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Mums nepieciešami šo problēmu iekustināt un mēģināt to

atrisināt. Tas mums jādara vēl tādēļ, ka liela dala bērnu, vi-

ņu vecāku un skolotāju vienādā mērā stipri cieš no minētam

parādībām.

Vispirms svarīgi būtu zināt, cik vispār ir tādu

jauniešu, kas skolā „netiek uz priekšu". Noteiktu sta-

tistisku datu par to nav, un nav iespējams arī tādus ievākt.

Nepietiek ar to, ka salīdzina skolas absolventu skaitu ar to,

kas pirms sešiem gadiem iestājies šīs pašas pamatskolas vai

priekš pieciem šīs pašas ģimnāzijas zemākajā klasē. Šādā

ceļā mēs nevaram iegūt noteiktus datus par to, cik tiešām ne-

sekmīgo skolēnu kādā skolā, jo dala skolēnu izstājas pirms
skolas beigšanas, daļa iestājas vidējās klasēs, un beidzot da-

la skolēnu beidz skolu ilgākā par normālo laika sprīdi. Vēl

jāņem vērā, ka sekmības un nesekmības jēdzieni
ir nenoteikti. Parasti nesekmīgajiem nepieskaitām tos skolē-

nus, kas ar pūlēm pāriet no klases uz klasi vai arī nosēd vie-

nā vai vairākās klasēs pāris gadus un tomēr beidz skolu. Par

tādiem nav nekādu statistisku datu.

Vispār mēs daudz nekļūdīsimies, ja pieņemsim, ka apm.

viena trešdaļa no skolā uzņemtiem skolēniem beidz
skolu noteiktā normālā laikā bez sevišķām grūtībām, otra

trešdaļa beidz skolu pāri par normālo laiku ar vā-

jākām un dažreiz nepietiekošām sekmēm dažos priekšmetos,
un beidzot pēdējai trešdaļai jāizstājas no skolas

pilnīgas nesekmības dēļ. Tas tā būtu vidusskolās.

Citādi apstākli ir pamatskolā, jo tajā nesekmīgu skolēnu

izslēgšana nav pielaista; bet arī tajā diezgan daudz tā-

du, kas nevar pāriet augstākās klasēs vai pavisam neatbilst

pamatskolas prasībām spēju ziņā un būtu ievietojami īpašās
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palīgskolas vai grūti audzināmo klasēs. Vispār visās skolās,

kur pastāv zināma norma zināšanu vai prasmju daudzuma

ziņa, viemer ir zināms skaits skolēnu, kas mācībās nesekmīgi.
Ir daudz, daudz tādu skolēnu, kas nemaz necenšas

būt priekšzīmīgi un sekmīgi mācīties visos priekšmetos. Dau-

dzi uzskata skolu par lielāku vai mazāku ļaunumu.
Bet pilnīgi vienaldzīgu skolēnu gan nebūs daudz, jo ar visu

viņu vienaldzību viņiem tomēr nav vienalga, vai tos skolā uz-

skata par sekmīgiem vai nesekmīgiem. Nesekmī-

bas gadījumā viņi izbauda spaidus un nepatikšanas kā no sko-

las, tā arī no vecāku puses, kas tiem tomēr nav visai patī-

kami, nerunājot nemaz par sūdzībām no skolotājiem, atstā-

šanu klasē uz otru gadu un nepielaišanu pie gala pārbaudī-

jumiem, kas tiem draud nesekmības gadījumā. Tādēļ

daži skolēni arī pūlas un cenšas beigt skolu, lai atsvabinātos

no skolas aizbildniecības un kļūtu par neatkarīgiem un brī-
viem pilsoņiem. Bet dažiem tas neizdodas, tie sāk apvai-
no t skolotājus, kas it kā vainīgi pie viņu neveiksmēm, tiem

izceļas konflikti ar skolotājiem, un gala iznākumā tie dabū
atkal pie sevis izjust skolas spaidus. Šīm nepatikšanām pie-
vienojas kaut apspiesta un neskaidra, bet neapšaubāma ap-

.ziņa, ka tomēr nesekmēs pats vainīgs.

Sevišķi lielas grūtības jāizbauda tiem skolēniem, kas vi-

sā nopietnībā cenšas strādāt, bet nelūkojoties uz uzcītību

un centību, tomēr izrādās par nesekmīgiem skolas mā-

cībās. Bieži tādiem skolēniem izsaka pārmetumus par

slinkumu, kaut gan patiesībā viņi nemaz nav slinki; rak-

stu darbos viņiem rupjas kļūdas, nelūkojoties uz to, ka viņi

diezgan uzcītīgi gatavojušies; atbildēm mutes vārdiem, kaut

gan ir ilgāki sēdējuši mājās pie grāmatām, arī izrādās visai

vāji, jo aizmiruši to, ko mācījušies mājās. Lai gan viņi pū-
las visiem spēkiem, lai izlabotu savas nesekmes, tomēr panā-
kumu viņiem nav. Ja nu vecāki un skolotāji izturas pret
tiem loti stingri un soda tos, tad gluži dabiski, ka tādos
bērnos rodas galīgs spēku sabrukums, un tie ne-

reti izdara pašnāvību.

Nav jāpiemirst, ka tās rūpes un grūtības, ko bērni izbau-

da skolā, ir tikai dala no tām, ko tie vispār savā dzīvē dabū

izjust. Uz to ļotipārdomāti un pareizi norādījis Arnolds Borks

savā grāmatā ..Skolotāji un skolēni". Loti neprātīgi no ve-

cāku vai pieaugušu puses, ja tie smejas un zobojas par bērnu

sāpēm, rūpēm un neveiksmēm, jo bērni no tām cieš daudz

lielākā mērā nekā pieaugušie, ievērojot, ka viņiem ir mazāk

pretestības spēju nekā pieaugušiem. Mēs nedrīkstam piemirst,
ka ciešanas un neveiksmes vislielāko iespaidu at-
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stāj uz cilvēku bērnības laikā; bieži vien kāds sāpīgs
pārdzīvojums, patiesi nodarīta vai pat izdomāta netaisnība var

atstāt nelabvēlīgu iespaidu uz visu turpmāko bērna garīgo
attīstību. Skolas nesekmes un neveiksmes pa daļai ceļas no

drosmes zaudēšanas un mazvērtības iedo-

mas, vai arī citiem kavēkļiem, ko rada bērna tuvākā apkārt-
ne. Tādēļ bērnu vecākiem jāpiegriež nopietna vērība bērnu
nesekmēm, jācenšas atrast viņu cēloņus un tos novērst.

Arī bērnu vecāki stipri cieš no savu bērnu nesekmēm.

