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ÐVIETIMO

PROBLEMOS ANALIZË

Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo
ministerija

Pagrindiniai klausimai:

Kiek yra negalià turinèiø
studentø, kuriose
aukðtosiose mokyklose
ir kà jie studijuoja?

NEGALIÀ TURINTYS STUDENTAI LIETUVOS
AUKÐTOSIOSE MOKYKLOSE:
BÛKLË IR GALIMYBËS
Valstybinës ðvietimo strategijos 2003–2012 metø nuostatø pagrindiniuose siekiniuose
yra pabrëþiama bûtinybë sudaryti socialines mokymosi ir studijø sàlygas visiems jø
stokojantiems asmenims ir pasiekti, kad visi specialiøjø poreikiø vaikai ir jaunimas
turëtø galimybæ mokytis visø tipø mokyklose jiems palankioje ugdymo aplinkoje
pagal formaliojo ir neformaliojo ðvietimo programas.

Kokie veiksniai skatina
studijuoti aukðtojoje
mokykloje, kokie trukdo?

Siekdama ávertinti asmenø, turinèiø specialiøjø poreikiø, galimybes studijuoti ðalies
aukðtosiose mokyklose Ðvietimo ir mokslo ministerija uþsakë tyrimà „Veiksniai, darantys poveiká asmenø, turinèiø specialiøjø poreikiø, studijoms aukðtosiose mokyklose“. Ðiame leidinyje skaitytojams pateikiami ðio tyrimo apibendrinti rezultatai ir

Kokios neágaliø studentø
ásidarbinimo perspektyvos?

esminës iðvados.
•

Daugiausiai Lietuvos aukðtosiose mokyklose studijuojanèiø neágaliøjø – judëjimo ir regos negalià turinèiø asmenø, maþiausiai – psichikos negalià turinèiø
asmenø.

•

Didþioji dalis neágaliø studentø studijas aukðtojoje mokykloje traktuoja kaip
socialiná ir psichologiná iððûká sau, kaip esminæ priemonæ siekiant visaverèio
integravimosi á socialiná gyvenimà.

•

Aukðtojo mokslo demokratizavimo, numatanèio plaèias negalià turinèiø asmenø studijø galimybes, veiksnius galima sugrupuoti á keturias grupes: aukðtosios
mokyklos lankstumas ir humanizavimas, parama, aplinkos pritaikymas, studijos kaip vertingas dalyvavimas visuomenës gyvenime.

•

Neágaliøjø mokymasis aukðtojoje mokykloje kuria atvirumo kitoniðkumui aplinkà, jà humanizuoja. Dël to keièiasi dëstytojø, kitø studentø nuostatos, paþiûros.

•

Studijos negalià turintiems studentams sudaro puikias prielaidas dalyvauti visuomenëje labai teigiamai vertinamose, pripaþintose veiklose, ágyti teigiamà
socialiná statusà, formuoti teigiamà poþiûrá á save, ugdytis pilietiná aktyvumà.

•

Aukðtajai mokyklai yra naudinga skatinti neágalius studentus, ugdyti jø savarankiðkumà ir iniciatyvumà. Tada neágalieji nebëra vartotojiðki ir iðimtinai kritiðki
mokykloje esamø galimybiø vertintojai, bet patys aktyviai dalyvauja kuriant pasirinkimo ir prieinamumo galimybes.

•

Aukðtasis mokslas yra sëkmingos neágaliøjø profesinës karjeros veiksnys, nes
darbdaviai kompetencijoms teikia daugiau reikðmës nei negalioms.
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STUDENTAI, TURINTYS NEGALIÀ:
KIEK JØ YRA, KUR IR KÀ JIE STUDIJUOJA?
Lietuvoje nëra sistemingø statistiniø duomenø apie neágalius

joje Britanijoje studijavo 5,8 proc. negalià turinèiø studentø,

studentus, besimokanèius aukðtosiose mokyklose, nëra duo-

2002 metais Ðveicarijoje – 0,3 proc., Prancûzijoje – 0,3 proc.,

menø bazës, nëra visa apimanèios duomenø rinkimo siste-

Kanadoje Ontario provincijoje – 8,9 proc. Dideli skirtumai

mos. Iki ðiol nebuvo þinomas realus neágaliø studentø skai-

paaiðkinami tuo, kad kiekvienoje ðalyje yra skirtingi negaliø

èius Lietuvoje, negaliø tipai, specialieji poreikiai, psichoso-

apibrëþimai).

cialinis neágaliø studentø apibûdinimas.
Studijos prieinamos ir vyrams, ir moterims. Aukðtojo mokslo
Buvo kreiptasi á visas Lietuvos aukðtàsias mokyklas, á ne-

siekia daugiausia jaunimas (19–26 m.). Kiek daugiau nei pu-

ágaliøjø nevyriausybines organizacijas, Lietuvos aukðtøjø

së nurodë per mënesá gaunantys iki 500 Lt pajamø (stipendi-

mokyklø asociacijà bendrajam priëmimui organizuoti (LA-

jos, paðalpos, tëvø parama, dirbanèiøjø – atlyginimas), o li-

MA BPO) ir á neformalø studentø tinklà. Pagal surinktus duo-

kusiø 48 proc. neágaliøjø mënesinës pajamos virðija 500 Lt.

menis sudarytas galutinis neágaliø studentø sàraðas, á kurá

29 proc. apklausoje dalyvavusiø neágaliø studentø nurodë,

pateko 369 asmenys. Deja, ne visos aukðtosios mokyklos

jog studijuodami jie randa laiko ir mokamam darbui. Dau-

pateikë savo duomenis. Todël galima teigti, kad Lietuvos

giausia Lietuvos aukðtosiose mokyklose studijuojanèiø ne-

aukðtosiose mokyklose studijuoja daugiau nei 369 neágalûs

ágaliøjø – judëjimo ir regos negalià turinèiø asmenø, maþiau-

studentai: tikëtina – apie 500 asmenø (2004–2005 m. Didþio-

siai – psichikos negalià turinèiø asmenø.

