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Akademinės bendruomenės nuostatų į pažeidžiamas grupes tyrimas ir tolerancijos formavimas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Nuo 2022-04-01 iki 2022-11-31
2020 m. išvakarėse pasaulį užklupusi ir jau dvejus metus užsitęsusi COVID-19 pandemija paaštrino socialines problemas.
Tai iliustruoja visuomenės reakcija į 2021 m. Lietuvos Respublikos Seimo bandymą ratifikuoti 2013 m. Lietuvos pasirašytą
Stambulo konvencijos (Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir
kovos su juo) sutartį, kuri jau galioja 34 valstybėse, tarp kurių yra ir 21 Europos Sąjungos narė. Žmogaus teisių klausimai
kelia aštrias diskusijas, kurias galime matyti mitinguose, žiniasklaidoje, tinklalaidėse ir kitose visuomenei prieinamuose
šaltiniuose. Pasak „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjos Gretos Klidziūtės, statistika rodo,
kad pandemija ypač paveikė jaunus žmones. Emocinis jautrumas, išprovokuotas priklausymui pažeidžiamai(-oms) grupei(ėms), nesibaigia mokyklos suole, jis atsinešamas ir į universitetą. Pastebėtina, jog pradėjus studijuoti universitete keičiasi
socialinės aplinkybės: atsiskiriama nuo tėvų, neretai pakeičiama gyvenamoji vieta atsiduriama nepažįstamoje aplinkoje,
aktyviai ieškoma naujų draugų ir pan.) – visa tai yra iššūkiai, kylantys prisitaikant prie naujų gyvenimo aplinkybių. Daliai
prisitaikymas prie naujų gyvenimo aplinkybių gali užsitęsti, būna sunku priprasti, susiduriama su psichologinės gerovės ir
psichikos sveikatos sunkumais.
Pažeidžiamų grupių asmenys dažnai bendruomenėje būna “nematomi”, jie stengiasi nepatekti į kitų akiratį. Dėl to dažnai
ignoruojamos asmenų, priklausančių pažeidžiamoms grupėms, problemos. Minėta situacija neatitinka atviros, sveikos
bendruomenės sampratos, sietinos su aukštojo mokslo kultūra. Į studentą orientuotų studijų organizavimo procese išskirtinis
dėmesys kreipiamas į socialinių kompetencijų (pokalbis, darbas grupėse, juokavimas, diskutavimas, mokymas ir
mokymasis, aktyvus klausymasis ir pan.), asmeninių kompetencijų (žmogaus vertybinis pagrindas), pažinimo kompetencijų
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(gebėjimas pažinti pasaulio įvairovę, domėjimasis naujais dalykais, platesnis nei profesinis laukas reiškinių supratimas,
dalyvavimas visuomeniniame gyvenime ir pan.) kompetencijų ugdymą. Šios kompetencijos būtinos ne tik kiekvienam
specialistui, bet asmeniui apskritai. Vis aktyviau nuotolines studijas keičiant kontaktinėmis, matomas socialinių problemų
paaštrėjimas. Todėl projekto metu pirmiausia siekiama atlikti tyrimą, padėsiantį išsiaiškinti su netolerancija (orientuojamasi
į lyties, tautiškumo / rasės, kilmės, individualiųjų poreikių pažeidžiamas grupes, kurių problemos dažniausiai išryškėja
individualių psichologinių konsultacijų metu, tačiau tyrimas gali atskleisti ir kitas pažeidžiamas grupes) siejamus klausimus,
ir vykdyti prevenciją organizuojant ir vykdant užsiėmimus (juos ves įvairių sričių, susijusių su pažeidžiamomis grupėmis,
specialistai), diskusijas, kūrybines dirbtuves, kurių metu patys studentai kurs ir siūlys idėjas rekomendacijoms akademinei
bendruomenei parengti, ugdant toleranciją į pažeidžiamų grupių asmenis. Po tyrimo išvardytos veiklos yra būtinos, nes
kalbėti apie jautrius dalykus tinkamiau yra atvirai diskutuojant, išklausant bei išgirstant kitų nuomonę, tiesiogiai valdant
situaciją. Be to, tai užtikrins projekto dalyvių - studentų - matomesnį, glaudesnį ir įtraukesnį vaidmenį į projekto veiklas
(organizavimą, vykdymą, viešinimą ir kitus etapus).
VILNIUS TECH įvykdo studijas programas, patenkančias į net 27 studijų krypčių grupes., kuriose parengti specialistai kuria
visuomenės gerovę – projektuoja, stato, įrenginėja namus, visuomeninius pastatus, tiesia kelius, programuoja ir t.t.
Visuomenę sudaro kiekvienas žmogus, tarp jų ir pažeidžiamų grupių asmenys. Tai reiškia, kad kuriama visuomenės gerovė
turi būti atliepianti kiekvieno poreikius. To galima pasiekti taip pat atkreipiant ir dėstytojų, rengiančių minėtus specialistus,
dėmesį ir į pažeidžiamas grupes, supažindinant su jiems kylančiomis problemomis, iššūkiais ir t.t. Tad dėstytojai galės
prisijungti į diskusijas, tačiau didžiausią naudą gaus per pateiktas rekomendacijas.
