fokus grupės apklausos rezultatai, studentai su klausos negalia 

identifikuoja, jog „MS Teams“ programoje visgi yra prastesnė vaizdo ir garso kokybė, palyginus su 

„Zoom“.  

Administracijos darbuotojų teigimu, pandeminio laikotarpio patyrimai atskleidė, jog studentai 

su negalia gebėjo lanksčiai prisitaikyti prie nuotolinių studijų, greitai išmoko naudotis virtualiomis 

programomis. Savo ruožtu, studentai su negalia, kaip padedantį aspektą prisitaikyti prie nuotolinių 

studijų, minėjo dėstytojų pagalbą, supratingumą, geranoriškumą ir papildomas konsultacijas 

nuotoliniu būdu, kurias, realiai, lengviau yra suorganizuoti nuotoliniu būdu. Žinia, studentų su negalia 

lankstus prisitaikymas prie pasikeitusių studijų aplinkybių yra didele dalimi susijęs ir su jų pačių 

atvirai išdėstytais poreikiais ir pagalbos ar paramos prašymu. Vadinasi, studentų su negalia 
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iniciatyvumas ir atviras poreikių dėstymas leidžia operatyviau spręsti studijų metu iškylančias 

problemas. 

„Klausos negalią turintys studentai taip pat paprašė individualių konsultacijų ir tikrai tas buvo 

daroma, tiek iš dėstytojų pusės, tiek iš programų koordinatorių pusės.“ (Darbuotoja 4) 

„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) 

Perėjimas prie nuotolinių studijų aukštosioms mokykloms sukūrė daug papildomų iššūkių, 

tačiau galiausiai buvo rastos tinkamos nuotolinių susitikimų ir vaizdo konferencijų organizavimo 

platformos „MS Teams“ ir „Zoom“, pastaroji yra dargi prieinamesnė klausos negalią turintiems 

studentams. Sėkmingam perėjimui į studijas nuotoliu ir jų kokybės užtikrinimas, priklausė nuo 

studentų su negalia, dėstytojų ir administracijos bendradarbiavimo, siekiant atsižvelgti į 

studijuojančių individualiuosius poreikius. 

4.2. Nuotolinių studijų privalumai ir trūkumai: „Nuotoliu nelieka negalios“ 

Vienas svarbiausių nuotolinių studijų privalumų, kurias minėjo tyrimo dalyviai – tai, kad 

„nuotoliu nelieka negalios“. Šį patyrimą įvardino tiek turintys judėjimo, tiek regos, somatines 

negalias turintys studentai. Faktas, jog „nelieka negalios“ gali būti paaiškinamas dėl šių priežasčių 

egzistavimo: pirmiausia, „tavęs už ekrano niekas nemato“ ir tuomet nelieka matomų fizinių skirtumų 

nuo kitų studentų, antra, studentai su negalia nesusiduria su fizinės aplinkos nepritaikomumu ir 

neprieinamumu judėdami aukštojoje mokykloje, galiausiai, studentai su regos negalia, gaudami 

daugiau skaitmeninio turinio, tampa dar labiau įsitraukę į studijų procesą. Taigi studijos nuotoliu 

studentams su negalia suteikia galimybę neatskleisti savo negalios, išvengti stigmos, dėl ko ženkliai 

sumažėja patiriamo nerimo mastas. Tačiau tokios patirties neturi studentai su klausos negalia, jeigu 

studijų metu jiems yra reikalinga gestų vertėjų pagalba, kas leidžia negalios faktui išlikti matomu ir 

identifikuojamu.   

„Iš žmonių turinčių fizinę negalią ar regos, to išskirtinumo kaip tik sumažėjo, nes buvo pradėtos 

naudoti tinkamos programos paskaitoms ir atsiskaitymams.“ (Darbuotojas 1) 

„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) 

 „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) 

„Kai kuriems studentams, kurie turėjo nerimo sutrikimų, pandemija sumažino jų atskirtį, nes 

jie galėjo susitarti su dėstytoju, jog jie akis į akį galės atsiskaityti ir nebuvo to momento, kad 

auditorijoje iš karto matai, jog kažko nėra. Studentai jautė mažiau spaudimo ir nesijautė išskirtinai.“ 

(Darbuotoja 2) 

Tyrimo dalyvių įvardinami mokymosi nuotoliu trūkumai yra tokie: išsitrina ribos tarp mokslų 

ir asmeninio gyvenimo, įvyksta atitolimas ir susvetimėjimas tarp kursiokų, sumažėja studentų 

aktyvumas.  
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„Pasijungi į paskaitą, išklausai, atsijungi ir po to tu nebežinai – baigei šiandien tą universitetą, 

ar nebaigei.“ (Studentas 3) 

„Per tas nuotolines paskaitas, kai dėstytojas nori kažkokią gyvą diskusiją užvesti ar šiaip 

klausimų kokių turi, tai šiaip praktiškai, jeigu prie paskaitos prisijungia apie devyniasdešimt 

studentų, tai aktyvių yra gal tik koks vienas kitas yra.“ (Studentas 3) 

Studijos nuotoliu ženkliai praturtino studijų proceso organizavimo galimybes aukštosiose 

mokyklose, kurios buvo naudingos ne tik išimtinai studentams su negalia, tačiau ir visiems 

studentams bendrai Perėjimas prie nuotolinių studijų studentams, ypač, turintiems judėjimo, regos su 

negalias, leido kuriam laikui „pamiršti“ savo negalią ir jaustis tiesiog eiliniu studentu. Aplinkos 

prieinamumo kliuvinių nebuvimas, suskaitmenintas studijų turinys, tinkamos nuotolinių susitikimų 

ir vaizdo konferencijų organizavimo platformos, iš anksto pateikiama ir virtualioje mokymosi 

platformoje talpinama medžiaga – leido lengviau ir būnant nepriklausomu tęsti savo studijas. 

Studentai su klausos negalia visgi nebuvo tokie „anonimiški“ dėl jiems reikalingos gestų vertėjų 

pagalbos. 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.  

4.3. Aplinkos prieinamumo ir paslaugų, skirtų studentams su negalia, plėtojimas iki 

karantino: „Man jau yra linksma, kad yra toks dalykas kaip turėklai lipant“ 

Tyrimo metu išryškėjo ir skirtingos studentų su negalia patirtys, ryšium su tuo, ar aukštojoje 

mokykloje jie turi patys pranešti apie savo negalią ir individualiuosius poreikius kiekvienam 

dėstytojui atskirai, ar tas buvo daroma negalios koordinatoriaus. Reiktų pastebėti, jog negalios 

klausimų koordinatoriaus pareigybė dar pakankamai nauja ir dažnai aukštosiose mokyklose šios 

pareigybės būna priskirtos kitas funkcijas atliekantiems specialistams. Tokiais atvejais negalios 

poreikių užtikrinimas apsiriboja tik finansinės paramos administravimu.  

„Na, aš kaip ir nelabai afišuojuosi, kad turiu negalią, bet iš esmės, mano grupės kuratorė, o ji 

man dėstė ir tikrai nustebo, nes sakė „niekada nepagalvojau.“ (Studentė 5) 

„Pas mus studijuoja nedaug studentų su negalia, kurie patys prisitaiko  studijas, nes yra labai 

motyvuoti.“ (Darbuotoja 4) 

Aukštosios mokyklos, kurios neapsiriboja tik finansinės paramos administravimu, bet teikia ir 

tam tikras paslaugas studentams su negalia, greičiau identifikuoja ir skirtingus su negalia susijusius 

poreikius. Todėl, tikėtina, ir šių studentų poreikius karantino metu buvo lengviau užtikrinti, nes buvo 

žinomi jų individualieji poreikiai, susiję su negalia, iš anksto. 

„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) 

Aukštosiosios mokyklos, kurios iki pandemijos jau buvo užmezgusios ryšį su negalią turinčiais 

studentais, pakankamai greitai persiorientavo ir prie karantino metu kilusių iššūkių. Visi 

administracijos darbuotojai, daugiau ar mažiau susiję su studentų su negalia koordinavimo 

klausimais, išryškino kitą svarbų nuotolinių studijų aspektą – studentų, turinčių nematomą ar 

nenustatytą (arba didesnį nei 45 proc. darbingumą) patiriamus psichologinius sunkumus.   

4.4. Karantinas ir psichologiniai sunkumai: „Nematomos negalios buvo ne visada 

pastebėtos” 

Kaip parodė kiekybinio tyrimo rezultatai, nuotolinių studijų metu skirtingose aukštosiose 

mokyklose išryškėjo studentų su psichosocialine negalia patiriamos problemos. Administracijos 

darbuotojai dalinosi savo patirtimi, jog šie studentai „pasimatydavo“ tuomet, kai ateidavo laikas 
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atsiskaitymams – jie tiesiog arba pradingdavo ir vėliau ateidavo prašymas akademinėms atostogoms, 

arba – ženkliai vėluodavo.  

„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) 

„O dėl psichologinių dalykų dabar matom pasekmes, nes nemažai studentų, kurie šiuo metu 

kreipiasi turi problemų ir turi kreiptis net ir į psichiatrus. Tai irgi bandom spręsti šią problemų tiek 

gyvai tiek nuotolyje. Bet tikrai išlindo problemos žmonių kurie turi psichologinių iššūkių.“ 

(Darbuotoja 6) 

Kai studijos vyksta kontaktiniu būdu, galima greičiau pastebėti ir identifikuoti tokius studentų 

su negalia poreikius bei pasiūlyti jiems pagalbą, pasiplanuoti alternatyvius atsiskaitymo būdus. 