Negalià turinèiø studentø pasiskirstymas pagal negalios tipus (proc.)
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Treèdalis neágaliøjø, siekianèiø aukðtojo mokslo, yra pirmo-

visø Lietuvos neágaliø studentø mokosi Vilniaus (34 proc.) ir

sios, arba visiðko invalidumo/neágalumo, grupës. Nepaisant

Kauno (35 proc.) aukðtosiose mokyklose dieniniø studijø for-

to, tik 6 proc. negalià turinèiø studentø teigë, kad jø savaran-

ma (77 proc.), kiti – neakivaizdine ar vakarine studijø forma.

kiðkumas yra visiðkai apribotas negalios ir aplinkiniø pagalba kasdieniame gyvenime jiems reikalinga nuolat. Dauguma
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Negalià turinèiø studentø pasiskirstymas pagal aukðtàsias mokyklas (proc.)
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1,9
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0,5

VU Tarptautinơ verslo mokykla

0,5

Žemaitijos kolegija

0,5

Kauno katalikǐ religijos studijǐ kolegija

0,5

Panevơžio kolegija

0,5

Populiariausios mokslo sritys – socialiniai ir biomedicinos mokslai. Du treèdaliai neágaliø studentø mokosi gerai, labai gerai
arba puikiai.

Negalià turinèiø studentø pasiskirstymas pagal mokslo sritis (proc.)
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PSICHOSOCIALINIS NEGALIÀ TURINÈIØ STUDENTØ APIBÛDINIMAS
Studijos kaip iððûkis sau, kaip galimybë visavertiðkai da-

rodo studijuojanèiø neágaliøjø asmenybës brandumà ir profe-

lyvauti visuomenës gyvenime. Neágaliø asmenø svarbiau-

siná kryptingumà. Studijø motyvacijà lemia ne tiek studijø pro-

siais motyvais siekti aukðtojo iðsilavinimo yra vidinë paskata

grama ar mokslo sritis, kiek socialiniai psichologiniai kriteri-

ir mokyklinës socializacijos eigoje susiformavæs siekis daly-

jai. Tarp psichosocialiniø neágaliø asmenø savybiø vyrauja as-

vauti socialiniame gyvenime. 70 proc. neágaliø studentø turi

menybiná tvirtumà ir aktyvø socialiná dalyvavimà þyminèios sa-

stiprià vidinæ, kryptingà ir sàmoningà studijø motyvacijà. Tai

vybës.

Negalià turinèiø studentø psichosocialiniø savybiø raiðka

Studijos kaip socialinis ir psichologinis iššūkis sau (vidinė motyvacija)
Gebėjimas valdyti ir spręsti sunkumus
Vidinė darna, psichologinis tvirtumas
Savo laiko planavimas
Savo teisių identifikavimas ir gynimas
Studijos kaip prisiderinimas prie sąlygų (išorinė motyvacija)
Studijos kaip kitų žmonių skatinimo rezultatas (išorinė motyvacija)
1

2

Įvertinimai
Ávertinimas*

3

4

Didþioji dauguma neágaliø studentø studijas aukðtojoje mo-

nustatyti du neágaliø studentø tipai. Pirmasis neágaliø studen-

kykloje traktuoja kaip socialiná ir psichologiná iððûká sau, kaip

tø tipas (44,1 proc. respondentø) studijas aukðtojoje mokyk-

esminæ priemonæ siekiant socialinio dalyvavimo ir visaverèio

loje traktuoja kaip socialiná ir psichologiná iððûká sau. Jie kur

integravimosi á socialiná gyvenimà. Labai svarbus socialinio

kas labiau orientuoti á aukðtosios mokyklos prestiþà ir studijø

pripaþinimo, socialinio statuso, socialinio dalyvavimo porei-

kokybæ, geriau þino savo teises ir labiau jas gina. Antrojo ne-

kis. Neágalius studentus studijuoti maþiau skatina iðoriniai mo-

ágaliø studentø tipo (55,4 proc.) minëtø savybiø ir motyvø in-

tyvai: aplinkiniø raginimai, spaudimas, pavyzdys ir siekis prie

tensyvumas yra gerokai silpnesnis. Vieni neágalieji lyg ir plau-

to prisiderinti ar paklusti.

kia pasroviui, formuoja savo vartotojiðkà, á prisitaikymà ir socialinæ paramà orientuotà elgsenà. Kiti neágalieji aktyviai da-

Yra du studentø tipai: vieni – brandûs ir aktyvûs, kiti –

lyvauja bendruomenës gyvenime, kelia sau reikalavimus, orien-

pasyvûs ir prisitaikantys. Neágalûs studentai diferencijuojasi

tuojasi á savikûrà, á socialinës aplinkos keitimà, linkæ prisiimti

ne tiek pagal vidinæ ir iðorinæ motyvacijà, o labiau pagal tai,

lyderio vaidmená, jiems bûdingi saviapsisprendimo, savikû-

kaip aktyviai, valingai ir tikslingai ásitraukia á studijas. Buvo

ros, asmenybinës ir socialinës saviraiðkos bruoþai.