Bērnu māte stipri jūt līdz saviem bērniem, jo tā redz, ka

bērni nespēj sekot skolas mācībām, un viņiem nav nekādu

panākumu, nelūkojoties uz viņu uzcītību un gribu mācīties;
bērnu tēvam nesekmīgie bērni sagādā rūpes par bērnu nā-

kotni, vilšanos cerībās, kā arī materiālus zaudējumus. Bērnu

vecāki gan nereti grib vainu par bērnu nesekmību uzvelt

vienīgi skolai, izskaidrojot to kā bērniem nodarītu ne-

taisnību no skolotāju puses. Ja arī viņi izskaidro to ar pašu

bērnu slinkumu un vienaldzību, tad tomēr viss tas

nebūt nemazina to slikto un nelabvēlīgo iespaidu, kādu at-

stāj uz vecākiem un ģimenes dzīvi bērnu sliktās atzīmes,

skolotāju sūdzības v. t. t. Bērnu nesekmības dēļ izceļas
konflikti starp bērniem un vecākiem (nereti
arī pašu vecāku starpā), žēlošanās, bārieni; asaras samaitā

kā bērnu, tā arī vecāku dzīvi. Bērnu vecāki, vēršot savus

apvainojumus pret skolu un skolotājiem, bieži aizmirst, ka

viņu nesekmīgie bērni arī skolotājam sagādā ne mazumu

rūpju un nepatikšanu. Viens pats nesekmīgs skolēns

nodara skolotājam daudz vairāk raižu un nepatikšanu nekā

desmit sekmīgu skolēnu. Skolotājam arī nenākas viegli iz-

teikt pārmetumus par sliktām sekmēm, likt sliktas atzīmes,

labot daudzās kļūdas skolēnu darbos un neatjaut pāriet uz

augstāku klasi. Skolotājam diezgan grūti izšķirties, vai ievē-

rot nesekmīgo bērnu intereses un palēnināt mācības gai-

tu, vai nepielaist citu spējīgāku skolēnu garlaikošanos un tur-

pināt mācības gaitu parastā tempā, nepiegriežot vērības tam

apstāklim, ka vājie skolēni nevar sekot mācību gaitai. Ne-

sekmīgie skolēni bieži vien arī slikti uzvedas mācību lai-

ka, traucē citus skolēnus un paši ir neuzmanīgi un no-

laidīgi. Tādēļ skolotājs jūtas stipri atvieglināts, ja tāds ne-

sekmīgs skolēns pāriet uz citu klasi vai atstāj pavisam skolu.

Skolēnu nesekmju dēl izceļas arī konflikti un pārpratumi starp
bērnu vecākiem un skolotājiem. Visu to vērā

ņemot, visai svarīgi kā vecākiem, tā arī skolotājiem atrast

īstos cēloņus, kas rada bērnu nesekmību, un mēģināt
tos pēc iespējas novērst.
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Mēģināšu noskaidrot šos cēloņus un dot atbildi uz bērnu

vecākiem un skolotājiem visai svarīgo jautājumu par sko-

lēnu nesekmības cēloņiem. Kādēļ bērni netiek skolā uz

priekšu?
Daudzi vecāki, redzot, ka viņu bērniem skolas mācībās

nav nekādu sekmju, atrodas it kā kādas neuzminamas mīk-

las priekšā. Mans nolūks nākt palīgā bērnu vecākiem un

sniegt tiem aizrādījumus par viņu bērnu nesekmības cēlo-

ņiem. Bet vecākiem nav jāpiemirst, ka sniegtajiem aizrādī-

jumiem nebūs nekādas vērtības, ja viņi negribēs tos ievērot

un tiem sekot, citiem vārdiem, ja viņi nemēģinās grozīt tos

apstākļus, kas rada bērnu nesekmību. Zināms, ka dažos ga-

dījumos arī vecākiem tas nebūs iespējams, bet tad vecāki
vismaz zinās spriest par bērnu nesekmību cēloņiem un zinās

arī, kā apieties ar nesekmīgiem bērniem. Nav šaubu, ka loti

daudz ir tādu nesekmīgu bērnu, ar kuriem nepareizi ap-

ietas vecāki un audzinātāji, kā sekas ir šo bērnu mācību sek-

mju un panākumu pakāpeniska vājināšanās.

Pēc manām domām visiem ir skaidrs, ka bērnu atpakaļ
palikšanai skolas mācībās ir dažādi iemesli. Vispāri pie-

ņemts domāt, ka nesekmju cēloņi ir meklējami 1) vai nu pa-

šos skolēnos, vai 2) skolas iekārtā, vai arī 3) skolotājos. Šeit

jāaizrāda, ka loti daudzos gadījumos nesekmības iemesls slēp-

jas nevis vienā no minētiem apstākļiem, bet meklējams divos

vai pat visos trijos. Tā, piem., skolēna nesekmībai par ie-

meslu var būt ne tikai viņš pats, bet arī skolas iekārtojums,

vai kādā citā gadījumā tā var vēl būt arī skolotāja vaina.

I.

Izvirzot pirmā vietā tos skolēnu nesekmības cēloņus,

kas slēpjas pašos skolēnos, mēs nonākam prestatā

ar tiem, kuri visos audzināšanas jautājumos iziet no bērna

tiesībām uz savām īpatnībām atbilstošu audzināšanu, un kuri

tādēļ bērnu nesekmību cēloņus redz skolas iekārtojumā un

skolotājos. Bet mums nav jāpiemirst, ka jāņem vērā pašrei-

zējie apstākļi, un ka mēs pagaidām nevaram fantazēt par tā-

du skolu, kas dotu katram skolēnam viņa īpatnībām piemē-
rotu izglītību un audzināšanu; tādā skolā varbūt arī nebūtu

sliktu un nesekmīgu skolēnu. Mums jāņem vērā, ka sabied-
risku skolu nolūks un uzdevums ir jaunatnes sagatavošana

praktiskai dzīvei, sabiedriska skola saistīta ar dzī-

ves vispārējiem noteikumiem; vēl jāpatur prātā, ka ne ik-

viena bērna īpašība ir vērtīga un tādēļ izkopjama, un ka daudz
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vērtīgu īpašību attīstās cilvēkā tikai zināmu grūtību pārva-
rēšanā un šo īpašību nemitīgā vingrināšanā.

Tālāk mums vēl jāievēro tas apstāklis, ka lielākā dala bēr-

nu, kas apmeklē skolu, tomēr bez sevišķām grūtībām veic

skolas spraustos uzdevumus un arī vēlākā dzīvē izrādās spē-
jīgāki par tiem jauniešiem, kas skolā nevar uzrādīt sekmes.

