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Monitoringa rezultātu apkopojums
Viktorija Maškanceva Ludzas ovada pašvaldī as So iālais die ests, psiholoģe
Renāte Juškāne Ludzas jau iešu klu s „Lietussargs”)
. gada augustā tika uzsākta projekta LABU for CHILDREN īste oša a. Šī projekta ietvaros veikts
o itori gs Ludzas pilsētas ģi āzijā, Ludzas . vidusskolā, pir sskolas izglītī as iestādēs „Pasa iņa” un
„Rūķītis”. Tika aptaujāti piekto klašu skolē i
, pedagogi sāku skolas u pir sskolas izglītī as iestāžu
, kā arī pir sskolas ve u a ēr u ve āki. Aptauja tika veikta ar ērķi oskaidrot, kāda ir skolē u,
pedagogu u ve āku attieks e pret ēr u ar īpašā vajadzī ā i tegrēša u vispārējās izglītī as
iestādēs.
Pē aptaujas rezultātie redza , ka ēr i ar īpašā vajadzī ā ap eklē e vie „Rūķīti” spe iālo
pir sskolas izglītī as iestādi ēr ie ar valodas attīstī as, stājas trau ēju ie , kā arī ieži sli ojošie
ēr ie , et arī „Pasa iņu”, . vidusskolu, tikai Ludzas ģi āzijas sāku skolas skolotāji uzskata, ka viņu
klasēs šādu ēr u av.
87% aptaujāto . klašu skolē u zi a, kas ir ēr i ar īpašā vajadzī ā . Daudzi . vidusskolas
skolē i la prāt draudzējas ar ēr ie , kurie ir īpašas vajadzī as, jo uzskata, ka viņi arī ir ilvēki u
viņie ir sirds, u viņi av sliktāki tikai tāpē , ka ir sli i. Tikai retais atzīst, ka viņa
epatīk šādi ēr i.
LPĢ skolē i atzīst, ka epazīst tādus ēr us u av gatavi ar viņie draudzēties. % o aptaujātajie
skolē ie uzskata, ka ēr ie ar īpašā vajadzī ā ir grūtāk ā īties viņu fizisko kaišu dēļ, kā arī tāpē ,
ka apkārtējā sa iedrī a, vie audži esaprot u egri saprast u at alstīt šādus ēr us.
Pē ve āku s iegtajā at ildē , vara spriest, ka ēr i ar īpašā vajadzī ā ap eklē ga
spe iālo pir sskolas izglītī as iestādi, ga parasto. Ve āku do as par to, kur ēr ie
ūtu la āk, dalās.
Ap rī oja s ir fakts, ka ga drīz visi ve āki uzskata, ka skolotāji palīdz ēr a apgūt epie ieša o
ateriālu, ja rodas grūtī as.
% o aptaujātajie „Rūķīša” ve ākie la prāt dalās pieredzē ar itie
ve ākie , kurie ir ēr i ar īpašā vajadzī ā . Ve āki uzskata, ka tas ir vajadzīgs, lai ap ai ītos ar
i for ā iju, dotu pado us, uzzi ātu jau u i for ā iju, kā arī šādas saru as rada drošī as sajūtu. Tie
ve āki, kuri edalās pieredzē ar itie , paskaidro, ka šīs zi āša as u pieredze ir „ oslēpu s”. 62 %
ve āku atzi a, ka vēlētos piedalīties at alsta grupā, lai palīdzētu savie
ēr ie attīstīties u ie ā īties
viņus saprast, kā arī, lai paši saņe tu palīdzī u u at alstu.
45% aptaujāto pedagogu uzskata, ka ēr ie ar īpašā vajadzī ā
ūtu jā ā ās spe iālajās
izglītī as iestādēs, jo tur ir spe iālas progra
as, kas paredzētas šie
ēr ie , spe iāli ap ā īti
pedagogi, ir palīgskolotāji, ir iespēja strādāt i dividuāli, ir spe iālais i ve tārs, ateriālā āze, ir
pieeja as epie ieša o spe iālistu ko sultā ijas, viss atrodas vie uviet, visi ēr i ir vie ādi, ēr ie tur
ir vieglāk ā īties.
% - ēr ie jā ā ās parastajā skolā, lai viņi i tegrētos sa iedrī ā, pārējie ā ītos
pieņe t ilvēkus ar īpašā vajadzī ā , et šeit esot jāskatās, kādi ir šie trau ēju i. % pedagogu
eklētu itus varia tus, jo viss atkarīgs o tā, kādas ir ēr a īpašās vajadzī as, trau ēju u veids u

s agu a pakāpe. Kā alter atīvu viņi piedāvā ap ā ī u ājās, dar u azās grupās, skolotāja palīgu
klasēs, kur ā ās ēr i ar īpašā vajadzī ā .
% aptaujāto pedagogu uzskata, ka, lai strādātu ar
ēr ie , kurie ir īpašas vajadzī as, ir epie ieša a spe iālā izglītī a vai kursi, se i āri, pieredzes
ap aiņa. Strādājot ikdie ā ar ēr ie , ka ir īpašas vajadzī as, pedagogie
ūtu epie ieša a
spe iālistu psihologa, logopēda, spe iālā pedagoga, edi ī as dar i ieka palīdzī a, regulāri pieredzes
ap aiņas se i āri, dar s ko a dā, ā ī u līdzekļi, kā arī epie ieša s sa azi āt izglītoja o skaitu, ja
klasē/grupā ir ēr s ar īpašā vajadzī ā . Pedagogie ir svarīgi, lai ve āki vēlētos sadar oties,
eatkarīgi o tā, kāds ir ēr s.
Bēr u ar spe iālā vajadzī ā i tegrēša u vispārējās izglītī as iestādēs osaka Vispārējās
izglītī as liku s, taču izskatās, ka ūsu aptaujāto vidū av vie ozī īgas at ildes. A alizējot aptaujā
iegūtos rezultātus, vara se i āt, ka ir daudzas lietas, kas ir jāsakārto, lai šis pro ess oritētu veiks īgi,
lai visi ūtu ieguvēji. I tegrējot ēr us ar īpašā vajadzī ā , epie ieša s skaidri zi āt, kādas ir šīs
vajadzī as, epie ieša s radīt apstākļus, lai ga ēr i, ga skolotāji varētu strādāt produktīvi. Aptaujātie
uzskata, ka tas var notikt tad, ja:
klase/grupa av pārpildīta,
skolotāja ir palīgs,
ga skolotāja , ga ve ākie , ga
ēr ie ir pieeja as regulāras epie ieša o spe iālistu
ko sultā ijas u odar ī as,
ir spe iāls pedagogs, kas izstrādā progra
u katra skolē a i dividuāli,
ir pieeja a epie ieša ā literatūra.
Aptaujas rezultāti lie i a par to, ka arī ve ākie ir epie ieša s sa iedrī as at alsts u
iei teresētī a, e vārdos, et dar os. To saprot e vie ve āki, et arī skolē i u pedagogi.
Izsakā lielu patei ī u tie , kas piedalījās šajā aptaujā, veltīja savu laiku, kā arī e aidījās izteikt
savas domas!