* 1 – nepritarimas teiginiui, 4 – visiðkas pritarimas teiginiui. Kuo aukðtesnis ávertinimas, tuo stipresnis pritarimas.
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KAS LEMIA NEGALIÀ TURINÈIØ ASMENØ STUDIJØ IR
AUKÐTOJO MOKSLO DEMOKRATIZAVIMO GALIMYBES?
Aukðtojo mokslo demokratizavimo, numatanèio plaèias ne-

venime. Tinkamas ar netinkamas ðiø veiksniø valdymas, pri-

galià turinèiø asmenø studijø galimybes, veiksnius galima su-

imami ar nepriimami atitinkami sprendimai, gebëjimas ar ne-

grupuoti á keturias grupes, kurios apibrëþia ir neágaliøjø studi-

gebëjimas kooperuotis ieðkant galimybiø – tai apspræs, ar

jø aukðtojoje mokykloje probleminius laukus: aukðtosios mo-

bus ágyvendinama valstybinë neágaliøjø socialinës integraci-

kyklos lankstumas ir humanizavimas, parama, aplinkos pritai-

jos strategija.

kymas, studijos kaip vertingas dalyvavimas visuomenës gy-

Aukðtosios mokyklos lankstumas ir humanizavimas
Aukðtosios mokyklos lankstumas ir humanizavimas reiðkia,

interesus. Organizacijos humanizavimas ir lankstumas sukuria

kad neágaliøjø studijos pripaþástamos kaip iððûkis aukðtosios

prielaidas naujai studijø kokybei aukðtojoje mokykloje, todël

mokyklos identitetui ir pokyèiams, todël aukðtoji mokykla pri-

neágaliøjø studijavimas aukðtojo mokslo institucijoje traktuo-

siderina prie neágaliojo galimybiø, sukuria lengvatø sistemà,

jamas kaip nauda ir pranaðumas. Deja, neágalûs studentai Lie-

plëtoja studijø plano individualizavimo ir lankstumo galimy-

tuvos aukðtøjø mokyklø lankstumà ir humanizavimà vertina kri-

bes, ugdo dëstytojø lankstumà ir kompetencijas darbui su

tiðkai, mano, kad bûklë yra prasta, o lankstumo ir humaniza-

neágaliaisiais, geba derinti aukðtosios mokyklos ir neágaliøjø

vimo poreikis – didelis.

Aukðtosios mokyklos lankstumo ir humanizavimo bûklës ir poreikio vertinimas

Būklė

Studijų
plano
individualumas irirlankstumas
lankstumas
Studijø
plano
individualizavimas

Poreikis
Neįgaliesiems palanki aukštosios mokyklos vizija

Dėstytojų lankstumas ir kompetencija darbui su neįgaliaisiais

Jautrios neįgaliųjų atžvilgiu politikos formavimas
Universiteto
lankstumas,
prisiderinimas
prie neįgaliojo
Aukðtosios
mokyklos lankstumas,
prisiderinimas
galimybių
ir lengvatos
prie neágaliojo
galimybiø
ir lengvatos
1

2
Ávertinimas*

3

Neágaliøjø mokymasis aukðtojoje mokykloje kuria atvirumo

cijoje jà humanizuoja. Dël neágaliøjø mokymosi aukðtojoje

kitoniðkumui aplinkà. Studentai ne tik mato, bet ir bendrauja

mokykloje keièiasi dëstytojø, kitø studentø nuostatos, paþiû-

su kitokiø poreikiø ir galimybiø turinèiais þmonëmis, praktiðkai

ros, be to, inicijuojama refleksija ir realûs pokyèiai studijas

ugdosi savo tolerancijà, pagalbos kitam þmogui ágûdþius, so-

individualizuojant. Administracija ir dëstytojai yra priversti ieð-

cialiná jautrumà. Savo pavyzdþiu kai kurie neágalieji parodo,

koti individualiø studijø formø, tokie iððûkiai gali tapti prieþas-

kad akademinë veikla ir karjera priklauso nuo paties studento

timi naujo, individualizuoto, poþiûrio á studijø organizavimà ir

iniciatyvumo, gebëjimo susitelkti. Bûdami ðalia neágaliøjø kiti

studijø programø rengimo metodikà.

studentai ugdosi bendradarbiavimo, interesø atstovavimo gebëjimus. Neágaliøjø akademinës sëkmës atvejai tampa socia-

Neágaliøjø mokymuisi aukðtojoje mokykloje bûdingas reiðki-

liniu ir edukaciniu stimulu ne tik patiems studentams, bet ir

nys – dialogo tarp neágaliøjø ir aukðtosios mokyklos sto-

organizacijos kultûrai keistis: plëtoti atvirumà, lankstumà, to-

ka. Tëra pavienës institucijos ir neágaliøjø iniciatyvos, kurios

lerancijà kitoniðkumui, ávairovei. Neágaliøjø buvimas institu-

tarpusavyje ne itin derinamos, nelabai veiksmingos ir rezulta-

* Bûklë: 1 – ne, nesu susidûræs, 2 – ið dalies taip, 3 – tikrai taip. Poreikis: 1 – galbût, reikëtø pagalvoti, 2 – taip, 3 – taip ir nedelsiant.
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tyvios. Stinga ne neágaliøjø ir administracijos iniciatyvø, ta-

muoti vartotojiðkà neágaliøjø elgesá, kartais pasireiðkiantá pa-

èiau jø tarpusavio bendradarbiavimo. Iniciatyvos plëtojamos

didintu ir neadekvaèiu reiklumu kitiems. Tokiø prieðtaringø pras-

atskirai, nederinant vienas kito interesø, galimybiø, kompe-

miø lengvatø sistema potencialiai paþenklina studentà, jam

tencijø. Todël atsitinka taip, kad kiekviena ðalis inicijuoja savo

priskiria kitoniðkumo statusà.

siûlymus, konkreèius pokyèius, taèiau tos iniciatyvos taikomos neveiksmingai. Aukðtosiose mokyklose stinga iniciatyvø

Bûtina tobulinti studijø individualizavimà. Labai svarbu

ir patirèiø kooperavimo. Todël administracija sukuria menkai

diegti didaktikos þinias praktiðkai. Didelæ vertæ turëtø gero-

vartojamus produktus, o neágalûs studentai plëtoja netikrus,

sios studijø individualizavimo praktikos pateiktys, apraðymai,

iliuzinius ir ne itin prasmingus siûlymus. Ði interesø nederini-

liudijimai. Studijø plano individualizavimas atsiþvelgiant á stu-

mo ir nebendradarbiavimo problema traktuotina kaip esminë

dentø specialiuosius poreikius skatina tobulinti mokymo for-

aukðtojoje mokykloje.