Parasti tās īpašības, kas ir par iemeslu bērna nesekmī-

bai skolā, netikvien netiek atzītas no skolas par vēla-
mām un izkopjamām, bet vispār arī dzīvē tās izrādās par

sliktām un nederīgām. Es saku «parasti", jo var būt

arī izņēmuma gadījumi, tas ir, ka arī visai vērtīgas bērna spē-
jas var būt dažreiz par kavēkli viņa sekmībai skolā. Bet

tie, kā jau teicu, izņēmuma gadījumi. Skola nevar piemēro-
ties šiem izņēmuma gadījumiem, lielākais, ko tā var darīt, tā

var veltīt tiem tikai zināmu vērību. Pārejot pie cēloņu ap-

lūkošanas, kas slēpjas pašos bērnos un kas ir par iemeslu viņu
nesekmībai, mēs atrodam, ka tie ir trejāda veida: tie var būt

vai nu skolēna 1) neapdāvinātība; 2) viņa uzcī-

tības un 3) uzmanības spēju trūkumi.

Aplūkojot pirmo no nesekmības cēloņiem, neapdāvi-
nāti bu, mums vispirms jāaizrāda, ka mēs šeit gribam ru-

nāt nevis par bērnu neapdāvinātību vispār, bet tikai par to

neapdāvinātību, kas kļūst redzama skolā atsevišķos mācības

priekšmetos.

Diemžēl mums jāatzīst, ka tagadējā skola, it īpaši vidus-

skola, par skolēnu apdāvinātību spriež pēc viņu domāša-

nas, saprašanas un atmiņas spējām; tā nepiegriež

pienācīgu uzmanību citiem bērnu apdāvinātības veidiem,

kā, piem., fantāzijai, kam tik liela nozīme cilvēka mākslinie-

ciskā radīšanā, ne arī gribas spēkam, kam piekrīt tik liela lo-

ma cilvēka praktiskā dzīvē. Ar to izskaidrojas, kādēļ visai

bieži tie skolēni, kas skolā nav uzrādījuši sevišķas sekmes

mācībās, un ko skola uzskatījusi par neapdāvinātiem, vēlākā

dzīvē guvuši lielus panākumus un kļuvuši slaveni. Protams,

ka šis apstāklis mums nedod tiesību pavisam atmest mūsu

skolas pieņemto bērnu apdāvinātības mērogu. Nav šaubu,

ka domāšanas un spriešanas spējai līdz ar atmiņu arī dz ī -

v ē pieder izšķīrēja loma, jo šīs spējas uzskatāmas par priekš-
noteikumu ikvienam sekmīgam darbam. Nevar arī teikt, ka

skola nepiegrieztu nekādas uzmanības arī citiem skolēnu ap-

dāvinātības veidiem; to tā dara tikai mazākā mērā, neizceļot

un nenostādot tos vienādā augstumā ar domāšanas, sprieša-

nas un atmiņas spējām.

Ka bērnu apdāvinātība un sekmes skolu mācībās nav

identiska ar apdāvinātību vispār, ar to pa daļai izskaidrojas
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arī tas apstāklis, kādēļ bērnu vecāki negrib atzīt savus bēr-

nus par neapdāvinātiem arī tad, ja tie skolā izrādās par ne-

sekmīgiem. Mēs jau aizrādījām, ka bērnu vecāki par savu

bērnu nesekmību cēloņiem uzskatīs drīzāk pašu bērnu iz -

klaidību, vieglprātību, slinkumu, palaidnī-
bu un pat ļaunu gribu, bet nekādā ziņā ne bērnu

neapdāvinātību. Šeit jāaizrāda uz visai raksturīgu parādību,
kas novērojama bērnu vecākos. Vācu paidagoģe Otilija Vil-

dermūte kādā savā rakstā ļoti pareizi saka: „Loti zīmīgs, un

savāds ir apstāklis, ka bērnu vecāki vairāk mīl pa-

laidnīgākus nekā neapdāvinātus, bet to-

ties vairāk centīgus un uzcītīgus." Varbūt

tādēļ, ka vecāki bērnu neapdāvinātību uzskata par iedzimtu

ļaunumu, bet neuzcītību, slinkumu un citus bērnu trūkumus

neuzskata par iedzimtām, bet tikai par pārejošām un

viegli atmetamām īpašībām, jo domā, ka tie

slēpjas tikai pašos bērnos, bet ne viņos pašos. Protams, ka

šādi uzskati diezgan kļūdīgi. Arī neuzcītība,
slinkums un citi t.r ūku m i var būt iedzimti. Vēl

viens apstāklis, kādēļ bērnu vecāki negrib par bērnu nesek-

mību cēloni uzskatīt bērnu neapdāvinātību, vai pareizāki ne-

grib atzīt savu bērnu neapdāvinātību. Mēs zinām, ka vecāki

savus bērnus labi pazīst no pašām pirmām bērnības dienām,

jovienmēr tos novēro un uzrauga. Tie redz, ka bērnos vienmēr

rodas jaunas tieksmes un spējas, jo bērni pirmajos dzīves

gados ievērojami attīstās kā fiziskā, tā garīgā zinā; tie katrā

bērna spējā grib redzēt kaut ko ievērojamu un neparastu pa-

rādību, sevišķi apdāvinātību.
Jo uzmanīgāk vecāki novēro savus bērnus, jo vairāk spē-

ju un dāvanu viņi tajos atrod, jo lielāku pārliecību tie gūst par

savu bērnu izcilām spējām un apdāvinātību. Bet vecākiem,
nelūkojoties uz viņu uzmanīgo bērnu novērošanu, paliek ap-

slēptas tās grūtības un kavēkļi, kurus bērni izbauda un sajūt
savas attīstības laikā, un kuri izpaužas spilgtāk tikai vēlākā,

tas ir skolas apmeklēšanas laikā. Jaunākie pētījumi rāda, ka

bērnu nesekmībai skolā par iemeslu bērnībā izjustie un pār-

dzīvotie nelabvēlīgie iespaidojumi,kas līdz šim apslēpti, trau-

cējuši bērnu normālo attīstību. Tā, piem., skolā visspilgtāk
sāk izpausties mazvērtības apziņa, kurai piekrīt tik

liela nozīme skolas un arī turpmākā dzīvē, tā sāk attīstīties

nelabvēlīgos apstākļos jau bērna pirmajos dzīves gados. Šīs

nelabvēlīgās pārmaiņas bērnu garīgā uzbūvē vecākiem paliek
apslēptas tādēļ, ka viņiem nav iespējams savu bērnu attīs-

tību salīdzināt ar citu tā paša vecuma bērnu attīstību. It īpaši
tas nav iespējams tiem bērnu vecākiem, kam ir viens bērns.
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Ja ģimenē aug vairāk bērnu, tad vecākiem iespējams salīdzi-
nāt bērnu personīgās īpatnības un atšķirības. Vienīgo bērnu

vecākiem tas nav iespējams un tādēļ viņu bērnu attīstība no-

rit daudz nelabvēlīgākos apstākļos. Vienīgie bērni

vecākiem daudz grūtāk audzināmi (uz ko norāda Eižens Ne-

ters savā rakstā: «Vienīgais bērns un viņa audzināšana"), jo
vecākiem nav iespējams salīdzināt un novērtēt bērna īpašī-
bas un spējas, un viņi tādēļ vienkāršās un parastās bērna spē-
jas iedomājas par izcilām spējām, jo viņi nezina, ka

arī citiem bērniem piemīt tādas spējas un īpašības. Šekspīrs
ļoti zīmīgi raksturo vienīgabērna tēvu: „Tas ir ļoti gudrs
tēvs, ķurš saprot un pazīst savu vienīgo

bērnu." Skolotāju spriedums par bērnu spējām un apdāvi-
nātību sagādā bērnu vecākiem lielu vilšanos. Daudz ir tādu

vecāku, kas savus bērnus uzskata par brīnumbērniem,
protams, pirms tie vēl nav sākuši apmeklēt skolu. Tādēļ ve-

cāki negrib arī vēlāk atzīt bērnu neapdāvinātību un

nesekmību un mēģina apšaubīt skolotāju spriedumu par

bērnu.

