Studentai su negalia

Apie tyrimą
Į tyrimą įtraukta: bakalauro, magistro bei vientisųjų studijų studentai
nurodę, kad turi negalią.

Tik trečdaliui studentų negalia neturėjo jokios įtakos
studijų pasirinkimui
Kai rinkotės studijas, ar jūsų turima negalia / sveikatos būklė darė įtaką studijų
programos ir/ar aukštosios mokyklos pasirinkimui? (N=107)

12%
25%

34%
15%

14%

Taip

Greičiau taip

Greičiau ne

Ne

Sunku pasakyti

Tik ketvirčiui studentų su negalia nereikalinga pagalba
studijų procese
Kokia pagalba reikalinga studijų procese?* Atviras klausimas

Ar jums reikalinga pagalba
dalyvaujant studijų procese?
(N=95)

23%

77%

Taip

Ne

Prieinama ir poreikiams pritaikyta studijų medžiaga (24%)
Patiriu didelį nerimą prie kitų žmonių, tad labai patogu kai visos užduotys bei paskaitų informacija
atitinkamai įkeliamos į virtualią aplinką. (Karantino metu labai aktualu)
Prašau kad dėstytojo spausdinama medžiaga būtų didesnių šriftu, jei yra galimybė visada naudotis
kompiuteriu, net ir atsiskaitymo metu.
Asistentas (-ė) (21%)
Asistentas, konspektuotojas, skaitovas
Reikalinga pagalba - lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos.
Reikalinga pagalba judant universiteto patalpose, auditorijoje, nueinant iš auditorijos į auditoriją.
Atvykstant į univeristetą bei iš jo. Reikalinga pagalba ir už universiteto ribų.
Lankstesni studijų, atsiskaitymų terminai bei negaliai adaptuotas atsiskaitymų pobūdis (27%)
Būtų gerai, jei atsiskaitymų terminai būtų ilgesni; tai kelia labai daug streso.
Reikalingas šioks toks atsižvelgimas sudarant užduotis, nes valdau tik vieną ranką.
Taip, pritaikyti studijas pagal poreikius. Galimybė į lankstų grafiką, atsiskaitymus.
Judėjimui pritaikyta aplinka (21%)
Yra labaratorijų rūsiuose, į kuriuos ne visiuomet galima patekti. Laiptais nešdavo grupiokai.
Nuvykti ir parvykti iš sesijos turi padėti namiškiai, užlipti į antrą ar trečią aukštą taip pat iššūkis, su
kuriuo turi padėti susidoroti kažkas iš šeimos.
Atvykimas į paskaitas labai sudėtingas. Dažniausiai sutinkama kliūčių kaip slenksčiai, laiptai ar
sunkiai atidaromos durys. Patekimas į WC "laiku" praktiškai neįmanomas.
Pagalba mokytis / tvarkyti reikalus (18%)
Papildomos konsultacijos iš lektorių. Kartais fiziškai sunku sudalyvauti kiekvienoje paskaitoje.
Reikėtų, kad būtų žmogus, į kurį galėčiau kreiptis, kai susiduriu su sunkumais.

* Dalis nuo studentų, kurie teigia, kad jiems reikalinga pagalba studijų procese

Ženkli dalis studentų su negalia turi poreikį ilgesniems
atsiskaitymams
Ar turite poreikį naudotis
lankstesnėmis atsiskaitymo
formomis ar kitaip individualizuoti
studijų procesą? (N=95)

44%
56%

Taip
Ne

Ar turite poreikį lankstesnėms atsiskaitymo formoms (atviras klausimas)?*
Ilgesnė atsiskaitymų trukmė (55%)
užduočių ar egzaminų atlikimo skiriamas laikas turi būti ilgesnis. Čia panašiai kaip į olimpinių
žaidynių bėgimo rungtį varžytis verstų žmogų be kojų... Jis šliauš, bėgs rankom, bet iš esmės jėgos
drastiškai nelygios.
Ilgesnė atsiskaitymo trukmė, lankstesnis paskaitų ir atsiskaitymų grafikas.
Spec. priemonės (17%)
Minėjau dėl galimybės atsiskaitymus rašyti kompiuteriu. Tokiu atveju neprireikia ilgesnio laiko
Taip, prailginta trukmė ir padidinto šrifto užduotys.
Vietos pritaikymas (10%)
Tinkama atsiskaitymo vieta tai tą vietą, kuri turi panduksa, o ypač turėklus, mažai laiptų, galimybe
atsisesti.
Turi būti vieta pritaikyta judėjimo negaliai, bet labai specifiniu sąlygų nereikia. Nors dabartinėje
situacijoje, kada atsiskaitymai vyksta nuotoliu, patogiau, nei patogu :)
Pritaikyta atsiskaitymo forma (12%)
Dėl kalbėjimo problemų galima atsiskaityti raštu jei yra koks pristatymas.
Vienintelis dalykas, kas galioja, tai ilgesnė atsiskaitymo trukmė ir jeigu įmanoma, visados raštu.
Laisvas lankomumas (12%)
Pasinaudojau tik laisvu lankomumu, bet ir tai iš kai kurių dėstytojų sulsikiau labai neigiamos
reakcijos ir komentarų.
Taip, nes būna dažnai priepuoliai, ir esu priversta praleisti svarbius koliokviumus, egzaminus.
Nuotolinis mokymasis (12%)
Pirmą semestrą kadangi paskaitos tą pačią dieną vykdavo skirtinguose pastatuose ir negalejau iš
vieno nueiti į kitą, paprašiau dėstytojos ar galėtų atsiusti man užduotis paštu, ji tap ir padarė, o į
egzaminus visada atvykstu pati. Kadangi dažnai sergu kartais tam tikri terminai būna pratęsti, bet
šią galimybę turi visi studentai.