mas, kurti naujas dialogo (interesø derinimo) tradicijas. Studijø plano individualizavimas svarbus tuo, kad neágaliøjø moky-

Lietuvoje jau yra sukurta tam tikra lengvatø sistema. Teigiamai

masis aukðtojoje mokykloje potencialiai yra naudingas ne tik

vertinamos veikusios priëmimo á aukðtàsias mokyklas kvotos

patiems neágaliesiems, taèiau ir paèiai aukðtajai mokyklai bei

neágaliesiems, dalinis ar visiðkas atleidimas nuo stojimo ar stu-

aukðtojo mokslo sistemai. Pereinama nuo kalbëjimo apie ne-

dijø mokesèio. Vis dëlto lengvatø klausimas yra ganëtinai

ágaliøjø adaptacijà studijø aplinkoje prie kalbëjimo apie aukð-

problemiðkas. Reikëtø organizuoti mokymus neágaliems stu-

tojo mokslo sistemos tobulinimà individualizuojant studijø pro-

dentams, kaip orientuotis aukðtosios mokyklos ir miesto ap-

cesà.

linkoje, taip pat kuruoti pirmo kurso studentus. Bûtina rengti
paruoðiamuosius kursus neágaliesiems, norintiems studijuoti.

Dëstytojø lankstumas ir darbo su neágaliaisiais kompeten-

Reikëtø tobulinti neágaliøjø priëmimo á aukðtàsias mokyklas

cija kaip neágaliøjø studijø veiksnys nëra itin problemiðkas.

lengvatø ir kriterijø sistemà. Neágalieji tikisi ne tiek nuolaidø,

Patiems neágaliems studentams reikëtø bûti aktyvesniems ið-

kiek lygiø galimybiø stojant á aukðtàjà mokyklà uþtikrinimo.

sakant savo poreikius. Bûtina keisti ir aukðtøjø mokyklø veik-

Vis dëlto lengvatø neágaliesiems klausimas traktuotinas nevie-

los praktikà rengiant metodinæ medþiagà ir organizuojant dës-

nareikðmiðkai. Lengvatø teikimo procedûros savotiðkai ápa-

tytojø mokymus negalios supratimo ir neágaliø studentø mo-

reigoja studentà praneðti aplinkiniams apie savo negalià, o

kymo tematika. Studentai, turintys negalià, labiau jauèia po-

neretas studentas norëtø tai nuslëpti, taigi, tampa aktualus

reiká plëtoti lygias mokymosi (paskaitø ir atsiskaitymø) sàly-

konfidencialumo klausimas. Neágalieji kartais administracijos

gas ir galimybes. Neágalieji ið dëstytojø nesitiki ir maþesniø

suvokiami kaip privilegijø praðytojai, reikalautojai, o ne jiems

nei visiems kitiems studentams reikalavimø.

priklausanèiø teisiø subjektai. Be to, lengvatø sistema gali for-

Parama
Valstybë teikia socialines ir ðvietimo paslaugas neágaliesiems,
plëtojamas padëjëjø tinklas, neágaliesiems padeda nevyriausybinës organizacijos, ðeima, aukðtoji mokykla, plëtojamos
finansinio rëmimo formos. Parama yra bûtina, nes jos dëka
kompensuojamas neágalumas, sudaromos sàlygos neágaliesiems bûti visaverèiais visuomenës nariais. Negalià turintys studentai visø paramos rûðiø bûklæ Lietuvoje vertina kritiðkai, o
paramos poreiká – bûtinu, iðskyrus ðeimos paramà, kurios bûklë vertinama gerai.
Valstybës parama vertinama nepalankiai. Geriausiai vertinama finansinë parama. Socialinës paslaugos neágaliems studentams, informacija apie jas, atsiþvelgimas á neágaliuosius
ðvietimo politikoje – visos ðios paramos rûðys vertinamos kaip
ið dalies pakankamos. Stinga kokybiðkø socialiniø paslaugø,
pavëþëjimo paslaugos ir psichologinës pagalbos. Valstybës

parama suteikiant bûstà ir/arba já pritaikant yra menka. Ðiuo
metu tik trys Lietuvos universitetai (Kauno technologijos, Ðiauliø
ir Vytauto Didþiojo) turi bendrabuèius, pritaikytus judëjimo negalià turintiems studentams, todël bûstas tebëra labai aktuali
problema.
Neretai administracijos pagalba suteikiama neformaliai, tiesiog remiantis bendru sutarimu ir geranoriðkumu. Pagalbos
suteikimas priklauso nuo administracijos atstovø poþiûrio, todël pagalba neretai tampa situaciniu, net atsitiktiniu reiðkiniu. Administracijos pagalbos neágaliems studentams teikimo procedûros nëra dokumentaliai átvirtinta norma. Aukðtosioms mokykloms kyla naujas iððûkis – atsiþvelgti á didesnæ
studentø poreikiø ávairovæ ir institucionalizuoti bei plëtoti naujas administracinës pagalbos teikimo procedûras ir formas.
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Paramos neágaliems studentams bûklës ir poreikio vertinimas
Šeimos parama

Būklė

Mokesčiai

Poreikis

NVO parama
Paramos studijoms priemonės
Valstybės paslaugos
Administracinė pagalba neįgaliesiems
Valstybės būsto parama
Neįgaliųjų padėjėjai
1