Skolā jau pie visai jauniem bērniem varam novērot lielu
izšķirību spēju un dāvanu ziņā. Vidusskolas bēr-

na apdāvinātības dažādās pakāpes izpaužas domāša-

nas, spriešanas un valodas spējās. Jau zemākās klasēs sasto-

pami skolēni, kas izceļas no pārējo vidus ar savu skaid-

ro un loģisko domāšanas veidu un uzraksta
visai labus domrakstus par tiem tematiem, kurus
tie pārzina. Turpretim, vidējās un pat augstākās vidusskolu

klasēs atgadās tādi skolēni, kuri minēto spēju ziņā stāv ze-

māk par jaunākiem skolēniem, jo bieži viņu atbildēs vai rak-

stu darbos ir rupjas loģikas un valodas kļūdas. No tam mēs

skaidri redzam, ka skolēnu apdāvinātība loti dažāda. Būtu

loti vēlami, ka tādus skolēnus, kas nevar uzrādīt no-

teiktus zināmus panākumus, pavisam nelaistu aug-

stākās klasēs; daudz labāk būtu, ja viņi izvēlētos sev kādu

praktisku nodarbošanos vai amatu vai arī pārietu

uz citu skolu, kas vairāk atbilst viņu spējām. Šī prasība ir

pilnīgi dibināta, bet tās reālizēšana atduras uz dažiem kavēk-

ļiemun ne katrreiz praksē izvedama. Bez tam tā var būt arī

kļūdīga un netaisna.

Jāatzīst, ka bērnu neapdāvinātība un nesek-

mība izpaužas pa lielākai daļai kādā vienā vai vairākos mā-

cības priekšmetos, bet ne visos. Tajos mācības priekšmetos,

kuros bērni nevar uzrādīt vajadzīgās spējas, tie tomēr var būt

arī sekmīgi, jo arī centībai un uzcītībai piekrīt diez-

gan liela loma skolas mācībās. Šādiem skolēniem, kaut ari
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viņu spējas un sekmes citos priekšmetos diezgan vājas, tomēr

izdodas pariet no klases uz klasi un sasniegt arī augstākas
klases._ Ir vel daudz tadu skolēnu, kuri zemākās klasēs

jau izradās par nesekmīgiem un nosēd bieži vienā klasē
divus vai pat trīs gadus. Izslēgt tādus nesekmīgus skolēnus
var tikai taja gadījuma, ja tie pārsnieguši noteiktu vecumu,
pretēja gadījuma arī tadi skolēni pāriet vidējās un pat augstā-
kas klases. Gluži pareizs ir aizrādījums, ka vidusskolu ze-
mākas un vidējas klases ir neapdāvinātu un nesekmīgu sko-

lēnu pārpildītas, kuri skolotajiem sagādā lielas grūtības un ne-

patikšanas un kave sekmīgo skolēnu garīgo attīstību. Nav
šaubu, ka vidusskolas daudz labāk varētu veikt savu īsto uz-

devumu — jauniešu sagatavošanuaugstskolai, ja tajās uzņem-

tu, tikai tādus skolēnus, kas sekmīgi arī var vidusskolu beigt.
Tadeļ būtu visai _svarīgi,_ ja šo prasību, kura gan nav taisnīga,
ari izvestu dzīve. Varētu pret to gan celt vienu iebildumu,
ka tada bērnu vecuma nav vel iespējams noteikt,
kada skola un profesija butu vislabāk piemērota, jo dažas spē-

un davanas_ attīstās jauniešiem diezgan vēlā vecumā. Šī
paša iemesla deļ liela uzmanībajāievēro, ja . skolēnu nesek-
mības dcl izslēdz no skolas. Mēs loti labi zinām, ka diezgan
izcilas personības sava bērnība nav varējušas uzrādīt
kaut cik ievērojamas sekmes. Tā, piem., Napoleons I beidza
1785. g. Parīzes kara akadēmiju kā 48. no 58 skolēniem, un

neviens toreiz nevarēja paredzēt, kādu apbrīnojamu karjēru
taisīs jaunais korsikanietis.

Šādi gadījumi spiež skolotājus un vecākus būt uzma-

nīgiem savos spriedumos par bērnu un jauniešu apdāvinā-
tību; vislabāk, jā nogaida kadu laiku, jo dažas dāvanas jau-
niešiem attīstas velaka vecuma._ Bet nav jāpiemirst, ka šādi

gadījumi pa lielākai daļai ir izņēmuma gadījumi. Visbiežākie
ir gadījumi, kad bērni izradās nesekmīgi kādā vienā vai
vairākos mācību priekšmetos. Tā, piem., dažiem skolēniem
trūkst valodas piesavināšanās, resp. atmiņas spējas, kaut gan
bērnam ir citas diezgan vērtīgas spējas, kā, piem., fantā-
zija; citiem bērniem atkal nav nekādu spēju matēmatikā,
bet toties valodu mācības tie uzrāda labas sekmes. Dažiem
skolēniem atkal dāvanas uz mūziku, zīmēšanu, un vispāri uz

māksliniecisku radīšanu, bet teorētiskos mācības nriekšmetos
tie vaji un nesekmīgi. Ja_ vecāki un skolotāji varētu jau agri
noteikt, kādas spējas un dāvanas attīstīsies bērnos, tad tie bez
šaubām butu pasargāti no daudz rūpēm un nepatikšanām. Bet
diemžēl tas vel nav iespējams.

_

Tādēļ, ievērojot sacīto, vecā-
kiem un skolotajiem nevajadzētu sevišķi bažīties par to, ja
bērni neizrāda sekmes atsevišķos priekšmetos, bet apmieri-
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nāties ar to, ja tie ir sekmīgi tikai dažos priekš-
metos. Katrā ziņā skolēnam nevar liegt abitūriju tikai tā-

dēļ, ka tas ir kādā priekšmetā nesekmīgs.