Projekto naujumas sietinas su VILNIUS TECH universiteto atvejo / poreikio ištyrimu ir tikslingu prevencijos vykdymu,
formuojant toleranciją, aktyviai veikiant patiems studentams. Studentai bus buriami į aktyvias tiesioginio kontakto darbo
grupes, kurių metu kurs prevencinių priemonių turinį VILNIUS TECH universitetui. Tokiu būdu bus formuojami ne tik
anksčiau minėti socialiniai įgūdžiai, tačiau ir savipagalba, savanorystė, socialinis aktyvumas, bendruomeniškumas.
1. Atskleisti VILNIUS TECH akademinei bendruomenei kylančius iššūkius bei identifikuoti problemas, sietinas su
pažeidžiamomis grupėmis. 2. Ugdyti VILNIUS TECH studentų socialinę, asmeninę ir pažinimo kompetencijas per
skirtingas veiklas, jų metu kurti iššūkius atliepiantį tolerancijos formavimo priemonių turinį bei parengti rekomendacijas
akademinei bendruomenei dėl nuostatų ir tolerancijos ugdymo pažeidžiamų grupių atžvilgiu.
Projekto dalyviai - visų trijų studijų pakopų studentai (bakalaurai, magistrai, doktorantai), kurie atstovauja visiems dešimt
fakultetų. Tai apims visas 29 studijų kryptis, realizuojamas universitete. Heterogeniška dalyvių atranka leis daryti svaresnes
ir tikslesnes tyrimų išvadas, kurių pagrindu bus rengiamos rekomendacijos akademinei bendruomenei dėl nuostatų ir
tolerancijos ugdymo pažeidžiamų grupių atžvilgiu, bus pateikiami konkretūs įrankiai dėl prevencinių veiksmų ir studijų
aplinkos tobulinimo, ypač kas susiję su individualių poreikių turinčių studentų grupe. Studentų pasiekiamumas bus
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užtikrinamas bendradarbiaujant su studentų kuratoriais, studijų prodekanais, katedros vedėjais ir (ar) studijų dalykų
dėstytojais. Planuojama, kad visuose projektų veiklų etapuose dalyvaus patys studentai (ne mažiau kaip po 4 studentus iš
kiekvieno fakulteto (iš viso ne mažiau kaip 40) bus įtraukti kuriant klausimyną, platinant, analizuojant duomenis; taip pat
ne mažiau kaip po 5 studentų iš kiekvieno fakulteto (iš viso ne mažiau kaip 50) studentus organizuojant renginius. Diskusijų
grupėse dalyvaus ne mažiau kaip po 15 studentų iš skirtingų fakultetų. Tyrimas bus išplatintas visiems VILNIUS TECH
studentams (apie 7 tūkst.). Pabrėžtina, kad antras tyrimas bus skirtas dėstytojams, kurių turimos nuostatos, žinios apie
pažeidžiamas grupes, tolerancija jų atžvilgiu yra tiesiogiai susijusi ir gali veikti studentų psichologinę gerovę ir psichinę
sveikatą universiteto aplinkoje ar studijų procese. Projekte dalyvaus daugiau nei 500 studentų (tyrime ir po jo
organizuojamose veiklose).
Du tyrimai, mokymai, skirti studentų socialinėms, asmeninėms ir pažinimo kompetencijoms tobulinti, kūrybinės dirbtuvės,
diskusijos
Atlikti du kiekybiniai tyrimai – studentų ir dėstytojų, kurie leis identifikuoti VILNIUS TECH akademinėje bendruomenėje
kylančius iššūkius, problemas, sietinas su pažeidžiamomis grupėmis. Po tyrimų per mokymus, kūrybines dirbtuves,
diskusijas bus paugdytos studentų socialinės, asmeninės ir pažinimo kompetencijos, taip pat paformuotas tolerantiškesnis
požiūris į pažeidžiamas grupes. Iš studentų gauti atsiliepimai, refleksijos ir rekomendacijos bus panaudos galutinėse
rekomendacijose akademinei bendruomenei. Sukurti plakatai, šūkiai, rekomendacijos VILNIUS TECH akademinei
bendruomenei dėl nuostatų ir tolerancijos ugdymo pažeidžiamų grupių atžvilgiu bus iškabinti universiteto atvirose erdvėse.
Pateikti konkretūs įrankiai dėl prevencinių veiksmų ir studijų aplinkos tobulinimo įtraukti į rekomendacijas. Tolerancijos
formavimo turinys prisidės prie studijų kokybės gerinimo, papildant studijų dalykų turinį, atkreipiant dėstytojų dėmesį į
bendravimo turinį ir formas su studentais ir pan. Visų veiklų ir rekomendacijų skaitmeninis turinys bus pateiktas specialiai
tam sukurtame akademinei bendruomenei atvirai prieinamame Moodle kurse. Šalia turinio pateikti savitikros testai,
padedantys įsivertinti turinio supratimą. Su projekto tyrimo rezultatais, vykdytais užsiėmimais, diskusijomis, kūrybinių
dirbtuvių darbais, parengtomis rekomendacijomis plačiai supažindinta visa VILNIUS TECH akademinė bendruomenė. Visų
projekto veiklų rezultatai prisideda prie tęstinės prevencinės veiklos pažeidžiamų grupių atžvilgiu.
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