2
Ávertinimas*

3

Studentai kelia klausimà apie koordinatoriaus pareigybës ne-

kreèiomis aukðtosiomis mokyklomis. NVO dar nepanaudoja

ágaliøjø reikalams ásteigimà. Neágaliøjø reikalø koordinatorius

ar neáþvelgia interesø atstovavimo ir derinimo konkreèiose

yra svarbus neágaliøjø studijø konkreèioje aukðtojoje mokyklà

aukðtosiose mokyklose galimybiø, nors tokios veiklos ban-

plëtrà galintis paskatinti asmuo. Taèiau gali kilti koordinato-

dymø ar supratimo apie tai ir yra. Tai galima paaiðkinti tokiø

riaus veiksnumo problema, nes jam gali stigti ágaliojimø ir prie-

interesø atstovavimo ar kooperacijos tradicijø ir procedûrø ne-

moniø, be to, iðkyla paèiø neágaliøjø pasyvumo pavojus. To-

buvimu aukðtosiose mokyklose.

dël pabrëþtina neágaliøjø savitarpio pagalbos grupiø ar panaðiø neágaliøjø susivienijimø aukðtosiose mokyklose svar-

Neágaliøjø padëjëjai yra svarbus neágaliøjø (ypaè turinèiø

ba. Ðios grupës galëtø atlikti ne tik neágaliøjø savitarpio para-

sunkesnæ negalià) aktyvaus ásitraukimo á visuomenës gy-

mos funkcijà, bet ir tapti savo interesø atstovavimo priemone.

venimà ðaltinis. Turintys sunkesnes negalias asmenys, ne-

Tokios savipagalbos grupës galëtø ásilieti á aukðtøjø mokyklø

gaudami reikalingos kasdienës pagalbos, kurià suteikia pa-

studentø atstovybiø veiklà.

dëjëjai, negalës studijuoti aukðtojoje mokykloje. Skirtingas
negalias turintiems asmenims reikia ávairios pagalbos: asme-

Aukðtosios mokyklos mokesèiø finansavimas, palyginti su ki-

nims, turintiems judëjimo negalià, reikia pagalbininko, paly-

tais neágaliøjø studijø veiksniais, yra vertinamas gana palankiai.

dovo, padedanèio judëti aplinkoje, apsitarnauti buityje ir pan.,

Taèiau finansinës paramos poreikis iðlieka gana nemaþas. Ne-

turintiems regos negalià – skaitovo, palydovo paslaugø, tu-

ágalieji daþnai susiduria su finansiniais sunkumais, nes jie

rintiems klausos negalià – gestø kalbos vertëjo, konspektuo-

dël negalios turi papildomø iðlaidø. Finansinë parama yra vie-

tojo pagalbos. Ðiuo metu daþnai ðias pareigas atlieka sunkià

nas ið lygias galimybes siekti aukðtojo mokslo uþtikrinanèiø

negalià turinèiø studentø tëvai ar kiti artimieji, grupës draugai

veiksniø. Bûtina uþtikrinti, kad galima prasta finansinë padëtis

ar kiti studentai.

neágaliesiems netaptø lemiama kliûtimi siekti aukðtojo mokslo.
Tëvai atlieka tikrai svarbø vaidmená neágaliø studentø gyveniNeágaliøjø nevyriausybinës organizacijos teikia nemaþai para-

me, daþnai jie yra vienas ið svarbiausiø iðtekliø, kuriuo remiantis

mos ir paslaugø rûðiø studentams, turintiems specialiøjø po-

sprendþiamos nepalankios studijø aukðtojoje mokykloje sàly-

reikiø. Ðios organizacijos papildo valstybiniø socialiniø pa-

gos. Tëvø pagalba vertintina nevienareikðmiðkai. Tëvai pa-

slaugø ástaigø teikiamas paslaugas. Stebimas atotrûkis tarp

galbà savo studijuojantiems vaikams, turintiems negalià, teikia

Nevyriausybiniø organizacijø (NVO) ir aukðtøjø mokyklø.

net nesusimàstydami apie tai, kad tai ne jø reikalas, tai jie suvo-

Informacija apie galimà paramà ar paslaugas ne visada pasie-

kia kaip pareigà ir ðá vaidmená priima kaip neiðvengiamà realy-

kia neágalius studentus ir institucijas, kuriose jie studijuoja,

bæ. Viena vertus, tëvai daro, jø nuomone, tai, kas yra jø parei-

todël NVO bûtina daugiau tiesiogiai bendradarbiauti su kon-

ga. Kita vertus, ar tai yra tëvø pareigos ir funkcijos?

* Bûklë: 1 – ne, nesu susidûræs, 2 – ið dalies taip, 3 – tikrai taip. Poreikis: 1 – galbût, reikëtø pagalvoti, 2 – taip, 3 – taip ir nedelsiant.
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Aplinkos pritaikymas
Pritaikyta aplinka – tai prieþastis, kuri gali nulemti negalià tu-

kyklos fizinë aplinka, miesto fizinë aplinka ir transporto pritai-

rinèiø studentø studijø motyvacijà ir sëkmæ. Aukðtosios mo-

kymas yra esminiai aplinkos pritaikymo veiksniai.

Aplinkos pritaikymo bûklës ir poreikio vertinimas

Miesto
fiziniųaplinkos
aplinkų pritaikymas
Miesto
fizinës

Būklė
Poreikis

Fizinėsaplinkos
aplinkospritaikymas
pritaikymai silpnaregiams
silpnaregiams
Fizinës
Fizinės Fizinës
aplinkosaplinkos
pritaikymai
judėjimo judëjimo
- atramos– negalę
turintiems
pritaikymas
atramos
negalià
turintiems studentams
studentams

Viešojo transporto pritaikymas

Fizinës
Fizinėsaplinkos
aplinkospritaikymas
pritaikymai akliesiems
akliesiems

Fizinėsaplinkos
aplinkospritaikymas
pritaikymai neprigirdintiesiems
neprigirdintiesiems
Fizinës

1

2

3

Ávertinimas*

Fizinës aplinkos árengimas priklauso labiau nuo konkretaus

mà. Privaèiø ar orientuotø á studentø pritraukimà mokyklø

fakulteto ar pavieniø þmoniø supratimo bei iniciatyvø, o ne

atstovai teigia, kad fizinës aplinkos pritaikymas yra vienas ið

nuo bendros valstybës ar paèiø aukðtøjø mokyklø politikos.