* Dalis nuo studentų, kurie teigia, kad turi poreikį lankstesnėms atsiskaitymo formoms

Mažiau nei trečdalis studentų su negalia turėjo jų
poreikiams pritaikytų atsiskaitymų
Ar turėjote atsiskaitymų, kurie
buvo pritaikyti jūsų individualiems
poreikiams? (N=97)

30%

70%

Taip
Ne

Ar turėjote atsiskaitymų, kurie buvo pritaikyti jūsų individualiems poreikiams? (atviras
klausimas)?*
Ilgesnė atsiskaitymų trukmė (55%)
užduočių ar egzaminų atlikimo skiriamas laikas turi būti ilgesnis. Čia panašiai kaip į olimpinių
žaidynių bėgimo rungtį varžytis verstų žmogų be kojų... Jis šliauš, bėgs rankom, bet iš esmės jėgos
drastiškai nelygios.
Ilgesnė atsiskaitymo trukmė, lankstesnis paskaitų ir atsiskaitymų grafikas.
Spec. priemonės (17%)
Minėjau dėl galimybės atsiskaitymus rašyti kompiuteriu. Tokiu atveju neprireikia ilgesnio laiko
Taip, prailginta trukmė ir padidinto šrifto užduotys.
Vietos pritaikymas (10%)
Tinkama atsiskaitymo vieta tai tą vietą, kuri turi panduksa, o ypač turėklus, mažai laiptų, galimybe
atsisesti.
Turi būti vieta pritaikyta judėjimo negaliai, bet labai specifiniu sąlygų nereikia. Nors dabartinėje
situacijoje, kada atsiskaitymai vyksta nuotoliu, patogiau, nei patogu :)
Pritaikyta atsiskaitymo forma (12%)
Dėl kalbėjimo problemų galima atsiskaityti raštu jei yra koks pristatymas.
Vienintelis dalykas, kas galioja, tai ilgesnė atsiskaitymo trukmė ir jeigu įmanoma, visados raštu.
Laisvas lankomumas (12%)
Pasinaudojau tik laisvu lankomumu, bet ir tai iš kai kurių dėstytojų sulsikiau labai neigiamos
reakcijos ir komentarų.
Taip, nes būna dažnai priepuoliai, ir esu priversta praleisti svarbius koliokviumus, egzaminus.
Nuotolinis mokymasis (12%)
Pirmą semestrą kadangi paskaitos tą pačią dieną vykdavo skirtinguose pastatuose ir negalejau iš
vieno nueiti į kitą, paprašiau dėstytojos ar galėtų atsiusti man užduotis paštu, ji tap ir padarė, o į
egzaminus visada atvykstu pati. Kadangi dažnai sergu kartais tam tikri terminai būna pratęsti, bet
šią galimybę turi visi studentai.

* Dalis nuo studentų, kurie turėjo individualiems poreikiams pritaikytų atsiskaitymų

Studentų su negalia psichinės sveikatos vertinimas
neženkliai skiriasi nuo visų studentų
Per paskutinius metus yra tekę patirti šias būsenas
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Stiprų stresą

Nemigą

Valgymo įpročių
pasikeitimus
(padidėjusį /
sumažėjusį apetitą,
svorio pasikeitimus
nesilaikant dietos)

Studentai su negalia (N=93)

Blogą nuotaiką,
besitęsiančią ilgiau
nei 2 savaites

Visi studentai* (N=2806)

*visi studentai – duomenys paimti iš 2017 m. atlikto Socialinės dimensijos tyrimo

