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Projekto aprašymas
Specialiųjų poreikių studentai (neįgalieji) Lietuvos aukštosiose mokyklose 2010 m. sudarė
mažiau nei 1 proc. Visų studijuojančių skaičiaus. Pagal Projekto partnerių 2011 m. pateiktą

informaciją - 831 studentas. Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir
studijų kokybės gerinimą specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šiam tikslui pasiekti projekto
vykdytojas sukurs palankias studijų sąlygas būtinas specialiųjų poreikių turintiems studentams:
kiekvieną mėnesį teiks finansinę pagalbą neįgaliesiems studentams, kuri bus panaudota pagal
kiekvieno studento specialiuosius poreikius studijų prieinamumui didinti; aukštosiose mokyklose
bus sukuriamos optimalios darbo vietos neįgaliųjų studentų studijoms, pritaikyta fizinė ir
informacinė aplinka, bus perkama speciali programinė ir techninė įranga, specializuoti
ergonominiai baldai. Projekte didelis dėmesys skiriamas švietimo pagalbos specialistų/darbuotojų
(įskaitant mentorius) kvalifikacijos kėlimui. Projekto tikslas – didinti studijų prieinamumą
specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias
studijų sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių
turinčių studentų studijoms. Tobulės aukštųjų mokyklų specialistų kompetencija, daugiau neįgaliųjų
galės siekti aukštojo mokslo. Aukštosios mokyklos, netapusios partnerėmis, turės galimybę
susipažinti su projekto veikla.
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1.1.1*

Projekto veiklos
pavadinimas

Fiziniai veiklos
įgyvendinimo
rodikliai

60 asmenų

Veiklos aprašymas ir pagrindimas

Šia veikla siekiama sukurti palankią studijų aplinką specialiųjų
poreikių turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos
aukštosiose mokyklose. Projekto tikslinei grupei (t.y. socialinės
rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriantys
asmenys (Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys
Tikslinių išmokų
neįgalieji) bus taikoma finansinės pagalbos priemonė (tikslinė
studijų
išmoka) – 520 litų per mėnesį, kurią kiekvienas studentas
prieinamumui
panaudos pagal savo specialiuosius poreikius studijų
didinti teikimas,
prieinamumui didinti. Finansinės pagalbos priemonė ženkliai
informacinės ir
palengvins specialiųjų poreikių turinčių studentų lygiavertį
fizinės aplinkos
dalyvavimą studijų procese, iš dalies kompensuos papildomas
pritaikymas
išlaidas, susidarančias dėl specifinės kiekvieno studento negalios,
specialiųjų poreikių
išskirtinių poreikių studijų proceso kokybei užtikrinti.
turintiems
studentams
Projekto partneriai turės galimybę gerinti/įrengti tikslinės grupės
specialiuosius poreikius tenkinančią studijų darbo vietą. Tuo
tikslu pagal projekto partnerių specialiuosius poreikius,
prioritetus ir kriterijus: projekto partnerių įdirbį siekiant pritraukti
specialiųjų poreikių studentus, lėšų poreikį, specialiųjų poreikių

1.1.2*

turinčių studentų skaičių aukštojoje mokykloje, produkto
pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems asmenims pagrįstumą
ir kt., bus įrengtos specializuotos darbo vietos su specialia
programinė įranga, technine įranga, specializuotais ergonominiais
baldais. Tokios specializuotos, atitinkančios specialiųjų poreikių
turinčių studentų poreikius ir lūkesčius, tik specialiųjų poreikių
turintiems studentams pritaikytos ir įrengtos darbo vietos
aukštosiose mokyklose sudarys optimalias sąlygas kokybiškam
studijų procesui, pritrauks daugiau specialiųjų poreikių turinčių
studentų į aukštąsias mokyklas. Projekto partneriai, užtikrindami
projekto veiklų tęstinumą, yra atsakingi už projekto įgyvendinimo
metu įgytos technikos ar įrangos eksploatavimą, tolesnį
funkcionavimą ir priežiūrą. Projekto vykdytojų ir partnerių turima
ir įgyta kompetencija, pritaikyta studijų informacinė ir fizinė
aplinka garantuos veiklos rezultatų tęstinumą.
Vykdant šią veiklą bus organizuojami mokymai, skirti aukštųjų
mokyklų švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant
mentorius). Išanalizavus projekto partnerių pildytą klausimyną
paaiškėjo, kad mokymai reikalingi, nes trūksta informacijos apie
tai, kaip bendrauti, kokius studijų metodus taikyti, kokiais būdais
gerinti studijų sąlygas specialiųjų poreikių turintiems studentams.
Mokymai apie studijų proceso, ugdymo turinio individualizavimo
galimybes, atsiskaitymo formų specifiškumą skirtingais
specialiųjų poreikių atvejais, užduočių ir atsiskaitymo formų
(įskaitų, egzaminų) pritaikymą yra prioritetiniai ugdant
specialiųjų poreikių turinčius studentus. Aktualūs mokymai
dėstytojams darbui su programine įranga, kad dėstytojai galėtų
perteikti žinias studentams, kuriems reikalingos šios programos
studijų procese. Planuojami 6 dienų mokymai po 8 akademines
Švietimo pagalbos
valandas viso projekto metu. Siekiant užtikrinti projekto
specialistų mokymai
partneriams teikiamų paslaugų kokybę, planuojami mokymai
pagal neformaliojo
vyks trijuose šalies regionuose (planuojama Vilniuje, Kaune ir
švietimo programas
Klaipėdoje). Mokymų programa bus sudaryta atsižvelgiant į
švietimo pagalbos specialistų/darbuotojų (įskaitant mentorius)
poreikius. Galutinė mokymų programa bus sudaryta perkant
paslaugą. Sudarius mokymų programą bus atrenkami ir
patvirtinami mokymuose dalyvausiantys asmenys iš partnerių
institucijų, sudaromas mokymų grafikas, pagal jį vykdomi
mokymai. Po mokymų atliekama dalyvių pasitenkinimo
mokymais apklausa (apklausos lapai), rezultatų aptarimas, esant
poreikiui mokymų programa koreguojama. Mokymai turi būti
vykdomi pasitelkiant naujoviškus, efektyvius suaugusiųjų
mokymo metodus; ne mažiau kaip 30 proc. viso mokymų laiko
turi būti skirta praktinių užduočių įgyvendinimui. Mokymų
pabaigoje bus išduodami neformaliojo švietimo programos
baigimo pažymėjimai.

