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Mīti, kāpēc skolēnam ar attīstības 

traucējumiem nav jāapmeklē  

vispārizglītojošā skola 
Inese Kārkliņa, Vaivaru pamatskolas direktore 

skola nav pieejama 
 

skolotāji nav speciāli izglītoti 

(sagatavoti, apmācīti) 
  

 

skolotājam ir 

pārslodze 

citi bērni aizvainos 
nav speciālu 

apmācību 

programmu 
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 šiem bērniem ir 

speciālās skolas 
     

šāds bērns 

izmaksā daudz 

dārgāk 

 viņi negrib 

mācīties kopā ar 

visiem  

bērni ar attīstības 

traucējumiem ir 

neprognozējami 
     

viņi ir bīstami mūsu 

„normālajiem” 

bērniem 

 Tie visi triis ir smalkie poltitkorektie vaardinji ar kuriem 
apziimee slinkur un dumjus beerninjus. Ar taadiem nav 
jaaukleejas. Zhagars pa apakshgalu lielaako dalju no 
tiem dislektiivajiem lieliski izaarstee. Paareejiem 
vienkaarshi ir jaaiet defektiivo skolinjaas, nevis 
normaalo beernu izgliitiibas sisteema jaapielaago shiem. 
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 Visvairāk tiek diskriminēti normālie skolēni - no tā laika, 
ko skolotājam būtu jāvelta viņiem, pedagogs ir spiests 
nodarboties ar visiem dis..., dis.. un dis.., kas visbiežāk 
izrādās sliņķi, slaisti vai vecāku nepieskatīti. Kāpēc 50% 
laika jāveltī viena divu apčubināšanai, visbiežāk - 
vienkārši dabūšanai pie kārtības, bet pārējiem 28 klases 
skolēniem tas jāpieņem kā norma? 

 Ļoti vienkārši - šādi skolotāji dabū ĻOOTI labas piemaksas 
Lauku skolās jau ir pilnīgi tipiska situācija, ka tāpēc, ka maz ir 
normālo bērnu, tiek ņemti šitie dis.. (ka tavu māti tos visus izrunāt) 
Un beigās ir tā, ka tiešām lielākie cietēji ir normālie, kuri dēļ šitiem 
kļūst par debīliķiem 
Konkrēti zinu vienu gadījumu, kad mamma pateica, ka šitā jau nu 
lieta neies, un ka bērnu sūtīs uz citu skolu - oh, kas tad tik sākās 
Jo protams, klasē 9 bērni, no tiem trīs speciālie 
Jūs tāda un šitāda, graujat skolu un ko tik vēl nē. (interesanti, a tie 
debīliķi ne savā vietā negrauj, laikam baigi balsta izglītību un pēcāk 
arī valsti) 
Māte palika pie sava un tagad bērns mācās normālā skolā - jā, tālāk 
jābrauc, jā, vairs nav iespējas iet tajā pulciņā, kur grib, jo skolas 
autobuss negaida 
Bet vismaz būs normāla izglītība 
Šitās mammas piemēra iedrošināti, vēl daži vecāki tā izdarīja. 
Es saprotu, ne visur tā var izdarīt, bet kā saka - ir alus, ir varianti. 