Nuotolinių studijų metu su psichosocialine negalia būdavo susiduriama tuomet, kai jau būdavo atėjęs 

arba studijų nutraukimo momentas, arba akademinių atostogų alternatyva. Išankstinis studentų su 

negalia poreikių identifikavimas bei aiškios struktūros ir prioritetų nusistatymas, suteiktų daugiau 

galimybių tęsti studijas ir jas sėkmingai užbaigti.  

„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)  

„Galima būtų daug geriau dirbti su nematomomis negaliomis, kai apie jas žinotume.“ 

(Darbuotoja 3) 

„Visi suvaržymai sukėlė iššūkių ir reikėjo pritaikyti auditoriją vieną. Tie techniniai iššūkiai 

pakankamai lengvai sprendžiami ir galima rasti alternatyvas, bet būtent tos nematomos negalios 

buvo ne visada pastebėtos.“ (Darbuotoja 4) 

 Nors visi tyrimo dalyviai – daugiau ar mažiau – susidūrė su psichologiniais buvimo karantine 

iššūkiais. Stipriausias pasekmes labiausiai jautė tie studentai, kurie gyveno vieni arba bendrabutyje, 

arba savo nuomojamuose būstuose. Taip pat studentai su negalia patyrė stresą, sugrįždami į 

bendruomenę, kai prasidėjo mišrus arba / ir hibridinis studijų būdas. Reikėjo iš naujo prisitaikyti ir 

atrasti tinkamus, saugius bendravimo būdus, apsibrėžti savo ribas. Vienoje aukštojoje mokykloje 

psichologė vedė „grįžimo į socialinę bendruomenę“ grupes, nes išryškėjo studentų problemos, jog 

jiems sunkiau susipažinti, užmegzti ir palaikyti draugystes.  

„Buvo labai blogai su psichine sveikata, kai prasidėjo visas nuotolinis, nes sėdi bendrabutyje 

tarp keturių sienų, nieko nematai, nei veidų, nei nieko.“  (Studentė 4)  

„Viena mūsų studentė tiesiog prašydavosi, kad jai leistume ateiti ir pabūti fakultete, nes tas 

sėdėjimas namie būdavo labai sudėtingas.“ (Darbuotoja 4)   

„Mūsų grupė pakankamai vyresni, ne po mokyklos ir tikrai labai draugiški žmonės, tai daug 

kas iš grupės sakydavo, kad jaučia tas depresyvias nuotaikas ir tą apatiją, kad jau net iš viso nieko 

daryti nesinori. Virstame į žvėriukus, net skambintis ir kalbėtis nesinori.“  (Studentė 5) 

Psichologinę būklę karantino metu minėjo visi tyrime dalyvavę administracijos darbuotojai. Šis 

klausimas buvo labai aktualus ne tik studentams su psichosocialine negalia, tačiau ir visiems – 

bendrai. Izoliacija ir bendravimas nuotoliu tik padidino žmonių depresyvias nuotaikas. 

„Jautėsi ne tik studentams, bet tas psichologinis spaudimas, apatija jautėsi ir pas pačius 

dėstytojus. Nes būdavo, kiti studentai net vaizdo neįsijungdavo, tai dėstytojai jautriai sakydavo, kad 

mielieji pasirodykite, bent trumpai, kaip mums sunku kalbėti į juodą ekraną. Bet visiems žmonėms to 

socialinio ryšio trūko.“ (Studentė 5) 
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Studijos nuotoliu ir visi pandeminiai suvaržymai padarė didelę įtaką žmonių psichinei sveikatai. 

Studijų procese išryškėjo, jog su didžiausiomis problemomis dėl studijų būtent ir susidūrė studentai, 

turintys psichosocialinę negalią. Izoliacijos jausmą ir vienatvę daugiau išgyveno tie studentai, kurie 

karantino laikotarpiais gyvendavo vieni bendrabučiuose arba nuomojamuose būstuose. 

4.5.  Patirtys iš mišraus studijų organizavimo būdo: „Paskaitos – nuotoliu, laboratoriniai – 

gyvai“ 

Pasibaigus pirmam karantinui, kuomet 2021 m. rudenį su tam tikrai ribojimais, buvo sugrįžta į 

kontaktinį ugdymą. Dalis aukštųjų mokyklų pradėjo taikyti mišrų studijų organizavimo būdą pirmą 

kartą. 

Kokybinio tyrimo dalyviai pasidalino, jog daugeliui jų šis būdas yra labiau priimtinas, kuomet, 

dažniausiai, paskaitos vyksta nuotoliniu būdu, o praktiniai užsiėmimai – kontaktiniu būdu. Kaip ir 

parodė kiekybinio tyrimo rezultatai, studijų tipo pasirinkimo preferencijos nėra tiesiogiai susijusios 

su negalios sunkumu ar tipu.  

„Pas mus daug praktikos todėl tikrai nukentėtų studijos tik nuotoliu. Kontaktas yra būtinas.“ 

(Darbuotoja 4)    

Mišrus studijų būdas yra ypač tinkamas, kai studijų metu turi vykti praktiniai ir laboratoriniai 

darbai, o ne tik teorinės paskaitos. Studijuojant mišriu būdu, yra lengviau derinti studijas ir darbą.  

„Mes padarėm dabar, kad teorinę informaciją dėstom per nuotolį, o praktika gyvai, bet 

atsirado kitas dalykas, kad tvarkaraštį sudaryti, kaip spėti ir gyvai ir nuotoliu viską organizuoti.“ 

(Darbuotoja 8)  

Studentų su negalia patirtys atskleidžia, jog studijuojant mišriu būdu yra patenkinami 

socializacijos ir bendravimo poreikiai, iš naujo atrandamas malonumas bendrauti. Anot tyrimo 

dalyvių, studijuojant nuotoliniu būdu bendravimas tarp studentų ir dėstytojų bei tarp pačių kursiokų 

buvo tapęs dalykiniu, jautėsi tarpusavio susvetimėjimas ir atitrūkimas.   

„Kai buvau pirmakursė magistrantė, norisi susipažinti su kursiokais gyvai, tai dabartiniai 

santykiai tampa tik dalykiniai. Labai norisi su žmonėmis bendrauti, socializuotis prie naujos 

aplinkos, tačiau dėl pandemijos, apriboja man tokius dalykus. Man teko adaptuotis „nuotolines 

paskaitas“ namuose, o norisi mokytis bibliotekoje.“ (Studentė 9) 

„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)  

Tačiau, studijuojant mišriu būdu, kai kurie studentai susidurdavo su papildomais sunkumais 

mokantis kontaktiniu būdu. Pavyzdžiui, kai kuriems studentams su klausos negalia yra svarbu matyti 

tiek dėstytojų, tiek kursiokų lūpas – kai kurie iš jų dalinai įpratę skaityti iš lūpų. Tačiau tai tampa 

neįmanoma, jeigu auditorijose privaloma dėvėti kaukes. Buvo atvejų, kad kai kurie studentai su 

negalia negalėjo pilnai grįžti į studijų procesą, nes dėl savo sveikatos negalėjo pasiskiepyti nuo 

COVID-19 ligos. 

„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) 

 „Pas mus viena studentė yra kuri turi negalią ir jai gydytojai rekomenduoja nesiskiepyti, todėl 

ji pati nenori eiti į paskaitas, nes be skiepo nesijaučia saugi. Tai jai toliau vyksta nuotoliu paskaitos 

ir ji mokosi iš namų, tik kai reikia būtinai ji atvyksta.“ (Darbuotoja 6) 
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„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)  

Studijos mišriu būdu yra priimtinos daugeliui studentų su negalia dėl to, jog išlieka galimybė 

dalį studijų vykdyti nuotoliu, kas yra savaime patogus, mažiau stresą keliantis būdas,  tuo pačiu – per 

kontaktinius susitikimus patenkinti socializacijos poreikius. Studijuojant mišriu būdu, išlieka 

galimybė lanksčiau derinti studijas su darbu. Kaip rodo ir kiekybinio tyrimo rezultatai, toks būdas yra 

labiau priimtinas ir studentams, turintiems psichosocialinę negalią, nes „gyvas kontaktas“ sudaro 

daugiau galimybių jau studijų pradžioje lengviau identifikuoti studentų su psichosocialine negalia 

poreikius bei juos adekvačiai atliepti studijų proceso eigoje. Kaip bebūtų, klausos negalią turintiems 

studentams kaukių dėvėjimas kontaktiniu būdu vykstančių paskaitų metu kelią papildomų iššūkių ir 

kliūčių, dažnai šių detalių derinimo su dėstytojais našta lieka ant pačių studentų pečių ir priklauso 

nuo dėstytojų geranoriškumo. 

4.6. Studijų plėtojimo kryptys ir galimybės pokarantininiu laikotarpiu: „Naujos 

technologijos – patogu visiems“ 

Studijuoti nuotoliniu būdu visą laiką rinktųsi tyrime dalyvavę studentai, turintys sunkesnę 

judėjimo arba klausos negalią, nes jos yra „išsigelbėjimas“: studijuoti tokiu būdu yra patogiau, nes 

neiškyla aplinkos pritaikymo niuansų, nereikia pavėžėjimo paslaugos ir lengviau pasikviesti gestų 

vertėją į nuotoliniu būdu vykstančią paskaitą.  