bûdø pritraukti studentus. Tikëtina, kad jei valstybë ávestø

Privaþiavimai neágaliesiems buvo árengti ávairiopai: 1) ákom-

analogiðkà mokinio krepðelio principui neágaliø studentø rë-

ponuoti á renovaciná pastato projektà, 2) statant naujus pa-

mimo sistemà, aukðtosios mokyklos sureaguotø ir árengtø

status, 3) atsiþvelgiant á fakulteto tradicijas, sàsajas su nega-

fizinæ aplinkà, tinkamà neágaliesiems. Taèiau poþiûris, kai fi-

lios problematika, 4) atsiþvelgus á studentø, turinèiø negalià,

zinës aplinkos pritaikymas neágaliesiems vertinamas tik kaip

poreikius. Svarbu ne tik jau esama fizinës aplinkos pritaiky-

lëðø ið ðalies gavimas, yra neteisingas. Tai turëtø bûti paèios

mo bûklë, taèiau ir tai, kaip aukðtøjø mokyklø atsakingi

bendruomenës (neágaliøjø bei administracijos) vidinis porei-

asmenys sprendþia fizinës aplinkos pritaikymo klausi-

kis ir iniciatyva.

Studijos kaip vertingas dalyvavimas
Studijos negalià turintiems studentams sudaro puikias prielai-

mokymosi ir akademinæ veiklà – tai vertingas studento tapa-

das dalyvauti visuomenës labai teigiamai vertinamose, pripa-

tumas, kuris yra svarbus negalià turinèiø asmenø studijø aukð-

þintose veiklose, ágyti teigiamà socialiná statusà, formuoti tei-

tosiose mokyklose veiksnys. Studijø kaip vertingo dalyvavi-

giamà poþiûrá á save, ugdytis pilietiná aktyvumà. Vienodos pa-

mo visuomenës gyvenime bûklæ studentai vertina gana pa-

sirinkimo ir prieinamumo galimybës su kitais, ásitraukimas á

lankiai ir nesureikðmina didesnio jo poreikio.

* Bûklë: 1 – ne, nesu susidûræs, 2 – ið dalies taip, 3 – tikrai taip. Poreikis: 1 – galbût, reikëtø pagalvoti, 2 – taip, 3 – taip ir nedelsiant.
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Studijø kaip vertingo dalyvavimo visuomenës gyvenime bûklës ir poreikio vertinimas

Būklė
Vertingas studento tapatumas
Poreikis
Įsitraukimas į mokymosi veiklas

Vienodos pasirinkimo ir
prieinamumo galimybės su kitais

Įsitraukimas į akademines veiklas

1

2
Ávertinimas*

3

Vienodos pasirinkimo ir prieinamumo galimybës sëkmingai

Neágaliøjø savarankiðkumo plëtotës aspektu palanku tai, kad

ágyvendinamos. Tie studentai, kurie yra aktyvûs, dalyvauja ávai-

neágalieji jauèia pakankamai didelá ásitraukimo á akademinæ

riø grupiø veikloje ir renginiuose, geriau susidoroja su pasirin-

veiklà poreiká. Yra svarbu, kad neágalieji kuo labiau ásitrauktø

kimo ir prieinamumo situacijomis, labiau pasinaudoja esamo-

á ávairias akademines veiklas, ne tik mokomàsias. Aktyvus

mis galimybëmis. Tuo tarpu pasyvieji studentai labiau linkæ

dalyvavimas akademinëje veikloje neágaliesiems yra labai pa-

akcentuoti aplinkos trûkumus. Akivaizdu, kad pasirinkimà ir

lankus veiksnys iðreikðti ir plëtoti ávairius gebëjimus, tapti pi-

prieinamumà studijuojant lemia ir paèiø studentø pozicija, elg-

lietinës akademinës bendruomenës nariais, galinèiais atsto-

sena, iniciatyva. Aukðtajai mokyklai yra naudinga skatinti

vauti savo bendruomenës interesams, veikti socialiniame tin-

ir ágalinti neágalius studentus, ugdyti jø savarankiðkumà ir

kle ir já keisti, kurti ir kaupti aktyvumo patirtis ir kompetenci-

iniciatyvumà. Tada neágalieji nëra vartotojiðki ir iðimtinai kritið-

jas, kartu ugdyti teigiamà visuomenës poþiûrá á neágaliuosius.

ki mokykloje esamø galimybiø vertintojai, o patys aktyviai
dalyvauja kuriant pasirinkimo ir prieinamumo galimybes.

Dalyvavimo akademinëje veikloje patirtis kuria studento statuso vertingumà, bendraudamas su kitais studentais neágalu-

Neágalûs studentai yra labiau ásitraukæ á mokomàjà veiklà, dau-

sis pasijunta pripaþintas, visavertis akademinës bendruome-

giau dëmesio skiria mokymuisi nei dalyvavimui akademinës

nës narys. Neágalus þmogus, tapdamas studentu, ágyja naujà

bendruomenës veiklose. Studentai siekia atlikti savo tiesiogi-

vertæ, kurià jam suteikia studento statusas. Aktyvieji, iniciaty-

nes pareigas, árodyti kitiems savo edukacines galimybes, to-

vieji studentai patiria didesná orumo jausmà dël turimo stu-

dël daugiau dëmesio skiria mokymuisi, o ne akademinei veik-

dento statuso. Aktyvus ir iniciatyvus neágalus studentas turi

lai. Taèiau akademinës pilietinës bendruomenës tradicijø ir kas-

pilieèiui bûtinas savybes. Toks studentas gali prisiimti ásiparei-

dieninës praktikos stoka apskritai bûdinga aukðtajam moks-

gojimus, atsakingai dalyvauti priimant institucijø sprendimus.