Dzīve rāda, ka vienpusīgi apdāvinātie sko-

lēni arī augstskolā uzrāda labākas sek-

mes un dzīvē tiek ātrāk uz priekšu nekā

tie, kas visos priekšmetos uzrāda puslīdz
vienādas sekmes, bet nevienā priekšmetā neuzrāda

izcilas dāvanas. Vācijas skolu jaunākie noteikumi paredz šā-

diem vienpusīgi apdāvinātiem skolēniem zināmus atviegloju-

mus, t. i. ka nesekmību kādā vienā priekšmetā (valodā vai ma-

temātikā) var atsvērt ar sekmību citā priekš-
metā. Šis ir solis uz priekšu skolas reorganizēšanā un ir ti-

kai apsveicams.

Uzcītības trūkums, kas izpaužas nepietiekošā

mācību un uzdevumu sagatavošanā, var būt trejāda veida.

Pirmais uzcītības trūkuma veids ir vien-

kāršs slinkums. Skolēns izvairās no darba un pūlēm, it

īpaši no garīgām, visu tas dara tikai ārējo ietekmējumu pamu-

dināts; bieži vien nepalīdz ne rājieni, ne sodi no vecāku

vai skolotāju puses. Šādos gadījumos neapšaubāmi, ka

skolēnā ir ētiskas apziņas un gribas trūkums,
pret ko skolai, skolotājiem un bērnu vecākiem diezgan grūti

cīnīties. Vainīgi pie tam pa daļai vecāki, jo tie nav pieradinā-

juši bērnu pie paklausības jau agrā bērnībā un ļāvuši
tajā attīstīties netīksmei uz darbu un slinku mam tādā mē-

rā, ka skolai nav iespējams vairs cīnīties ar šiem netikumiem.

Šādos gadījumos vienīgais līdzeklis ierosināt tajos māk-

slīgi interesi un prieku uz tādu darbību,

kas stāv tālu no skolas mācībām un dzī-

ves; bieži šis līdzeklis izrādās visai no-

derīgs.
Šī veida uzcītības trūkums, pareizāki sakot slinkums, sko-

lēnos samērā reta parādība. Bet tā toties vairāk bīstama, jo tā

bieži var pāriet viegli uz citiem skolēniem un pārņemt līdzīgi
epidēmijai veselu skolēnu grupu vai klasi. Pazīstamais angļu

paidagogs Tomass Arnolds kādā savā darbā loti labi attēlo, ka

slinkums var izvērsties par īstu sērgu,

pret kuru ļoti grūti, pat neiespējami cīnīties.

Daudz biežāki sastopams otrs neuzcītības veids.

Tas izpaužas tādā kārtā, ka skolēns neapzinīgi no-

vēršas no sava darba, piegriežas pavisam citam

un sāk slikti un pavirši pildīt savus uzde-

vumv s. Dažreiz šāda veida neuzcītība nav sevišķi nosodā-

ma. Tā, piem., manā skolotāja praksē novēroju, ka vidussko-
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las skolniece ne par ko negribēja gatavot skolas uz-

devumus un visu brīvo laiku izlietoja angļu valodas mācī-

šanai. Pēc neilga laika tā bija tādā mērā piesavinājusies šo

valodu, ka varēja klasē lasīt angļu rakstniekus un noturēt

priekšlasījumu klases pulciņā par šiem rakstniekiem. Pēdējā

laikā var novērot, ka jauniešusatrauj no skolas mācībām tech-

nikas jaunākie sasniegumi, kā arī panākumi dabaszinātnēs.

Protams, ka šī parādība diezgan dabiska un cīnīties

ar to vai apkarot nebūtu sevišķi vajadzīgs. Ļaunāk, ja aizrau-

šanās ir ar kaut ko citu un pie tam pārāk vienpusīga un kaislī-

ga, kā, piem., pārspīlēta sajūsma un aizrauša-

nās ar sportu, kaislīga grāmatu resp. romānu

lasīšana un t. t.

Zināms, grāmatulasīšana skolēniem visai nepieciešama, jo

tā paplašina viņu garīgo redzes apvārsni, izveido māksliniecis-

ko gaumi un ierosina fantāziju, bet tā var izvērsties arī par vi-

sai kaitīgu un nevēlamu parādību, kas it īpa-
ši jāsaka par indiāņuromānu un dažādu piedzīvojumu un dēku

aprakstu lasīšana. Stipra aizraušanās ar grāmatu lasīšanu,

protams, atsaucas uz skolēna sekmēm; savus uzdevumus tas

sāk izpildīt nolaidīgi un pavirši. Bieži vien skolēns, kas no-

devies lasīšanai, nevar pārvarēt savu kaisli, kaut gan labi ap-

zinās, ka tas pārkāpj savus pienākumus pret skolu. Ja to ar

varu atrauj no grāmatas, tas tomēr zaudējis interesi un prieku
uz skolas darbiem un loti bieži veic tos pavirši un nolaidīgi.

Tamdēļ vecākiem ieteicams noliegt šādiem bērniem pavi-
sam lasīšanu, ja tie negrib pielaist savu bērnu nesek-

mību skolas mācībās.

Tikpat kaitīga kā kaislīga lasīšana ir arī aizraušanās

ar sportu. Protams, interese un sajūsma par sportu stipri

augusi visos iedzīvotāju slāņos. Bet jāsaka, ka visvairāk ar

sportu aizraujas jaunatne, arī skolas apmeklēšanas laikā. Sko-

lēni visvairāk interesējas par sporta notikumiemun sacīkstēm,

visvairāk tie lasa laikrakstu sporta nodaļu. Nesen atpakaļ

kristīgās jaunatnes savienības starptautiskā komiteja sarīkoja

aptauju apm. 50 valstīs, no kuras noskaidrojās, ka skolu jaunat-

ne visvairāk interesējas par sporta notikumiem,piem., futbola,
basketbola un citām sacīkstēm un t. t; jaunatne ir ļoti labi in-

formēta vienmēr par to, kas zināmā sporta nozarē ir noticis

jauns, kādi sasniegti rekordi, kas uzvarējis un t. t. To viņi zina

arī tad, janav sacīkstēs klāt bijuši. Var teikt, ka interese par

sportu jaunatnē tagad kļuvusi vispārēja, tā ka var apgalvot, ka

gandrīz katrs skolēns piekopj kādu vienu sporta veidu. Sapro-

tams, ka interesēšanās par sportu, nemaz nerunājot par tiešu

piedalīšanos sporta dzīvē, jau atņem skolēniem loti daudz lai-
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ka, tā ka viņi nevar vairs veikt skolas uzdevumus un sekmīgi

mācīties. Pati piedalīšanās sporta dzīvē var būt arī kaitīga

skolēnu veselībai, it īpaši tas sakāms par dažādu re-

kordu sasniegšanu un citu pārspēšanu; pat arī, ja fiziski vin-

grojumi notiek bez jebkāda nolūka kaut ko pārspēt, arī tad tie

var izvērsties par kaislīgu nodarbošanos, kas var nobīdīt pie

malas interesi par visu citu.