„Studentai su fizine negalia minėjo, 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. Jie būtent tai ir išsakė, kad labai norėtų, jog išliktų galimybė tęsti studijas 

nuotolyje.“ (Darbuotoja 2) 

„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)  

„Smagu buvo, kad nereikia važinėti, ir kad nereikia derintis prie tėvų, kada jie išvažiuoja.“  

(Studentė 7) 

„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) 

Nuotolinės studijos yra daug patogesnė alternatyva ir tais atvejais, kai reikia derinti darbą su 

studijomis. Pavyzdžiui, kolegijose dažnai studijuoja vyresnio amžiaus jau dirbantys pilnu tempu 

studentai su negalia. Studijos nuotoliu leidžia sutaupyti daugiau laiko.  

 „Kai viskas pasidarė nuotoliniu būdu – tiek darbas, tiek paskaitos – tai viskas daug lengviau: 

su dėstytojais susiderinti, medžiagą gauti, užduotis parašyti.“ (Studentė 8) 

Tolimesnėse studijose pokarantininiu ir popandeminiu laikotarpiu, anot tyrimo dalyvių, reikėtų 

išlaikyti šias gerąsias praktikas. Studijų medžiaga ir toliau turėtų būti talpinama ir prieinama 

virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“. Taip pat šioje aplinkoje galėtų būti talpinami paskaitų 

vaizdo įrašai (arba daryti nuotoliniu būdu, arba įrašyti auditorijoje – pagal kiekvienos aukštosios 

mokyklos galimybes), kurias būtų galima perklausyti ir vėliau. Šis aspektas yra aktualus  žmonėms, 

turintiems klausos negalią (ypač gestakalbiams), nes paskaitų metu jų dėmesys būna sukoncentruotas 

išimtinai į gestų vertėją ir jie neturi galimybės paraleliai skaityti paskaitų skaidrių. Be to, turi būti 

tęsiamas ir net spartėti literatūros skaitmeninimas. Studijoms nuotoliu yra būtina visa reikiama 

kompiuterinė įranga bei programos, kurias asmuo turėtų turėti asmeniškai.  

„Turėtų likti tokie patys skaitmenizavimo tempai, tai yra literatūros ir paskaitų. Nes per šį 

periodą tikrai daug lengviau prisijungti prie informacijos, prie bibliotekos – ir tas skaitmenizavimo 
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procesas turi likti, nes tai patogu visiems ne tik negalią turintiems, bet visiems. Tu gali prisijungti ir 

ieškoti tos literatūros iš ten, kur tau patogu.“ (Darbuotojas 1) 

„Mūsų universitete studentams suteikė pagalbą, jog tie, kas neturėjo kompiuterio, kameros ar 

technikos tai universitetas su parašu tai jiems suteikdavo.“ (Darbuotoja 6)  

„Tos naujos technologijos leido man tą savo norą įgyvendinti ir namie įsirengiau darbo vietą 

kaip biure – ekranai didžiuliai, išsididinti šriftą gali.“  (Studentė 5)  

Iš aukštųjų mokyklos administracijos darbuotojų pusės paaiškėjo išankstinio studentų su 

negalia poreikių įvertinimo galimybė. Šis įvertinimas leistų išvengti problemų, ypač studentams su 

psichosocialine negalia, nes galima būtų iš anksto pradėti atsižvelgti į asmens individualiuosius 

poreikius, susiderinti alternatyvų atsiskaitymų grafiką iš anksto ir pan. Ne visose aukštosiose 

mokyklose tokį poreikių įvertinimą yra galimybė atlikti, nėra aišku, kokia institucija / padalinys tai 

turėtų atlikti ir kokias žinias bei kompetencijas turintys asmenys turėti. Nors didesniuosiuose 

universitetuose vis dažniau įsteigiamos negalios koordinatorių pareigybės, tyrimo metu iš 

administracijos pusės išreikštas gairių ar ekspertinės pagalbos stygius, kaip tokios funkcijos turėtų 

būti atliekamos, kokias vidines struktūras reikia sukurti.  

„Pandemija ir darbas nuotolyje parodė, kad nors sistema paprasta, kad galima pamatyti, kuris 

studentas turi negalią (sistemoje) kiti nenori, ypač nematomą - kartais tai negalia, kartais tiesiog 

diagnozę. Tai patys dėstytojai patys pamatydavo ir kreipdavosi į mane, nes galimai tam studentui 

kažkas yra ir kartais tas žmogus pats nenori kalbėti, bet tai padėdavo, kai apie tą patį asmenį iš kelių 

šaltinių gaudavai informaciją, tai padėdavo reaguoti greičiau ir padėti. Jam iš karto pasiūlydavo 

kreiptis į koordinatorių ir tai padėjo rasti tuos žmones.“ (Darbuotoja 2)  

„Būtų gerai, kad būtų bendri pasiūlymai ir aukštosioms mokykloms, kaip identifikuoti tuos 

poreikius studentams. Gal klausimynas kaip atrasti tuos studentus kuriems reikia pagalbos, reiktų 

praktinio įrankio kaip dirbti konkrečiai.“ (Darbuotoja 8)  

„Kai užsienio studentas pristatė pažymą, kad turi disleksiją, bet vis tiek mes prašome lietuvių 

kalba ir Lietuvoje atliktas įvertinimas. Ir studentai turi ieškoti, kur tą padaryti, nes nesinori 

piktnaudžiavimo, bet nesinori ir tampyti to studento. Būtų gerai, jeigu vienoje vietoje studentai galėtų 

nueiti ir gauti įvertinimą.“ (Darbuotoja 6) 

Kaip ir kiekybiniame tyrime, studentai su negalia minėjo aplinkos pritaikymo trūkumą (nuo 

rampų, turėklų ir liftų), iškilių arba Brailio raštu parašytų auditorijų numerių, ir gestų vertėjų 

konspektavimo paslaugų stygių. Štai konspektavimo paslaugų dažnai apskritai nėra galimybės gauti. 

„Kai kalba dėstytojai, girdintieji – užsirašinėja, o aš to negaliu daryti, nes aš stebiu į vertėją, 

visą laiką. Aš negaliu pasilenkti ir rašyti, nes nematysiu vertėjo. Labai būtų gerai, kad būtų gerai, 

kad būtų atskiras žmogus, kuris galėtų konspektuoti ir po to man galėtų duoti tą medžiagą – ir ją 

namuose tada galėčiau perskaityti. Dėstytojai, kai ką nors pasakoja, kartais stebiu tą vertėją ir 

bandai viską suprasti, pavargsti nuo to stebėjimo akimis, ir po to pamiršti tą informaciją.“  (Studentė 

8) 

Atsižvelgiant į šias teigiamas ir neigiamas patirtis, išsakytas kokybinio tyrimo metu, 

pokarantininiu laikotarpiu aukštosios mokyklos turėtų plėtoti gerąsias praktikas,  susijusias su 

nuotolinėmis, hibridinėmis ir ypač mišriosiomis studijomis. Svarbu sudaryti sąlygas individualiai 

pritaikyti studijų būdą pagal studento su negalia poreikius: tiek kalbant apie studijų būdą, tiek ir kitus 

studijų aspektus, pavyzdžiui, atsiskaitymų pritaikymą, asmeninės pagalbos, gestų vertimo ir 

konspektavimo paslaugų užtikrinimą. Dalis studentų su negalia rinktųsi studijuoti išimtinai nuotoliniu 

būdu, o pandeminio laikotarpio metu organizuotos nuotolinės studijos įrodė, jog tokia alternatyva yra 

įmanoma. 

Itin svarbus šiuo atveju yra aukštojo mokslo lankstumas, apimantis tiek specifinius pritaikymus 

ir pagalbą, susijusią su negalia, tiek ir bendras studijų lankstumo galimybes: ištęstinių, nuotolinių 



 

  

62 

 

studijų galimybės užtikrinimą, individualaus studijų plano galimybę. Tokių galimybių garantas galėtų 

pritraukti daugiau studentų su negalia ir leisti jiems sėkmingiau studijuoti, išvengiant kliūčių aplinkos 

ar studijų proceso prieinamumui. Labai svarbu plėtoti virtualių mokymosi aplinkų naudojimą, kuriose 

būtų talpinama suskaitmeninta su studijomis susijusi medžiaga bei paskaitų vaizdo įrašai. Aukštosios 

mokyklos turėtų atrasti būdų, kaip aprūpinti kompiuterine įranga ir programine įranga tuos asmenis, 

kuriems jų trūksta, ypač kai poreikis susijęs su jų turima negalia. Siekiant kuo sklandesnio studijų 

proceso užtikrinimo, yra svarbu, jog studentų su negalia, įskaitant ir tuos, kurie turi aukštesnį arba 

nenustatytą darbingumo lygį ir nematomą negalią, individualieji poreikiai būtų įvertinti ir / ar 

nustatyti atitinkamų institucijų, idant juos būtų galima kuo tikslingiau atliepti. Galiausiai, aukštosiose 

mokyklose turi būti tęsiami aplinkos pritaikymo darbai judėjimo ir regos negalias turintiems 

asmenims, plėtojamas studentams su negalia teikiamų paslaugų spektras.  
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IŠVADOS 

Studijos tikslas buvo išsiaiškinti, kokią įtaką COVID-19 ligos sąlygotų karantino apribojimų 

poveikis padarė studentų su negalia studijų kokybei. Pagrindinis kiekybinio tyrimo uždavinys buvo 

įvertinti pagalbos studentams su negalia prieinamumą / pakankamumą (socialinės, psichologinės, 

mokymosi, finansinės ir kt.) bei aukštųjų mokyklų aplinkos prieinamumą (universalaus dizaino ir 

tinkamų sąlygų sudarymo principais) asmenims su negalia karantino metu. Pagrindinis kokybinio  

tyrimo uždavinys buvo atskleisti studentų su negalia nuotolinio mokymo(si) skaitmeninėje aplinkoje 

organizavimo sunkumus, nustatyti nuotolinio mokymosi iššūkius bei jų galimus sprendimo būdus 

COVID-19 pandemijos laikotarpiu. 

