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Vykdomi švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programą 
 
„Kaip neregiai skaito? Kaip kurtieji girdi? Kaip nebyliai kalba? Kaip judėjimo neįgalieji 

bėgioja? Kaip jie studijuoja?...“ keliant tokius klausimus vykdomi Valstybinio studijų 

fondo kartu su 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, partneriais, įgyvendinamo 

projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems 

studentams“ švietimo pagalbos specialistų mokymai. 

Projekto mokymus veda Lietuvos edukologijos universiteto docentė, socialinių mokslų edukologijos 

krypties daktarė Alvyra Galkienė ir Mykolo Romerio universiteto lektorė, socialinių mokslų 

psichologijos krypties daktarė Ingrida Gabrialavičiūtė. Mokslininkės turi didelę praktinio darbo su 

negalią turinčiais žmonėmis patirtį. Dr. Alvyra Galkienė teigia: „Mokymai nuteikia viltingai, jog 

aukštosiose mokyklose rasis žmonės, kurie pasirūpins saugia studento, turinčio specialiųjų poreikių, 

fizine ir psichologine aplinka, padės dėstytojams geriau suprasti jų poreikius, tinkamai parengti 

mokymo medžiagą, o aukštosios mokyklos aplinkos darbuotojams – sutvarkyti ugdymo aplinką 

taip, kad ir negalią turintis studentas galėtų naudotis visa aukštosios mokyklos infrastruktūra ir 

jaustis visaverčiu  savo Alma mater bendruomenės nariu. Tikiuosi, jog šis projektas paskatins 

etatinių švietimo pagalbos specialistų atsiradimą aukštosiose mokyklose. Šio projekto įgyvendinimo 

idėja - tai dar vienas Lietuvos visuomenės žingsnis realios demokratijos link“. 

Mokymu metu ugdomos mokymų dalyvių bendrosios socialinės kompetencijos, tobulinama 

profesinė kvalifikacija, suteikiama praktinių įgūdžių, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais 

studentais, plėtojami asmeniniai gebėjimai. Mokymų dalyviai, baigę visą mokymų programą, gebės 

naudoti lygias galimybes garantuojantį teisinį reglamentą, išmanys Lietuvoje ir Europoje veikiančią 

švietimo pagalbos infrastruktūrą, bei lanksčiai taikys asmens poreikius atitinkančius ugdymo 

metodus, derins visos besimokančiųjų grupės ir individualius asmens, turinčio specialiųjų poreikių, 

pasiekimų vertinimo principus. 

Projekto metu suplanuoti  6 dienų mokymai po 8 akademines valandas: po vieną dieną 2012 m. 

spalio mėnesį; 2013 m. kovo, gegužės, spalio mėnesiais; 2014 m. gegužės, spalio mėnesiais. 

Mokymų dalyviams, baigusiems visą mokymų programą, bus įteikti neformaliojo švietimo 

programos baigimo pažymėjimai. Visos mokymų programos apimtis – 2 kreditai. Dalyvauti 

mokymuose užsiregistravo 72 švietimo pagalbos specialistai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

Projekto „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ vertė 20 

mln. Lt (iš jų iki 17 mln.Lt skiriama iš Europos Sąjungos fondų lėšų, iki 3 mln.Lt Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų). Įgyvendinant projektą taip pat teikiamos tikslinės išmokos 

studijų prieinamumui didinti, pritaikoma fizinė ir informacinė aplinka specialiųjų poreikių turintiems 



studentams. Projektas bus vykdomas trejus metus – iki 2015 m. balandžio mėnesio. Daugiau 

informacijos apie projektą internete adresu <www.studijuoktobulek.lt>. 
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