lui. Aukðtøjø mokyklø statutuose studentø pareigos daþniau-

Svarbu, kad neágalûs studentai ásitrauktø ir á studentiðkø orga-

siai apibrëþiamos kaip mokymasis, o pilietinio, bendruome-

nizacijø veiklà, dalyvautø kultûrinëje projektinëje veikloje, su

ninio dalyvavimo pareigos yra daug menkiau akcentuojamos.

kitais organizuotø bendruomenës veiklà. Ypaè svarbu, kad

Aktyvieji, iniciatyvieji studentai deklaruoja savo didesná ásitrau-

neágalûs studentai aktyviai reikðtø savo interesus ir plëtotø dia-

kimà á mokymosi veiklas. Investicija á neágaliø studentø ak-

logà su rektorato, dekanatø, katedrø atstovais, kartu su atsa-

tyvumo ir dalyvavimo visuomenës gyvenime skatinimà yra

kingais asmenimis keltø probleminius klausimus ir ieðkotø jø

naudinga. Tikëtina, kad tada neágalieji labiau plëtos savo kom-

sprendimo bûdø. Neágaliøjø aktyvumas padëtø paèiai aukðta-

petencijas, sëkmingai uþbaigs studijas, todël vëliau turës dau-

jai mokyklai keistis, atsiverti naujoms patirtims, labiau atliepti

giau galimybiø sëkmingai ásidarbinti.

ávairius studentø poreikius.

* Bûklë: 1 – ne, nesu susidûræs, 2 – ið dalies taip, 3 – tikrai taip. Poreikis: 1 – galbût, reikëtø pagalvoti, 2 – taip, 3 – taip ir nedelsiant.
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AR IÐSEMTOS NEGALIÀ TURINÈIØ STUDENTØ
KARJEROS PLANAVIMO GALIMYBËS?
Neágaliø studentø ásidarbinimas yra pakankamai proble-

Neágalieji daþniausiai ásidarbina socialines paslaugas teikian-

minë, maþai iðplëtota, taèiau labai aktuali sritis. Negalià

èiose organizacijose, kurios vienija paèius neágaliuosius, at-

turintys studentai labai menkai dalyvauja aukðtojo mokslo ins-

stovauja jø interesams. Tokioms organizacijoms bûdingos so-

titucijø organizuojamuose karjeros planavimo renginiuose. Jie

lidarumo tradicijos, jose neágalieji lengvai integruojasi, gali

praktiðkai nedalyvauja susitikimuose su konkreèiais darbda-

plëtoti saviraiðkà. Tuo tarpu verslo struktûrose, kur ryðkiai do-

viais, nepalaiko aktyvaus ryðio su jais ar su ásidarbinimo ir

minuoja naudos ir konkurencijos kriterijai, þymi negalia gali

karjeros konsultantais. Viena vertus, aukðtosiose mokyklose

bûti didele kliûtimi ásidarbinti. Darbdavá gàsdina galimi prara-

nëra neágaliøjø karjeros planavimo tradicijø, vizijos, kaip

dimai, papildomi rûpesèiai. Vis dëlto aukðtasis mokslas yra

kurti neágaliøjø ir darbdaviø ryðius. Kita vertus, neágalieji patys

sëkmingos neágaliøjø profesinës karjeros veiksnys, nes

savarankiðkai ieðko ásidarbinimo galimybiø, pasitelkdami as-

darbdaviai kompetencijoms teikia daugiau reikðmës nei ne-

meninius savo ryðius. Treèdalis negalià turinèiø studentø jau

galioms.

yra ásidarbinæ (29 proc.), kiti – ne.

KÀ DARYTI, KAD AUKÐTASIS MOKSLAS BÛTØ DAR PRIEINAMESNIS
NEGALIÀ TURINTIEMS ASMENIMS,
KAD AUKÐTOJI MOKYKLA TOBULËTØ KAIP ORGANIZACIJA?
Bûtina iðspræsti neágaliø studentø registravimo klausimà, sukurti nacionalinæ studijuojanèiø
neágaliøjø duomenø bazæ. Tokia duomenø bazë leistø geriau tenkinti studijuojanèiø
neágaliøjø poreikius. Perspektyviausia bûtø iðplësti Lietuvos aukðtøjø mokyklø asociacijos
bendrajam priëmimui organizuoti (LAMA BPO) stojimo metu naudojamà anketà. Anketoje
turëtø bûti klausimas apie nedarbingumo lygá (nedarbingas, vidutiniðkai darbingas ir
darbingas), apie negalios tipà (judëjimo, regos, klausos, psichikos, somatinës). Studentui

Sukurti nacionalinæ
studijuojanèiø neágaliøjø
duomenø bazæ

turi likti teisë paèiam nuspræsti, deklaruoti ar ne savo darbingumo lygá ir negalios tipà.
Negalios deklaravimas suteiktø galimybæ studentams gauti valstybës paramà.

Aukðtosios mokyklos statute bei plëtros strategijoje turi bûti numatyta lygiø galimybiø
ir studijø prieinamumo neágaliesiems ir kitoms paþeidþiamoms socialinëms grupëms
prioritetas, taip pat aukðtosios mokyklos strateginiuose dokumentuose turi bûti suformuluoti uþdaviniai ir numatytos priemonës tam tikslui pasiekti. Toks lygiø galimybiø ir
studijø prieinamumo strateginis tikslas turi tapti aukðtosios mokyklos politikos dalimi.
Palankios neágaliesiems ir kitoms socialinëms grupëms politikos formavimas aukðtojoje
mokykloje gali tapti universitetui ar kolegijai stipria prielaida humanizuoti, individualizuoti studijø procesà, diegti besimokanèios, atviros, lanksèios organizacijos principus.