Studijų prieinamumas asmenims su negalia buvo vertintas kaip sudėtinė studijų kokybės dalis. 

Vertinant studijų prieinamumą, buvo pasitelkti du jo užtikrinimo principai: vertinta tiek 

prieinamumo užtikrinimo ex ante pareiga (t. y. bendro prieinamumo standartų / universalaus dizaino 

įgyvendinimo principas), tiek ex nunc pareiga t. y. studijų pritaikymas (tinkamų sąlygų sudarymas) 

pagal individualius su negalia susijusius poreikius.  

Rezultatai parodė, kad studentai su negalia bendrą studijų prieinamumą (ex ante) 

subjektyviai vertina dažniau teigiamai ar vidutiniškai negu neigiamai. Taip pat pastebėti tam 

tikri nežymūs vertinimo pokyčiai nuo COVID-19 pradžios (vertinant retrospektyviai). Fizinės 

aplinkos prieinamumas (įskaitant prieinamumą regos negalią turintiems žmonėms) tapo mažiau 

aktualus tiems studentams, kurie jį ikipandeminiu laikotarpiu vertino teigiamai, o neigiamas 

vertinimas nežymiai paaugo. Informacinės aplinkos prieinamumą nuo COVID-19 nežymiai daugiau 

studentų įvertino labai gerai arba gerai, rečiau – vidutiniškai, tačiau nežymiai paaugo ir neigiamas 

vertinimas. Nežymų teigiamo vertinimo paaugimą galima sieti su COVID-19, kaip „informacinių 

technologijų akceleratoriaus”, poveikiu, tačiau neigiamo vertinimo paaugimas reiškia, kad vis dar 

išlieka informacinio prieinamumo negalią turintiems žmonėms kliūčių. Taigi informacinės 

technologijos dažniau visuotinai naudojamos studijų procese, tačiau nebūtinai orientuojamasi į jų 

prieinamumą negalią turintiems žmonėms, pavyzdžiui, regos negalią turintiems studentams. 

Studijų proceso prieinamumo vertinime matėme labiau vienpusį pokytį: teigiamas vertinimas nuo 

COVID-19 pradžios nežymiai paaugo, o neigiamas – sumažėjo. Tai gali rodyti, kad 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.  

Kaip parodė kokybinis tyrimas, 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“. Studijos nuotoliniu būdu panaikino tam tikras kliūtis 

bei kai kurias negalias padarė mažiau pastebimas, todėl pagaliau leido pasijusti „tiesiog studentais“. 

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. Studentai su klausos negalia 

visgi nebuvo tokie „anonimiški“ dėl kai kuriems reikalingos gestų vertėjų pagalbos. 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.  

Vis dėlto, studentų atsakymai į atvirus kiekybinio tyrimo klausimus bei kokybinio tyrimo 

rezultatai parodė, kad studentai su negalia vis dar susiduria su diskriminacija negalios pagrindu bei  

neprieinamomis studijomis (tiek fizinio, tiek studijų proceso prieinamumo prasme). Studentams su 

negalia dažnai suteikiamos lankstesnės studijų formos tik tiek, kiek jos siūlomos visiems studentams, 

tačiau ne su negalia susijusių poreikių pagrindu.  
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Kiekybinis tyrimas parodė, kad 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: teigiamas pritaikymo vertinimas buvo mažiausias, lyginant su 

visais bendro prieinamumo vertinimais, o neigiamas – didžiausias. Studijų pritaikymo pagal 

individualius poreikius vertinimo pokytis nuo COVID-19 pradžios buvo nevienareikšmiškas: 

nežymiai paaugo tiek teigiamas, tiek neigiamas vertinimai.  

Kaip parodė kokybinis tyrimas, 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, kai iki tol neidentifikuota negalia išryškėjo 

dėl nenumatytų pokyčių studijų procese ir dėl jų kilusių papildomų sunkumų. Reikėtų pastebėti, jog 

negalios koordinatoriaus pareigybė aukštosiose mokyklose dar pakankamai nauja,  ją pamažu steigia 

kol kas tik didesni universitetai. Dažnai aukštosiose mokyklose šios pareigybės būna priskirtos kitas 

funkcijas atliekantiems specialistams, neretai apsiriboja tik finansinės paramos administravimu. 

Tačiau daugelyje aukštųjų mokyklų studijų proceso pritaikymo našta lieka ant pačių studentų pečių. 

Taigi 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 susijusius poreikius 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. Tai 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: fizinės aplinkos ir studijų prieinamumas bei studijų 

pritaikymas lengvesnę negalią turinčių studentų vertintas statistiškai reikšmingai labiau vidutiniškai 

ir neigiamai, o sunkesnę – dažniau teigiamai. Tai tik patvirtina, kad 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.  

Kaip parodė analizė, 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. Bendrai net 70 % visų respondentų patyrė bent vieną papildomą kliūtį / sunkumą 

nuo COVID-19 pradžios. Dažniausiai buvo susiduriama su socializacijos trūkumu, psichologiniais ar 

emociniais sunkumais. Ketvirtadaliui respondentų sunkumų sudarė didesni laiko apribojimai 

atsiskaitymų metu, susiję su nuotolinių atsiskaitymų pobūdžiu. 

Tendencija, kad lengvesnę negalią turintiems studentams kilo daugiau sunkumų, 

atsikartojo analizuojant duomenis skirtingais pjūviais: stiprus statistiškai reikšmingas ryšys nustatytas 

tarp pagalbos (ne)gavimo ikipandeminiu laikotarpiu ir nuo COVID-19 pradžios, t.y. studentams, 

kuriems pagalbos trūko iki pandemijos pradžios, jos dažniau trūko ir nuo pandemijos pradžios 

ir atvirkščiai.  

Šiam kontekstui svarbi išvada, kurią taip pat parodė statistinė analizė – 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., 
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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. Kaip žinome iš ankstesnių tyrimų, disleksiją ar kitų 

mokymosi sutrikimų galimai turintys studentai dažnai neturi galimybės būti įvertinti. 

Statistinė analizė atskleidė tendenciją, kad studentai su negalia yra menkai informuoti apie 

skirtingas studijų lankstumo galimybes ir, ypač, apie jų teisę pritaikyti studijų procesą pagal 

su negalia susijusius poreikius. Vienas faktorių, kodėl studentai apie savo teises nežino, yra tai, kad 

studentų su negalia teisės yra nepakankamai reglamentuotos. Vis dėlto, netgi Mokslo ir studijų 

įstatyme reglamentuota teisė atsiskaityti alternatyviais būdais yra menkai žinoma (apie ją žinojo vos 

17 % visų respondentų). Vadinasi, kad 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 apie šiuos studijų 

lankstumo būdus: individualaus studijų plano galimybę, studijų pritaikymo ir atsiskaitymų pailginimo 

pagal su negalia susijusius poreikius galimybes, galimybę atsiskaityti alternatyviais būdais (dėl su 

negalia susijusių poreikių).  

Kiekybinio tyrimo duomenų analizė taip pat atskleidė ryšį tarp tam tikrų studijų lankstumo / 

pritaikymo būdų aktualumo ir konkrečių negalios tipų, o kokybinis tyrimas padėjo papildyti skirtingą 

negalią turinčių studentų dažniausiai patiriamas kliūtis ir poreikius. 

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). 

Taip pat reikalingas geresnis aplinkos pritaikymas, t. y. auditorijų žymėjimas Brailio raštu ir / arba 

iškiliais numeriais bei vedimo sistemų įdiegimas siekiant kuo savarankiškesnio orientavimosi 

aukštojoje mokykloje. 

Klausos negalią turintiems studentams reikšmingai trūko vertimo į gestų kalbą paslaugos ir 

konspektavimo paslaugų tiek ikipandeminiu laikotarpiu, tiek nuo COVID-19 pradžios. Šie trūkumai 

aiškiai atsispindėjo tiek kiekybiniame, tiek kokybiniame tyrime. Pastarasis tyrimas parodė, jog 

studentams su klausos negalia dažnai yra labiau priimtinas nuotolinių studijų formatas. Viena 

pagrindinių priežasčių yra tai, jog klausos negalią turintiems studentams kontaktiniu būdu 

vykstančios paskaitos ir kaukių dėvėjimas kelią papildomų iššūkių. Taip pat yra daug lengviau gauti 

gestų kalbos vertimo paslaugą į nuotoliu vykstančią paskaitą.  

Psichosocialinę negalią turintiems studentams aktualiausia  galimybė išeiti akademinių 

atostogų ar susistabdyti studijas. Šiems studentams statistiškai reikšmingai trūko psichologinės 

pagalbos ir ištęstinių studijų galimybės. Kaip atskleidė kokybinis tyrimas, studentams su 

psichosocialine negalia būtų priimtinas mišrus studijų būdas:  „gyvas kontaktas“ sudaro daugiau 

galimybių jau studijų pradžioje lengviau identifikuoti studentų su psichosocialine negalia poreikius 

bei juos adekvačiai atliepti studijų proceso eigoje; studentai gali patenkinti socializacijos poreikį, 

dalyvaudami kontaktiniuose užsiėmimuose, kartu – išlaikyti daugiau privatumo nuotoliniu būdu 

vykstančiose paskaitose.  