Depresiją

Studentai su negalia yra kiek labiau linkę kreiptis
pagalbos į specialistus
Jei jūs susidurtumėte (ar susiduriate) su minėtomis būsenomis, kiek tikėtina, kad:
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Stengčiausi Kalbėčiau su Ieškočiau Laukčiau, kol Kreipčiausi į Kreipčiausi į
gyventi
draugais ar informacijos
situacija
šeimos
psichologą
sveikiau
artimaisiais
internete
pagerės ar
gydytoją
(sportuoti,
pablogės ir
sureguliuoti
tada
miego ritmą ir
spręsčiau, ko
pan)
imtis
Studentai su negalia (N=93)

Ieškočiau Skambinčiau į
pagalbos Jaunimo liniją
aukštojoje
ar kitas
mokykloje
pagalbos
linijas

Visi studentai* (N=2806)

Vaizduojami studentai pasirinkę variantus „Labai tikėtina“ bei „greičiau tikėtina“. Buvo galima pasirinkti kelis variantus
*visi studentai – duomenys paimti iš 2017 m. atlikto Socialinės dimensijos tyrimo

Studentai su negalia dažniau patiria sunkumų dėl
mokymosi krūvio
Ar dabartiniu studijų laikotarpiu patiriate kokių nors sunkumų dėl žemiau išvardintų
dalykų?
dėl mokymosi krūvio mano studijų programoje (daug pastangų
reikalaujantys egzaminai, rašto darbai, pristatymai, atsiskaitymų
skaičius ir kt.)

58%
35%
31%
29%

dėl motyvacijos stokos

25%
27%

dėl finansinių sunkumų

dėl kitų su studijomis susijusių dalykų
dėl organizacinių problemų aukštojoje mokykloje (pvz. dėl
tvarkaraščių sudarymo, erdvės trūkumo paskaitose/klasėse,
privalomo lankymo ir kt.)
dėl įsipareigojimų mano apmokamame darbe
dėl administracinių problemų mano aukštojoje mokykloje (pvz.
vėluojantys įvertinimai/rezultatai/kreditų perkėlimai, paskaitų vietos
apribojimai, egzaminų tvarkaraščiai ir pan.)

Studentai su negalia (N=93)

23%
13%
18%
26%

17%
21%
15%
18%

Visi studentai (N=3358)

*visi studentai – duomenys paimti iš 2019 m. atlikto EUROSTUDENT VII tyrimo

Mažiau nei pusė studentų galėtų padengti nenumatytas
išlaidas virš 200 eur
Jei studijų proceso metu atsirastų
nenumatytų išlaidų (programinės įrangos,
priemonių, kurios reikalingos studijų
procese, įsigijimui, kai aukštoji mokykla jų
nesuteikia), ar galėtumėte jas padengti?
(N=92)

42%
Nei aš, nei artimieji
negalėtų padengti
nenumatytų išlaidų

Kokią didžiausią studijų proceso metu patirtų
nenumatytų išlaidų sumą galėtumėte padengti
(įtraukite visus galimus šaltinius)? (N=92)

11%

Daugiau nei
1000€

11%

501-1000€

8%

301-500€

12%

201-300€
35%

24%

Visas ar dalį išlaidų
galėtų padengti artimieji
(tėvai, šeima, partneris (ė))
Visas išlaidas galėčiau
padengti pats (pati)

19%
101-200€
18%
51-100€

20%

0-50€

Dauguma studentų gauna finansinę paramą
Gauna finansinę paramą (N=86)

Gaunamos paramos šaltiniai (N=70)*
76%
71%

10%

21%
90%

Taip
Ne

Neįgaliųjų reikalų
departamento išmokos

Valstybinio studijų fondo
išmokos

AM išmokos

* Neįtraukti studentai, kurie nurodė, kad gauna paramą, bet nenurodė šaltinio

Studentai su negalia teigia esantys patenkinti savo
studijų programa
Studijų programa esu:
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80%

Labai nepatenkintas (-a)

70%
26%

60%
50%

48%

Nepatenkintas (-a)

Nei patenkintas (-a), nei
nepatenkintas (-a)

40%

Patenkintas (-a)
35%

30%

Labai patenkintas (-a)

20%
10%

26%
14%

0%

Studentai su negalia (N=92)

Visi studentai* (N=1021)

* Visi studentai – 2019 m. LSS tyrimas „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimas studijomis“.

Studentai su negalia iš esmės gerai vertina dėstytojų
taikomus metodus
Dėstymo metodų vertinimas (N=92)
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Sunku pasakyti /
neturiu nuomonės
Ne

51%

50%
39%

Greičiau ne

40%
Greičiau taip
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32%

10%

26%
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Ar esate patenkintas (-a) daugumos
dėstytojų naudojamais mokymo metodais?

Daugumos dėstytojų taikyti mokymo
metodai atliepia visų grupės (ar kurso)
studentų turimus mokymosi poreikius:

Taip