Protams, nav noliedzams, ka sporta kustība ir vēlama,

veicināma un ieteicama. Līdz šim skolas par maz vērības pie-

grieza skolēnu ķermeņa un fizisko spēku izkopšanai. Mēs zi-

nām, ka cilvēka sekmīga garīga attīstība var noritēt tikai pa-
rallēli krietnai fiziskai attīstībai un tādēļ arī jaunatneinevar no-

liegt nodarboties ar sportu un rotaļām, jo ar pēdējām tikai var

uzturēt līdzsvaru skolu jaunatnesmiesas un gara izkopšanā un

attīstībā.

Jau senais grieķu filozofs Platons gluži pareizi aizrādījis,
ka vingrošanu nevajaga uzskatīt par patstāvīgu mēr-

ķi, bet tikai par līdzekli gara izkopšanai.
Diemžēl šo dziļo patiesību bieži vien piemirst dedzīgie sporta

cienītāji un piekopēji. Pārmērīga cilvēka fizisko spēku un spē-

ju izkopšana var nākt beigās par ļaunu viņa garīgai un ētiskai
attīstībai. To labi pierāda grieķu vingrošanas attīstības gaita

un liktenis. Mūsu vidusskola ir vainojama tajā ziņā, ka daži

skolēni nemaz nedabū attīstīt savu ķermeni, citi atkal spor-

tam nododas par daudz un kaitē ar to paši sev. Ja vidussko-

lās ievestu pietiekoši daudz vingrošanas un fiziskas audzinā-

šanas stundu, tad ar to būtu novērsti šie divi ļaunumi: dažu

skolēnu nepietiekošā fiziska attīstība no vienas pu-

ses un dažu skolēnu pārspīlēta aizraušanās ar

sportu ārpus skolas laika no otras puses. Arī uz skolēnu vis-

pārējo sekmību tās atsauktos labvēlīgi; viņiem atliktu vairāk

laika un rastos vairāk prieka skolas mācību un uzdevumu sa-

gatavošanai.
Bērnu vecākiem un skolotājiem-audzinātājiemšinī ziņā ir

loti svarīgs uzdevums. Tiem visai rūpīgi jāraugās, kā viņu

bērni izlieto skolas brīvo laiku mājās, un tūdaļ jāsper

attiecīgi soli, ja redz, ka bērni pārkāpj
noteiktās robežas. It īpaši tas attiecas uz jauniešu

nodarbošanos ar lasīšanu vai sportu. Vecākiem pašiem jāgādā,

lai tādēļ netiktu aizkavētas bērnu sekmes skolas mācībās ne

tikai tad, kad jau nesekmība ir stipri pieņēmusies, bet kad jau

nomanāma bērna pienākuma apziņas vājināšanās faktos.

Tāpat kā pārāka aizraušanās ar sportu var kaitīgi ietek-

mēt jaunatni, tā arī jauniešu dzīve jaunatnes

biedrībās un pulciņos var būt par cēloni
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viņu nesekmībai mācībās. Protams, mēs negribam

apšaubīt jauniešu organizāciju nozīmi vispāri jaunatnes garīga-

jā attīstībā, jo tās nāk pretim jaunatnes prasībām un vajadzī-
bām, un dod jaunatnes dzīvei noteiktu iekšēju vērtīgu saturu.

Bet jāatzīst, ka piedalīšanās jaunatnesorganizācijās var arī iz-

rādīties par kaitīgu tajā ziņā, ka tā atņem daudz laika un at-

rauj skolēnu no skolas dzīves, nerunājot nemaz par tādiem ga-

dījumiem, kad skolēns dzird vai redz kaut ko tādu,kas tam ne-

pieklājas dzirdēt un redzēt. Skolēnu dzīve un piedalīšanās
jaunatnes organizācijās tomēr saskalda viņu dzīvi un rada plai-
sas starp skolu no vienas un ģimenes dzīvi no otras puses.

Skolu skolēns sāk uzskatīt par svešu varu, kas ie
-

jaucas viņa dzīvē un it kā padara to nepanesamu. Tagad
tikai aizrādām, ka arī jauniešu organizācijas zi-

nāmā mērā ir vainojamas skolu jaunatņes

nesekmībā skolu mācībās, vai nu tādēļ, ka
tās atņem daudz laika, vai iedveš skolē-

nos netīksmi uz skolas darbu, vai arī vā-

jina viņu pienākumu apziņu attiecībā uz

skolas uzdevumu pildīšanu.
Šī divkāršā dzīve nopietni apdraud skolu un jaunatni, un

tādēļ tām abām jālūko nolīdzināt tā plaisa, kas nošķir jaunatni

no skolas.

Jaunatne un bērnu vecāki katrā ziņā

jāpārliecina, ka tikmēr, kamēr skola pa-

stāv, arī viņas prasības jo stingri ievēro-

jamas un izpildāmas, ja tie vēlas, ka sko-

las uzstādītie mērķi tiktu sasniegti.
Trešais neuzcītības veids no ārienes parasti ne ar ko neat-

šķiras no uzcītības un čakluma, bet īstenībā ir diez-

gan nosodāma parādība. Bieži vien skolēni un arī vecāki cen-

šas iegalvotskolotājam, ka skolas uzdevumus un mācības bēr-
ni mājās tiešām sagatavo, ka bērni sēž pie grāmatām pat
ilgāku laiku nekā tas pienākas, un ka tie diez-

gan uzcītīgi skolas uzdevumus sagatavo. Tas nu gan taisnība,

ka bērni sēd pie grāmatām, bet arī jāatzīst, ka viņu domas ir

visai tālu no tām, ka viņi gan lasa un atkārto vairākkārt lasīto,

bet nemaz nemēģina uztvert lasītā domas

vai būtību. Tamdēļ arī viņu mācīšanās bezsekmīga un

viņu atbildes nevar tikt atzītas par apmierinošām un uzdevumi

par veiktiem. Šāda bezsekmīga uzdevumu ga-

tavošana raksturīga vājas fiziskas vese-

lības un sapņainībā iegrimušiem bērniem.

Labākais līdzeklis, ar ko var novērst šāda vei-
da neuzcītību, ir vingrošana: tā paceļ
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bērnu fiziskās veselības līmeni un dara

tos dzīvākus un kustīgākus. Ar laiku arī vinu

garīgā darbība kļūs intensīvāka un ražīgāka, ja bērns arvienu

vēl joprojām nodarbosies ar vingrošanu. Šis līdzeklis diezgan

radikāls pret minēto trūkumu, tas ieteicams tiem vecākiem,

kuru bērniem piemīt aprādītais neuzcītības veids.