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 



 

  

66 

 

pritaikymo, atsiskaitymų formos / pobūdžio pritaikymo ir ištęstinių studijų galimybės. Atviruose 

atsakymuose šie studentai taip pat išreiškė asmeninės pagalbos, administracijos dėmesio ir pastangų 

pritaikant studijų procesą, taip pat bendro pasiruošimo priimti studentus su negalia trūkumą. 

Mokymosi sutrikimų turintiems studentams trūko akademinio konsultavimo, laiko pratęsimo 

atsiskaitymų metu, lankstaus studijų grafiko, taip pat lengvai prieinamos specialistų ir psichologinės 

pagalbos. 

Apibendrinus tyrimo rezultatus, COVID-19 pandemija paspartino tam tikrą informacinių 

technologijų naudojimo akceleravimo procesą, taip pat sudarė sąlygas įvairesnių studijų lankstumo 

priemonių naudojimui visų studentų atžvilgiu (daugiausiai susijusios su nuotolinių studijų pobūdžiu). 

Vis dėlto, nors studentai su negalia išnaudojo ir teigiamai vertino šias galimybes, jos tapo prieinamos 

dažniausiai tiek, kiek buvo prieinamos visiems studentams. Ateityje daugeliui studentų su negalia 

būtų priimtiniausias mišrus ir hibridinis studijų organizavimo būdas, su galimybe pritaikyti jį pagal 

individualius su negalia susijusius poreikius.  

Nepaisant lankstesnių studijų formų nuo COVID-19 pradžios, vis dar pastebimas tinkamų 

sąlygų sudarymo pagal su negalia susijusius individualius poreikius galimybių trūkumas. Tai reiškia, 

kad aukštosios mokyklos nepakankamai užtikrina galimybės pritaikyti studijų procesą studentams su 

negalia ir nepakankamai atsižvelgia į jų poreikius. Tai ypač ryšku lengvesnių, „nematomų“ negalių 

atveju: jas turintys studentai rečiau sulaukė pagalbos tiek ikipandeminiu laikotarpiu, tiek nuo 

COVID-19 pradžios.  

Bendrai studentai su negalia vis dar dažnai turi pasirūpinti studijų prieinamumu patys,  

asmeniškai prašant atskirų dėstytojų pritaikyti tam tikrus individualizavimo būdus. Tai ne tik sudaro 

prielaidas studentams dažniau susidurti su neigiamais nusistatymais žmonių su negalia atžvilgiu, bet 

ir dažnai priverčia tiesiogiai dalintis jautria su negalia susijusia informacija su plačiu asmenų ratu bei 

tampa papildoma našta su kliūtimis dėl prieinamumo stokos ir taip susiduriantiems studentams. 
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REKOMENDACIJOS 

 

Aukštojo mokslo politikos formuotojams 

 

Įtvirtinti aukštojo mokslo prieinamumo asmenims su negalia užtikrinimą kaip vieną Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos kompetencijos sričių, siekiant visapusiškai integruoti prieinamumo 

aspektą inter alia į aukštojo mokslo teisėkūros procesus, švietimo politiką, lėšų planavimą ir skyrimą 

aukštojo mokslo reikmėms, kaip rekomenduojama JT Komiteto bendrojoje pastaboje Nr. 4. 

 

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 

Neįgaliųjų teisių 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. 

 

 

Lietuvos aukštosioms mokykloms, 

Lietuvos universitetų rektorių konferencijai (LURK) bei  

Lietuvos kolegijų direktorių  konferencijai (LKDK)  

 

Išlaikyti, plėtoti ir gilinti pandemijos metu įgytas nuotolinių, mišrių ir hibridinių studijų 

organizavimo kompetencijas. Karantino aplinkybės įrodė, jog dauguma studijų gali vykti nuotoliniu, 

mišriu ar hibridiniu būdu, taip pat paskatino skaitmeninti daug studijoms reikalingų informacinių 

išteklių. Šie studijų lankstumo būdai ypač aktualūs studentams, turintiems negalią, todėl svarbu 

išlaikyti galimybę ir toliau taikyti šiuos metodus ir gilinti šias įgytas kompetencijas ateityje, ypač 

pritaikant studijų procesą pagal individualius su negalia susijusius studentų poreikius.  

 

Kaip alternatyvą siūlyti nuotolinių studijų programas, siekiant užtikrinti studijų prieinamumą, 

ypač kai studijų procesas ir aukštųjų mokyklų aplinka nėra visiškai prieinami kontaktiniu būdu. 

Studentai su negalia, galėdami pasirinkti tokias programas, galėtų išvengti aplinkos prieinamumo ar 

kitų kontaktiniu būdu vykstančių studijų  kliūčių. Vis dėlto, nuotolinės studijos neturėtų pakeisti 

studijų prieinamumo užtikrinimo bendrame studijų procese. 
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Skirti daugiau dėmesio „nematomą“ negalią turintiems studentams, ypatingą dėmesį atkreipiant 

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. Ištęstinių studijų 

galimybė leistų tolygiau jį paskirstyti ir užbėgti už akių papildomiems sunkumams studijų metu.  

 

Steigti negalios klausimų koordinatoriaus pareigybę arba priskirti šias funkcijos kitas pareigas 

užimantiems asmenims. Tyrimas parodė, kad aukštosios mokyklos, turinčios specialiai šiems 

klausimams paskirtą žmogų, gali geriau atliepti studentų su negalia poreikius bei sistemingai gerinti 

studijų prieinamumą aukštojoje mokykloje. 

 

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 (per naujienlaiškius, socialines medijas, studijų 

programų grupėse, nuotolinių skambučių ir video konferencijų platformose ir t. t.) 

 

Po karantino pabaigos svarbu tęsti studijų medžiagos talpinimą virtualiose mokymosi aplinkose, 

nes tai aktualu daugeliui skirtingą negalią turinčių studentų. 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.  
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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 
 

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. 

 

Diegti reikiamus procesus bei pavesti juos kompetentingoms institucijoms, siekiant suteikti 

disleksiją ir kitų mokymosi sutrikimų / sunkumų nustatymo paslaugas jų galimai turintiems aukštųjų 

mokyklų studentams. Tiek kokybinė, tiek kiekybinė analizė parodė, jog „nematomų“ negalių turintys 

studentai rečiau identifikuojami aukštųjų mokyklų bei rečiau gauna reikiamą pagalbą. 

 

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.  
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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. Užsienio tyrimai, tiek ir kiekybinio tyrimo duomenų 

analizė parodė, jog būtent ši studentų grupė dažniau susidūrė su papildomais sunkumais karantino 

ribojimų metu bei apskritai rečiau sulaukia pagalbos.  

 

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. 
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SANTRAUKA 

COVID-19 LIGOS PANDEMIJOS SĄLYGOTŲ KARANTINŲ APRIBOJIMŲ ĮTAKA 

ASMENŲ SU NEGALIA AUKŠTOJO MOKSLO PASLAUGŲ PRIEINAMUMUI 

Studijos tikslas buvo išsiaiškinti, kokią įtaką COVID-19 ligos sąlygotų karantino apribojimų 

poveikis padarė studentų su negalia studijų kokybei. Pagrindinis kiekybinio tyrimo uždavinys buvo 

įvertinti pagalbos studentams su negalia prieinamumą / pakankamumą (socialinės, psichologinės, 

mokymosi, finansinės ir kt.) bei aukštųjų mokyklų aplinkos prieinamumą (universalaus dizaino ir 

tinkamų sąlygų sudarymo principais) asmenims su negalia karantino metu. Pagrindinis 

kokybinio  tyrimo uždavinys buvo atskleisti studentų su negalia nuotolinio mokymo(si) 

skaitmeninėje aplinkoje organizavimo sunkumus, nustatyti nuotolinio mokymosi iššūkius bei jų 

galimus sprendimo būdus COVID-19 pandemijos laikotarpiu. 

Tyrimo objektas – studentai, turintys nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį. Siekiant 

geriau išsiaiškinti ne tik valstybės remiamų studentų su negalia, bet ir kitų studentų su įvairiais 

specialiais ugdymosi poreikiais situaciją ir studijų kokybę, į kokybinį ir kiekybinį tyrimus buvo 

įtraukta studentų, turinčių negalią ir didesnį, nei 45 proc. arba nenustatytą darbingumo lygį grupė, 

taip pat kokybiniame tyrime dalyvavo ir universitetų administracijos darbuotojų fokus grupė. 

Apibendrinus tyrimo rezultatus, COVID-19 pandemija akceleravo informacinių technologijų 

naudojimą studijų procese, taip pat sudarė sąlygas įvairesnių studijų lankstumo priemonių naudojimui 

visų studentų atžvilgiu (daugiausiai susijusios su nuotolinių studijų pobūdžiu). Vis dėlto, nors 

studentai su negalia išnaudojo ir teigiamai vertino šias galimybes, jos tapo prieinamos dažniausiai 

tiek, kiek buvo prieinamos visiems studentams. Ateityje daugeliui studentų su negalia būtų 

priimtiniausias mišrus ir hibridinis studijų organizavimo būdas, su galimybe pritaikyti jį pagal 

individualius su negalia susijusius poreikius.  