Tobulinti aukðtosios
mokyklos teisinius
pagrindus
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Turi bûti stiprinamas neágaliø studentø pritraukimas á aukðtàsias mokyklas ir jø aktyvus
dalyvavimas studijø procese, akademinës bendruomenës gyvenime, karjeros planavime. Bûtina kuo labiau átraukti neágaliuosius á akademinæ veiklà, á kuo ávairesnes studentø
organizacijas, judëjimus, studentø lyderystës gebëjimø ugdymo programas, sprendimø
priëmimo grupes, universiteto struktûras. Svarbu paremti neágaliø studentø iniciatyvas,

Remti negalià turinèiø
studentø iniciatyvas

padëti jiems kurti savo interesø atstovavimo grupes. Toks studentø, turinèiø negalià,
aktyvumo ir dalyvavimo skatinimas turi bûti institucionalizuotas, turi bûti sukurta oficiali
nuolatinë struktûra (taryba, komisija).

Oficiali nuolatinë struktûra (taryba, komisija) aukðtosiose mokyklose leis iðeiti ið idëjinio
iðsisëmimo bûklës (neþinojimo, kaip toliau plëtoti) á kooperacijos lygmená, struktûras ir
procedûras. Aukðtosiose mokyklose turi bûti sukurtos interesø derinimo grupës, á kurias
turëtø áeiti neágaliøjø atstovai, prorektoriai, studijø skyriø vadovai ir kiti suinteresuoti
aukðtosios mokyklos bendruomenës atstovai, gal net galëtø bûti atstovaujamos nevy-

Aukðtojoje mokykloje sukurti

riausybinës organizacijos kaip socialiniai partneriai. Tokia grupë privalëtø ágyti oficialø

interesø derinimo grupæ

statusà, átvirtintà aukðtosios mokyklos statute. Tokioje interesø derinimo grupëje neágalûs studentai turëtø galimybæ aktualizuoti savo poreikius ir interesus ir kartu su administracija imtis konkreèiø veiksmø jiems ágyvendinti. Tokia grupë taip pat atvertø galimybes
inicijuoti ir vykdyti struktûrinius kooperuotus projektus neágaliesiems ir padëtø plëtoti
neágaliøjø studijoms palankià aukðtosios mokyklos politikà.

Rekomenduojama sukurti neágaliøjø ir aukðtøjø mokyklø interesø derinimo grupiø (komisijø, tarybø) nacionalinæ koordinavimo tarybà. Tokioje taryboje turëtø dalyvauti po vienà
kiekvienos aukðtosios mokyklos interesø derinimo grupës atstovà. Nacionalinë koordi-

Sukurti interesø derinimo

navimo taryba leistø veiksmingiau dalytis geràja patirtimi, kurti kooperuotus plëtros pro-

grupiø nacionalinæ

jektus, ágyvendinti valstybës neágaliøjø socialinës integracijos strategijà ir daryti átakà

koordinavimo tarybà

nacionalinei politikai neágaliøjø studijø klausimais. Tokia nacionalinë koordinavimo taryba turëtø veikti prie LR ðvietimo ir mokslo ministerijos.

Koordinatoriaus pareigos ir misija – kaupti ir valdyti informacijà apie aukðtojoje mokykloje
ir jos aplinkoje esanèius iðteklius ir padëti neágaliems studentams aktyviau ir veiksmingiau

Aukðtojoje mokykloje ásteigti

dalyvauti akademiniame gyvenime. Koordinatoriumi galëtø bûti aukðtosios mokyklos

lygiø galimybiø

darbuotojas, gerai iðmanantis neágaliøjø ir kitø paþeidþiamø socialiniø grupiø aktualijas

koordinatoriaus pareigybæ

arba neágaliøjø ar kitos paþeidþiamos socialinës grupës atstovas. Tai priklausytø nuo
konkreèios aukðtosios mokyklos organizacinës kultûros ir situacijos.
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Siekiant paskatinti aukðtàsias mokyklas tapti neágaliøjø studijoms palankiomis organizacijomis, valstybë galëtø rasti naujø, skatinanèiø aukðtøjø mokyklø finansavimo formø.
Reikia iðanalizuoti bent dvi aukðtøjø mokyklø finansavimo galimybes, gerinant studijø
neágaliesiems sàlygas. Viena galimybë – sukurti analogiðkà mokinio krepðeliui sistemà,

Ieðkoti naujø

kai neágalus studentas „atsineða“ papildomas tikslines valstybës lëðas, skirtas plëtoti

aukðtøjø mokyklø

sàlygas neágaliøjø studijoms toje aukðtojoje mokykloje. Kita galimybë – sukurti projekti-

finansavimo galimybiø

nio aukðtøjø mokyklø finansavimo sistemà, valstybë sukurtø specialø finansiná fondà.
Konkuruodamos tarpusavyje aukðtosios mokyklos galëtø pretenduoti á fondo lëðas, pateikdamos palankios neágaliø studentø studijoms aukðtojoje mokykloje plëtros projektus.

TRUMPAI APIE TYRIMÀ, KURIUO REMTASI ÐIAME LEIDINYJE
Ðvietimo ir mokslo ministerijos uþsakymu 2006 m. buvo atlik-

parnis, Saulius Þukauskas. Remiantis ðiuo tyrimu iðleista moks-

tas tyrimas „Veiksniai, darantys poveiká asmenø, turinèiø spe-

lo studija: Ruðkus J., Daugëla M., Blinstrubas A., Þukauskas

cialiøjø poreikiø, studijoms aukðtosiose mokyklose“. Tyrimà

S., Ðaparnis G. (2007). Aukðtasis mokslas ir studentai, turin-

atliko Ðiauliø universiteto Socialiniø tyrimø mokslinio centro

tys negaliø. Bûklës ir galimybiø analizë. Mokslo studija. Ðiau-

mokslininkø grupë: prof. dr. Jonas Ruðkus (vadovas), doc.

liø universiteto leidykla. ISBN 9986-38-722-1.

dr. Artûras Blinstrubas, Marius Daugëla , doc. dr. Gintaras Ða-
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