Trešais cēlonis, kādēļ skolēni paliek nesekmīgi

mācībās, ir uzmanības trūkums. Ar neuzmanību mēs

saprotam nepiedalīšanos mācības gaitā un pilnīgu izklai-

dību domās, atbildēs un arī darbos. Paši sko-

lēni var būt pat uzcītīgi, bet neuzmanības dēļ viņi

nav spējīgi uztvert to, ko runā jeb pa-

skaidro skolotājs. Šīs nespējas cēloņi var būt dažādi:

vai nu skolēns domās kavējas pie citām lietām, (kas it

bieži novērojams pie tiem skolēniem, kuriem ārpusskolas dzī-

ve ir svarīgāka par skolas dzīvi), vai neuzmanība ir fiziska

gurdenumavai garīgas pārpūlēšanās sekas. Fiziska gurdenuma

iemesls bieži ir nepietiekošs un slikts miegs. It īpaši

skolēnu neuzmanība novērojama pirmdienās vai pēcsvētku

dienās, pēc tam, kad tie bijuši koncertā, teātrī vai ballē un maz

gulējuši; tad, protams, skolas darbs nevar veikties sekmīgi un

veltīgi ir cīnīties ar šo parādību.

Otrs neuzmanības veids izpaužas nesakarī-

gās un neapdomīgās atbildēs un vieglprātīgi iz-

pildītos rakstu darbos un (tādēļ bieži) ir skolēnu nesek-

mības cēlonis. Cik bieži pat uzcītīgu un apdāvinātu

skolēnu atbildes un rakstu darbi jāatzīst par neapmierinošiem,
jo tajos ir tik daudz kļūdu, kas ieviesušās pašu skolēnu vainas

dēl, tas ir neuzmanības un paviršības dēļ. Kaut

gan šis trūkums parasti nav iemesls skolēnu atstāšanai uz

otru gadu, jo šis līdzeklis nepalīdz, tomēr jāatzīst, ka vidus-

skolas uzdevums ir skolēnu pieradināšana pie kārtīga darba,

precizitātes, jo tās ir galvenās skolas mācības un audzināšanas

vērtības. Franču rakstnieks Charles dc Mazade uzskata

precizitātes trūkumu par galveno 1870/71. g.

franču sakaušanas iemeslu. Viņš saka: «Jāat-
zīst tas fakts, ka pie mums no zināma 1a i -

ka novērojama īstas patiesības uztveres

spēju trūkums, kura sekas ir neprecizitā-

tes un paviršības gars (resprit d'ā peu prēs). Šis

gars tagad valda literātūrā, mākslā, zināt-

nēs, tas sāk ieviesties arī tiesību jēdzie-
nos un administrātīvā nozarē."

Jāatzīst, ka šis paviršības, izklaidības
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un apvērsuma gars ir pārņēmis arī mūsu

sabiedrību un arī jaunatni. Cīnīties ar to

diezgan grūti. Daudz vieglāk pamācīt un paskaidrot sko-
lēnam, ja tas kaut ko nesaprot, vieglāk pamudināt slinku skolē-

nu uz darbu, bet daudz grūtāk un pat neiespējami iznīdēt skolē-
nā vieglprātību un izklaidību. Minētā parādība
kā nesekmības cēlonis visvairāk pārņēmu-
si lielpilsētas skolu jaunatni. Lielpilsētu sko-

lēni dažreiz nav spējīgi koncentrēt savu uzmanību un uzrak-

stīt to, ko viņi zina. Atbilžu un rakstu darbu laikā viņiem ro-

das citi priekšstati un domas, un viņi atbild vai uzraksta pavi-
sam nevajadzīgas lietas. Skolēnu neuzmanībā i r

vainojama lielpilsētu dzīve, ar kuru viņi iepa-
zīstas jau ilgi pirms skolas apmeklēšanas. Kādu vairumu jē-
dzienu un iespaidu gūst lielpilsētas skolēns vēl pirms skolas!

Arī skolas apmeklēšanas laikā stāvoklis nemainās: gluži otrādi,
jaunietis sāk iepazīties ar lielpilsētas dzīvi visā visumā un da-

žādībā. Tādēļ visai svarīgi, ka bērnu vecāki, kas dzīvo liel-

pilsētās, mēģinātupēc iespējas tos izsargāt no viņu apkārtnes
samaitātajā iespaida. Kas grib novērst bērnu nesekmību

skolas mācībās, tas lai ierobežo bērna apkārtni, lai gādā nost

no ceļa to, kas var viņu samaitāt. Jauns bērns nav jāiepazīstina
ar visu, pat arī ja tas būtu vērtīgs un cēls baudījums. Bērni

nav jāvadā pa teātriem un koncertiem, bet jāpieradina dzīvot

šaurākā dzīves aplokā un pēc iespējas ilgāk, jo tikai tādos ap-

stākļos var attīstīties bērnos prieks uz pašdarbību un centība;
tad viņi, būdami 17, 18 g., nedzīvo tā, kā 25 g. veci: nepārdzī-
vos — nebaudīs. Mēs jau aizrādījām, ka skolēnu nesekmības

cēloņi mēdz būt dziļāki, un tie var nelabvēlīgāk ietekmēt bēr-

nu garīgo attīstību, ja ārējie apstākļi un apkārtne, kurā bērns

aug un attīstās, ir slikti. Mums vēl reiz jāuzsver šis apstāklis.
Nepietiek arī tikai vienīgi konstatēt, kā skolēns ir nesek-

mīgs, bet jālūko atrast, noskaidrot nesekmības cēloņus un

tos novērst. Modernās psīcholoģijas pētījumi pierāda, ka pat

neapdāvinātos skolēnos ar iekšējo psīchisko traucējumu kon-

statēšanu un novēršanu var ierosināt viņā apslēptos spēkus
un spējas un iedvest bērniem pašpārliecību par tiem. Cik

viegli varētu novērst bērnu slinkumu un neuzmani-

bu, ja mēs pamēģinātu tikai noskaidrot šo parādību cēloņus.

Bieži arī ārsts var dot vērtīgus aizrādījumus. Prof.Ufenhei-

mers norāda uz vairākiem fiziskiem un garīgiem trūkumiem,

kas bieži ir par iemeslu bērnu paviršībai, neuzcīti-

bai un pat neapdāvinātībai. Citos gadījumos ne-

sekmības cēloņi var būt arī nelabvēlīga apkārtne un

ārējie apstākļi, kā, piem., mierīga darba neies pc-
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jamība, slikta un vāja barība, telpu trūkums, pārāk ilga
bērnu nodarbināšana mājas darbos un t. t. Visai svarīgs ir

miega ilgums. Mēs šeit minēsim kāda amerikāņu psīchologa
izdarīto aptauju pie apm. 1000 apdāvinātiem bērniem, kurus
tas bija izmeklējis no viena ceturtdaļmiljona bērnu. Izrādījās,
ka šie apdāvinātie un sekmīgie bērni caurmērā guļ kādas 30

līdz 60 minūtes ilgāk par pārējiem. Bērnu nesekmību ietekmē
ari psīchiskā iedarbība: vecāku slikta atsauksme par skolu

un skolotājiem, līdzjūtības izrādīšana ar skolas darbiemun uz-

devumiem apkrautajam bērnam, drauduun sodu lietošana, pār-
metumi vai zobošanās par bērna nesaprātību, viss tas nelab-

vēlīgi ietekmē bērnu un vājina viņa sekmību mācībā. Pārāk

liela līdzjūtība, tāpat kā pārāk liela vecāku godkārība un

bērna skubināšana uz mācīšanos var novest pie sliktām sekām

vienādā mērā, pie pārpūlēšanās un garīgo un fizisko spēku sa-

brukuma.