Nepaisant lankstesnių studijų formų nuo COVID-19 pradžios, vis dar pastebimas tinkamų 

sąlygų sudarymo pagal su negalia susijusius individualius poreikius galimybių trūkumas. Tai reiškia, 

kad aukštosios mokyklos nepakankamai užtikrina galimybės pritaikyti studijų procesą studentams su 

negalia ir nepakankamai atsižvelgia į jų poreikius. Tai ypač ryšku lengvesnių, „nematomų“ negalių 

atveju: jas turintys studentai rečiau sulaukė pagalbos tiek ikipandeminiu laikotarpiu, tiek nuo 

COVID-19 pradžios. Su papildomais sunkumais nuo COVID-19 pradžios statistiškai reikšmingai 

dažniau susidūrė studentai, turintys psichosocialinę negalią. 

Bendrai studentai su negalia vis dar susiduria su diskriminacija studijų proceso metu, dažnai 

turi pasirūpinti studijų prieinamumu patys, asmeniškai prašydami atskirų dėstytojų pritaikyti tam 

tikrus individualizavimo būdus. Tai ne tik sudaro prielaidas studentams dažniau tiesiogiai susidurti 

su neigiamais nusistatymais žmonių su negalia atžvilgiu, bet ir tampa papildoma našta su kliūtimis 

dėl prieinamumo stokos ir taip susiduriantiems studentams. 
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SUMMARY 

IMPACT OF QUARANTINE RESTRICTIONS ON ACCESSIBILITY OF HIGHER EDUCATION 

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 

The aim of the study was to determine the effect of quarantine restrictions caused by COVID-

19 on the quality of studies for students with disabilities in Lithuania. The main objective of the 

quantitative research was to assess the availability / adequacy of support for students with disabilities 

(psychological, learning, financial, etc.) and the accessibility of the higher education environment 

(principles of universal design and appropriate facilities) for persons with disabilities during 

quarantine. The main task of the qualitative research was to reveal the difficulties of organizing 

distance learning for students with disabilities in the digital environment, to identify the challenges 

of distance learning and their possible solutions during the COVID-19 pandemic. 

The target group of the research was students with a 45 % or lower assigned working capacity 

level. In order to better understand the situation of students with various special educational needs, 

those who had a more than 45% assigned working capacity level were also included in the qualitative 

and quantitative research. Also, a focus group of higher education administration staff were involved 

in the qualitative research.  

Summarizing the results of the study, the COVID-19 pandemic restrictions accelerated the use of 

digital technology in the study process, as well as allowing for a wider range of study flexibility measures 

for all students (mainly related to distance learning). However, although students with disabilities took 

advantage of and welcomed these opportunities, they became available to them only on the same 

grounds as for the rest of the students. For most of the students with disabilities, a mixed or / and 

hybrid form of online / in person studying, with a possibility to apply these methods according to 

individual requirements, would be acceptable in the future.  

Despite more flexible study methods applied since the beginning of COVID-19, there is still a 

lack of individual needs assessment for students with disabilities, as well as not enough possibilities 

to get reasonable accommodations in the study process. This means that higher education institutions 

still do not take into account students’ disability-related requirements.  

This is particularly evident in the case of 'invisible' disabilities: students with them have 

received less support both during the pre-pandemic period and since the start of COVID-19. Students 

with psychosocial disabilities were statistically significantly more likely to experience additional 

difficulties since the beginning of COVID-19.  

In general, students with disabilities in Lithuania still face discrimination during the study 

process, often having to take care of the accessibility of their studies themselves. This creates 

preconditions for students to directly encounter negative attitudes towards people with disabilities 

more often. Also, it becomes an additional burden on students who already face barriers due to lack 

of accessibility. 
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PRIEDAI 

1 Priedas Kiekybinio tyrimo klausimynas 

1. Jūsų lytis 

A1.  Moteris 

A2.  Vyras 

A3.  Kita arba nenoriu atskleisti 

  

2. Kiek Jums metų? 

(įrašyti) 

 

3. Koks Jums nustatytas darbingumo lygis? 

(įrašyti) 

 

4. Kaip apibūdintumėte savo negalią? 

Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, galite įrašyti papildomą variantą 

A1.  Judėjimo; 
A2.  Regos; 

A3.  Klausos; 

A4.  Psichosocialinė (įskaitant ilgalaikius psichikos sveikatos sutrikimus, pvz., depresija, nerimo sutrikimai); 

A5.  Intelekto; 

A6.  Autizmo spektro sutrikimas; 

A7.  Mokymosi sunkumai/sutrikimai (disleksija, disgrafija, diskalkulija, dėmesio sutrikimai); 

A8.  Kita (įrašyti) 

  

5. Koks yra Jūsų aukščiausias įgytas išsilavinimas? 

Galite įrašyti papildomą variantą 
A1 Vidurinis 

A2 Bakalauro laipsnis (kolegijoje) 

A3 Bakalauro laipsnis (universitete, akademijoje, institute, seminarijoje) 

A4 Magistro laipsnis 

A5 Daktaro laipsnis 

A6 Kita (įrašyti) 

  

6. Kurioje aukštojoje mokykloje šiuo metu studijuojate? 

A1.  Alytaus kolegija    

A2.  Europos humanitarinis universitetas 

A3.  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas        

A4.  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 

A5.  Kauno kolegija 

A6.  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

A7.  Kauno technikos kolegija 

A8.  Kauno technologijos universitetas 

A9.  Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

A10.  Klaipėdos universitetas 

A11.  Klaipėdos valstybinė kolegija 

A12.  Kolpingo kolegija 

A13.  Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

A14.  LCC Tarptautinis universitetas 

A15.  Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

A16.  Lietuvos sporto universitetas 

A17.  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

A18.  Lietuvos verslo kolegija 

A19.  Marijampolės kolegija 

A20.  Mykolo Romerio universitetas 

A21.  Panevėžio kolegija 
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A22.  Socialinių mokslų kolegija 

A23.  Šiaurės Lietuvos kolegija 

A24.  Šiaulių valstybinė kolegija 

A25.  Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija 

A26.  Utenos kolegija 

A27.  Vilniaus kolegija 

A28.  Vilniaus dailės akademija 

A29.  Vilniaus dizaino kolegija 

A30.  Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

A31.  Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 

A32.  Vilniaus kooperacijos kolegija 

A33.  Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

A34.  Vilniaus universitetas 

A35.  Vilniaus verslo kolegija 

A36.  Vytauto Didžiojo universitetas 

A37.  Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 

A38.  Šv. Ignaco Lojolos kolegija 
A39.  Kita (įrašyti) 

  

7. Kokioje studijų pakopoje šiuo metu studijuojate? 

A1 Bakalauro (universitete) 

A2 Bakalauro (kolegijoje) 

A3 Magistro 

A4 Vientisosiose 

A5 Doktorantūroje, rezidentūroje 

  

8. Kuriame kurse šiuo metu studijuojate? 

A1.  1 

A2.  2 

A3.  3 

A4.  4 

A5.  5 

  

9. Kur gyvenote COVID-19 karantino (nuotolinių studijų) metu? 

Galite įrašyti papildomą variantą 

A1.  Nuomavotės būstą 

A2.  Su tėvais/globėjais ar giminaičiais 

A3.  Studentų bendrabutyje 

A4.  Kita 

 

10. Nurodykite, kokias finansinės paramos priemones studentams su negalia gaunate ar esate gavęs: 

Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, galite įrašyti papildomą variantą 
A1.  Finansinės pagalbos išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti (99,15 EUR/mėn) 

A2.  Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – (128 EUR per semestrą) 
A3.  Tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti (160 EUR/mėn) 

A4.  Socialinė stipendija (žymėkite tik jei ja gaunate dėl negalios) (260 EUR/mėn) 

A5.  Nepretenduoju į nei vieną paramos rūšį (turiu didesnį arba nenustatytą darbingumo lygį) 

A6.  Negaunu finansinės paramos, nes nežinojau apie tokią galimybę 

A7.  Kita (įrašyti) 

  

11. Kaip studijavote iki COVID-19 pandemijos pradžios? 

Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus. 
A1.  Nuotoliniu būdu 

A2.  Hibridiniu būdu (daliai studijų dalyko (modulio) studijuojančiųjų dalyvaujant užsiėmimuose fiziškai, o 
daliai – nuotoliniu būdu) 

A3.  Mišriuoju būdu (dalis studijų dalyko (modulio) užsiėmimo vyksta studijuojantiesiems dalyvaujant 
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fiziškai, o dalis – nuotoliniu būdu) 

A4.  Kontaktiniu būdu 

  

12. Kaip studijavote nuo COVID-19 pandemijos paskelbimo (nuo 2020 m. kovo 15 d.)? 

Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus. 
A1.  Nuotoliniu būdu 

A2.  Hibridiniu būdu (daliai studijų dalyko (modulio) studijuojančiųjų dalyvaujant užsiėmimuose fiziškai, o 

daliai – nuotoliniu būdu) 

A3.  Mišriuoju būdu (dalis studijų dalyko (modulio) užsiėmimo vyksta studijuojantiesiems dalyvaujant 

fiziškai, o dalis – nuotoliniu būdu) 

A4.  Kontaktiniu būdu 

 

13. Kaip vertinate Jūsų aukštosios mokyklos prieinamumą iki COVID-19 pandemijos pradžios? 

 Labai 

gerai 

Gerai Vidutiniškai Blogai Labai 

blogai 

Negaliu 

įvertinti arba 

neaktualu 

A1.  Fizinės aplinkos prieinamumas 

(įskaitant ir pritaikymą regos negalią 

turintiems žmonėms) 

      

A2.  Informacinės aplinkos 

prieinamumas (pvz., moodle, 

skaitmeninė studijų medžiaga, studijų 

informacinė aplinka) 

      

A3.  Studijų prieinamumas (tinkami 

pritaikymai studijų procesui: paskaitų, 

seminarų, atsiskaitymų ir kt. metu) 

      

14. Kaip vertinate Jūsų aukštosios mokyklos prieinamumą COVID-19 pandemijos laikotarpiu? 

 Labai 

gerai 

Gerai Vidutiniškai Blogai Labai 

blogai 

Negaliu 

įvertinti arba 

neaktualu 

A1.  Fizinės aplinkos prieinamumas 

(įskaitant ir pritaikymą regos negalią 

turintiems žmonėms) 

      

A2.  Informacinės aplinkos 

prieinamumas (pvz., moodle, 
skaitmeninė studijų medžiaga, studijų 

informacinė aplinka) 

      

A3.  Studijų prieinamumas (tinkami 

pritaikymai studijų procesui: paskaitų, 

seminarų, atsiskaitymų ir kt. metu) 

      

15. Ar sutinkate su teiginiu "Iki COVID-19 pandemijos pradžios mano aukštoji mokykla visada 

pritaikydavo studijų sąlygas pagal mano su negalia susijusius poreikius"? 

Pažymėkite labiausiai tinkamą variantą 
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A1.  Visiškai sutinku 

A2.  Sutinku 

A3.  Nei sutinku, nei nesutinku 

A4.  Nesutinku 

A5.  Visiškai nesutinku 

A6.  Negaliu atsakyti (neturėjau su negalia susijusių poreikių arba nesikreipiau pagalbos) 

  

16. Ar sutinkate su teiginiu "Nuo COVID-19 pandemijos pradžios mano aukštoji mokykla visada 

pritaikydavo studijų sąlygas pagal mano su negalia susijusius poreikius"? 

Pažymėkite labiausiai tinkamą variantą 
A1.  Visiškai sutinku 

A2.  Sutinku 

A3.  Nei sutinku, nei nesutinku 

A4.  Nesutinku 

A5.  Visiškai nesutinku 

A6.  Negaliu atsakyti (neturėjau su negalia susijusių poreikių arba nesikreipiau pagalbos) 

 
17. Ar žinote, esate girdėję apie šias studijų lankstumo galimybes Jūsų aukštojoje mokykloje: 

Pažymėkite visus variantus, apie kuriuos esatę girdėję (žinote apie galimybę) 

A1.  Individualus studijų planas (galimybė pasirinkti norimus dalykus, perkelti kai kuriuos dalykus į kitą 

semestrą) 

A2.  Ištęstinės studijos (galimybė turėti mažiau kreditų per semestrą ir studijuoti ilgiau, nei įprastai) 

A3.  Sesijinės studijos (galimybė studijas derinti su darbu, vyksta intensyviomis sesijomis kas porą 

mėnesių) 

A4.  Nuotolinės studijos 

A5.  Studijos, vykdomos individualiai (pvz., jei dėl negalios negalite išeiti iš namų) 

A6.  Studijų individualizavimas (galimybė įvairiai pritaikyti studijų procesą pagal su negalia susijusius 

individualius poreikius) 

A7.  Galimybė pailginti atsiskaitymams skirtą laiką (dėl negalios) 

A8.  Galimybė atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti 

nustatyta tvarka 

A9.  Galimybė išeiti akademinių atostogų arba susistabdyti studijas 

A10.  Galimybė gauti finansinės pagalbos priemones studentams su negalia 

A11.  Galimybė padengti išlaidas dėl papildomų su negalia susijusių poreikių Erasmus+ mainų metu 

  

18. Kurios iš šių studijų lankstumo galimybių Jums būtų (yra) aktualios? 

Pažymėkite visus Jums aktualius variantus, apie kuriuos nesatę girdėję. Galite pridėti papildomą variantą 
A1.  Individualus studijų planas (galimybė pasirinkti norimus dalykus, perkelti kai kuriuos dalykus į kitą 

semestrą) 

A2.  Ištęstinės studijos (galimybė turėti mažiau kreditų per semestrą ir studijuoti ilgiau, nei įprastai) 

A3.  Sesijinės studijos (galimybė studijas derinti su darbu, vyksta intensyviomis sesijomis kas porą 

mėnesių) 

A4.  Nuotolinės studijos 

A5.  Studijos, vykdomos individualiai (pvz., jei dėl negalios negalite išeiti iš namų) 
A6.  Studijų individualizavimas (galimybė įvairiai pritaikyti studijų procesą pagal su negalia susijusius 

individualius poreikius) 

A7.  Galimybė pailginti atsiskaitymams skirtą laiką (dėl negalios) 

A8.  Galimybė atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti 

nustatyta tvarka 

A9.  Galimybė išeiti akademinių atostogų arba susistabdyti studijas 

A10.  Galimybė gauti finansinės pagalbos priemones studentams su negalia 

A11.  Galimybė padengti išlaidas dėl papildomų su negalia susijusių poreikių Erasmus+ mainų metu 

A12.  Kita (įrašyti) 

  
19. Iki COVID-19 pandemijos pradžios: Kokia pagalba (tinkamų sąlygų sudarymas) aukštojoje 

mokykloje Jums buvo suteikta, atsižvelgiant į Jūsų turimą negalią? 
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Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, galite įrašyti papildomą variantą 

A1.  Psichologinė pagalba, konsultavimas 

A2.  Aplinkos pritaikymo 

A3.  Tvarkaraščių koregavimo pagal prieinamumo poreikį 

A4.  Vertimo į gestų kalbą paslauga 

A5.  Konspektavimo, teksto skaitymo ar kitos paslaugos 

A6.  Pavėžėjimo pagalba 

A7.  Palydėjimas/pagalba orientuotis aplinkoje 

A8.  Asmeninio asistento (-ės) pagalba užsiėmimų metu 

A9.  Asmeninio asistento (-ės) pagalba po užsiėmimų 

A10.  Suteiktos techninės pagalbos priemonės 

A11.  Studijų medžiagos formos pritaikymas 

A12.  Galimybė gauti studijų medžiagą nuotoliniu būdu 

A13.  Studijų/dėstymo metodų ir būdų pritaikymas 

A14.  Atsiskaitymų formos/pobūdžio pritaikymas 

A15.  Ištęstinių studijų galimybė 

A16.  Nuotolinių studijų galimybė 
A17.  Kiti studijų lankstumo aspektai (pvz., galimybė nukelti atsiskaitymą, atsiskaityti alternatyviais būdais, 

kt.) 

A18.  Pagalba suteikta nebuvo, nors turėjau poreikių 

A19.  Neturėjau papildomų poreikių 

A20.  Kita (įrašyti) 

  

20. Iki COVID-19 pandemijos pradžios: Kokios pagalbos (tinkamų sąlygų sudarymo) aukštojoje 

mokykloje Jums trūko? 

Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, galite įrašyti papildomą variantą 

A1.  Psichologinės pagalbos, konsultavimo 

A2.  Aplinkos pritaikymo 

A3.  Tvarkaraščių koregavimo pagal prieinamumo poreikį 

A4.  Vertimo į gestų kalbą paslaugos 

A5.  Konspektavimo, teksto skaitymo ar kitų paslaugų 

A6.  Pavėžėjimo pagalbos 

A7.  Palydėjimo/pagalbos orientuotis aplinkoje 

A8.  Asmeninio asistento (-ės) pagalbos užsiėmimų metu 

A9.  Asmeninio asistento (-ės) pagalbos po užsiėmimų 

A10.  Suteiktų techninės pagalbos priemonių 

A11.  Studijų medžiagos formos pritaikymo 

A12.  Galimybės gauti studijų medžiagą nuotoliniu būdu 

A13.  Studijų/dėstymo metodų ir būdų pritaikymo 

A14.  Atsiskaitymų formos/pobūdžio pritaikymo 

A15.  Ištęstinių studijų galimybės 

A16.  Nuotolinių studijų galimybės 

A17.  Kitų studijų lankstumo aspektų (pvz., galimybės nukelti atsiskaitymą, kt.) 

A18.  Neturėjau papildomų poreikių 
A19.  Kita (įrašyti) 

  

21. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios: Kokia pagalba (tinkamų sąlygų sudarymas) aukštojoje 

mokykloje Jums buvo suteikta, atsižvelgiant į Jūsų turimą negalią? 

Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, galite įrašyti papildomą variantą 
A1.  Psichologinė pagalba, konsultavimas 

A2.  Aplinkos pritaikymo 

A3.  Tvarkaraščių koregavimo pagal prieinamumo poreikį 

A4.  Vertimo į gestų kalbą paslauga 

A5.  Konspektavimo, teksto skaitymo ar kitos paslaugos 
A6.  Pavėžėjimo pagalba 

A7.  Palydėjimas/pagalba orientuotis aplinkoje 
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A8.  Asmeninio asistento (-ės) pagalba užsiėmimų metu 

A9.  Asmeninio asistento (-ės) pagalba po užsiėmimų 

A10.  Suteiktos techninės pagalbos priemonės 

A11.  Studijų medžiagos formos pritaikymas 

A12.  Galimybė gauti studijų medžiagą nuotoliniu būdu 

A13.  Studijų/dėstymo metodų ir būdų pritaikymas 

A14.  Atsiskaitymų formos/pobūdžio pritaikymas 

A15.  Ištęstinių studijų galimybė 

A16.  Nuotolinių studijų galimybė 

A17.  Kiti studijų lankstumo aspektai (pvz., galimybė nukelti atsiskaitymą, atsiskaityti alternatyviais būdais, 

kt.) 

A18.  Pagalba suteikta nebuvo, nors turėjau poreikių 

A19.  Neturėjau papildomų poreikių 

A20.  Kita (įrašyti) 

  

22. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios: Kokios pagalbos (tinkamų sąlygų sudarymo) aukštojoje 

mokykloje Jums trūko? 

Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, galite įrašyti papildomą variantą 

A1.  Psichologinės pagalbos, konsultavimo 

A2.  Aplinkos pritaikymo 

A3.  Tvarkaraščių koregavimo pagal prieinamumo poreikį 

A4.  Vertimo į gestų kalbą paslaugos 

A5.  Konspektavimo, teksto skaitymo ar kitų paslaugų 

A6.  Pavėžėjimo pagalbos 

A7.  Palydėjimo/pagalbos orientuotis aplinkoje 

A8.  Asmeninio asistento (-ės) pagalbos užsiėmimų metu 

A9.  Asmeninio asistento (-ės) pagalbos po užsiėmimų 

A10.  Suteiktų techninės pagalbos priemonių 

A11.  Studijų medžiagos formos pritaikymo 

A12.  Galimybės gauti studijų medžiagą nuotoliniu būdu 

A13.  Studijų/dėstymo metodų ir būdų pritaikymo 

A14.  Atsiskaitymų formos/pobūdžio pritaikymo 

A15.  Ištęstinių studijų galimybės 

A16.  Nuotolinių studijų galimybės 

A17.  Kitų studijų lankstumo aspektų (pvz., galimybės nukelti atsiskaitymą, kt.) 

A18.  Neturėjau papildomų poreikių 

A19.  Kita (įrašyti) 

  

23. Su kokiomis papildomomis kliūtimis ar sunkumais susidūrėte nuo COVID-19 pandemijos pradžios? 

Pažymėkite visus Jums tinkamus variantus, galite įrašyti papildomą variantą 

A1.  Studijų priemonių trūkumas (pvz., kompiuterio) 

A2.  Tinkamų sąlygų nuotolinėms studijoms trūkumas 

A3.  Informacinių sistemų prieinamumo trūkumas 

A4.  Konsultavimo ar pagalbos studijų klausimais trūkumas 
A5.  Studijų medžiagos neprieinamumas 

A6.  Bendrakursių pagalbos trūkumas 

A7.  Socializacijos trūkumas 

A8.  Psichologiniai ar emociniai sunkumai 

A9.  Studijų organizavimo informacijos trūkumas 

A10.  Netinkamos atsiskaitymų formos 

A11.  Didesni laiko apribojimai atsiskaitymų metu 

A12.  Papildomų kliūčių nebuvo 

A13.  Kita (įrašyti) 

  
24. Pakomentuokite plačiau, kokios pagalbos ar pritaikymo aukštojoje mokykloje labiausiai trūksta 

(tiek COVID-19 pandemijos metu, tiek iki jos pradžios). Kokia pagalba Jums yra svarbiausia? 
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Pakomentuokite plačiau 

(įrašyti) 

 

25. Kokią įtaką Jūsų studijų prieinamumui padarė COVID-19 pandemijos apribojimai bendrai? 

A1.  Studijuoti tapo patogiau 

A2.  Niekas nepasikeitė 

A3.  Studijuoti tapo mažiau patogu 

A4.  Studijuoti tapo neįmanoma 

A5.  Negaliu atsakyti 

  

26. Kokia studijų forma Jums būtų patraukliausia ateityje? 

Galite įrašyti papildomą variantą 
A1.  Nuotoliniu būdu 

A2.  Hibridiniu būdu (daliai studijų dalyko (modulio) studijuojančiųjų dalyvaujant užsiėmimuose fiziškai, o 

daliai – nuotoliniu būdu) 

A3.  Mišriuoju būdu (dalis studijų dalyko (modulio) užsiėmimo vyksta studijuojantiesiems dalyvaujant 

fiziškai, o dalis – nuotoliniu būdu) 
A4.  Kontaktiniu būdu 

A5.  Kita (įrašyti) 

 

27. Ką, Jūsų nuomone, aukštoji mokykla galėtų pagerinti vykdant nuotolines, hibridines ar mišriąsias 

studijas? 

Pakomentuokite plačiau 

(įrašyti) 
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2 Priedas Kokybinio tyrimo dalyvių sociodemografinės charakteristikos ir kodavimas 

Nr. Tyrimo dalyvis Aukštoji mokykla Pareigos/Negalios tipas 

1 Studentė 1 Universitetas Judėjimo negalia 

2 Studentas 2 Universitetas Klausos negalia 

3 Studentas 3 Universitetas Regos negalia 

4 Studentė 4 Kolegija Judėjimo negalia 

5 Studentė 5 Kolegija Regos negalia 

6 Studentė 6 Kolegija Somatinė negalia 

7 Studentė 7 Kolegija Judėjimo negalia 

8 Studentė 8 Kolegija Klausos negalia 

9 Studentė 9 Universitetas Klausos negalia 

10 Studentė 10 Universitetas Somatinė negalia 

11 Studentas 11 Universitetas Regos negalia 

12 Darbuotojas 1 Universitetas Negalios koordinatorius 

13 Darbuotoja 2 Universitetas Negalios koordinatorė 

14 Darbuotoja 3 Universitetas Negalios koordinatorė 

15 Darbuotoja 4 Kolegija Studijų skyriaus vedėja 

16 Darbuotoja 5 Kolegija Negalios koordinatorė 

17 Darbuotoja 6 Universitetas Negalios koordinatorė 

18 Darbuotoja 7 Universitetas Negalios koordinatorė 

19 Darbuotoja 8 Kolegija Studijų skyriaus vedėja 

20 Darbuotojas 9 Kolegija Studentų reikalų koordinatorius 

  

  

  

 


	ĮVADAS
	Tyrimo uždaviniai
	Studijų kokybės ir prieinamumo sampratos

	1. ESAMOS SITUACIJOS APŽVALGA
	1.1. Aukštasis mokslas ir studentai su negalia Lietuvoje: iššūkiai ir tendencijos
	1.2. Lietuvos situacija dėl COVID-19 ir  atsiradę studijų apribojimai
	1.3. Užsienio šalių patirtis, sprendžiant pandeminio laikotarpio iššūkius

	2. STUDIJOS METODOLOGIJA
	2.1. Kiekybinio tyrimo metodologija
	2.1.1. Duomenų apdorojimas ir analizė

	2.2. Kokybinio tyrimo metodologija
	2.3. Ribotumai

	3. KIEKYBINIO TYRIMO REZULTATAI
	3.1. Studijų informacija / statusas
	3.2. Respondentai pagal negalios tipą
	3.2.1. Ryšys tarp negalios tipo ir darbingumo lygio

	3.3. Finansinės paramos gavimas
	3.4. Prieinamumo vertinimai
	3.4.1. Prieinamumo vertinimai (ex ante principas)
	3.4.2. Pritaikymo vertinimai (ex nunc principas)

	3.5. Prieinamumo ir pritaikymo vertinimų santykis su negalios sunkumu
	3.5.1. Laikotarpis iki COVID-19 pradžios
	3.5.2. Laikotarpis nuo COVID-19 pradžios

	3.6. Studentų su negalia studijų individualizavimo / lankstumo ypatumai
	3.6.1. Informacijos apie lankstumo galimybes sklaida ir jų aktualumas

	3.7. Tinkamų sąlygų sudarymas: pagalbos priemonės ir pritaikymo būdai
	3.7.1. Pagalbos priemonės, suteiktos iki COVID-19
	3.7.2. Pagalbos priemonės, suteiktos nuo COVID-19
	3.7.3. Pagalbos priemonės, kurių trūko iki COVID-19
	3.7.4. Pagalbos priemonės, kurių trūko nuo COVID-19

	3.8. Papildomi sunkumai ir kliūtys nuo COVID-19 pradžios
	3.9. Studijų prieinamumo trūkumai ir rekomendacijos nuotolinių studijų organizavimui ateityje

	4. KOKYBINIO TYRIMO REZULTATAI
	4.1. Naujos technologijos aukštosiose mokyklose karantino metu: „Buvo daug iššūkių“
	4.2. Nuotolinių studijų privalumai ir trūkumai: „Nuotoliu nelieka negalios“
	4.3. Aplinkos prieinamumo ir paslaugų, skirtų studentams su negalia, plėtojimas iki karantino: „Man jau yra linksma, kad yra toks dalykas kaip turėklai lipant“
	4.4. Karantinas ir psichologiniai sunkumai: „Nematomos negalios buvo ne visada pastebėtos”
	4.5.  Patirtys iš mišraus studijų organizavimo būdo: „Paskaitos – nuotoliu, laboratoriniai – gyvai“
	4.6. Studijų plėtojimo kryptys ir galimybės pokarantininiu laikotarpiu: „Naujos technologijos – patogu visiems“

	IŠVADOS
	REKOMENDACIJOS
	SANTRAUKA
	SUMMARY
	PRIEDAI
	1 Priedas Kiekybinio tyrimo klausimynas
	2 Priedas Kokybinio tyrimo dalyvių sociodemografinės charakteristikos ir kodavimas