11.

Runājot par skolēnu nesekmības cēloņiem, nav

jāpiemirst, kā pie šiem cēloņiem jāpieskaita ne tikai pašu sko-

lēnu trūkumi, bet arī skolas trūkumi. Arī skola ar savu ārējo

iekārtu, mācības materiālu un mērķiem zināmā mērā kavē

skolēnu sekmīgu attīstību.

Aplūkosim pirmā kārtā skolas ārējo iekārtu. Ļoti

bieži, it sevišķi pilsētās, skolas atrodas visai dzīvu un trokš-

ņainu ielurajonos, viņu logi iziet uz trokšņainām ielām, kur no-

tiek liela kustība, un līdz ar to pastāv nerimstošs troksnis. —

Tas viss lielā mērā traucē mācības gaitu klasēs, jo skolotājam

grūti mācīt, un skolēniem nav viegli sekot mācībām, pat ja arī

tie censtos būt uzmanīgi. Skolēnu uzmanību vairāk saista tas,
kas notiek uz ielas, nekā tas, kas notiek klasē. Tādos apstāk-
ļos mācības gaita nevar būt sekmīga. Gaiss klasēs ātri mai-

tājas, jo turēt logus atvērtus nav iespējams ielas trokšņa dēļ;

sabojātais klases gaiss apgrūtina skolēnu elpošanu un kaitē

viņu veselībai. Ari skolotājam tādās klasēs nav iespējams uz-

turēt kārtību un uzmanīt skolēnus.

Protams, kā pilsētām arvienu vairāk attīstoties nav viegli
iespējams novērst šo skolas trūkumu, jo skolas, kuras agrāk
atradās samērā klusos un mierīgos rajonos, ar laiku nokļūst

trokšņainos satiksmes centros. Šādos gadījumos nekas cits

neatliekas, kā meklēt pēc jaunām telpām klusākos pilsētas
iecirkņos.
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Ja visas skolas atrastos pilsētu nomalēs, kur dzīve daudz

klusāka un mierīgāka, tas nāktu tām par lielu svētību. Tad

būtu iespējams pie skolām ierīkot vingrošanas un rotaļu lau-

kumus. Pilsētas centros tas nav iespējams, jo nav telpu. Ja

vingrošanas telpas un rotaļu laukums atrodas ārpus skolas, tad

to apmeklēšana prasa daudz laika, kas savukārt nelabvēlīgi at-

saucas uz vispārējo mācības gaitu un sekmēm.

Lielpilsētu skolām, bez šaubām, nākotnē jāpārveidojas par

skolēnu dzīves vietām, kur tie varētu pavadīt visu dienu no

rīta līdz vakaram. Vislabāk skolas ierīkojamas ārpus

pilsētas, upju un mežu tuvumā. Tad jaunatne

varētu pavadīt visu brīvo laiku gan rotaļu laukumos, gan vin-

grošanas zālēs, gan laborātorijās un darbnīcās; tā varētu pel-

dēties, piekopt sportu, ar vārdu sakot tā būtu vienmēr nodar-

bināta un atrastos tuvā sakarā ar dabu un apkārtni. Kādu lab-

vēlīgu iespaidu uzturēšanās brīvā dabā atstāj uz bērniem un

jaunatni, liecina vislabāk tie panākumi, kas sasniegti šādā

ceļā slimu un tuberkulozu bērnu dziedi-

nāšanā. Pēc neilgas (trim, četrām nedēļām) uzturēšanās

šādos apstākļos tie tiktālu uzlabojušies, ka varējuši iestāties

atkal skolā un turpināt savas mācības tālāk kopā ar citiem

bērniem. Tādos apstākļos būtu iespējams arī iedalīt mācības

stundas priekš un pēcpusdienas stundās. Līdzšinējā stundu

iedalīšana tikai priekšpusdienā nav parocīga un pie-
mērota jaunatnei. Nepārtraukta mācību gaita piecas

vai vairāk stundas no vietas (neskatoties uz starpbrī-
žiem) atsaucās slikti uz skolēnu veselību, jo tos pārāk no-

gurdina un pārpūlē. Skolēnu uzmanību nevar uzturēt ilgu lai-

ku intensīvu; tā pagurst un skolēni nav spējīgi sekmīgi

sekot mācību gaitai.

Hermanis Harless savā grāmatā «Jaunais

skolotājs" ievietojis interesantu rakstu par «laika likumu

audzināšanā"; tajā viņš rāda, kā bērnu darba spējas aug un.

mazinās pēc likumveidīga ritma: līkā līnija,

kas apzīmē bērna darba spēju, rītos spēji ceļas, priekšpusdie-

nas apstājās un sāk slīdēt uz leju, pēcpusdienā tā atkal paceļas
slīpā virzienā,pret vakaru apstājas un tad nepārtraukti slīd uz

leju.
Ka skolas darbā šis ritma likums ir jā-

ievēro, par to nevar būt šaubu. To pierāda panākumi,

kas sasniegti ar slimīgiem un vājiem bērniem tajās iestādēs,
kur pēc šī ritma bija iekārtota bērnu dzīve. Nav apšaubāms,
ka loti daudz bērnu izbauda neveiksmes skolas

darbā tamdēļ, ka šis darbs nav pareizi;
iedalīts. Šajā ziņā skolas reorganizācija ir nepieciešama.
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Pie apstākļiem, kas rada bērnu nesekmes mācīšanā, jāpie-
skaita pārak liels skolēnu skaits atsevišķās klasēs. Arī pie
mums lielpilsētās klases ir pārpildītas, piem., Rīgā, Liepājā,
Daugavpilī. Pašvaldības skopojas. Latviešu skolās tas no-

vērojams vairāk nekā cittautiešu. Ar skolēnu skaita pieaug-
šanu atsevišķās klasēs pieaug arī skolotāja uzdevu-
m i ; viņa darba spēks, kā iekšpus, tā arī ārpus skolas tiek jo

vairāk nodarbināts, jo lielāks ir skolēnu skaits, ar kuriem tam

jāstrādā. _L ie 1 ā klasē grūti ieturēt kārtību;

skolotājam drīz zūd vajadzīgā pacietība
un izturība.

No minētā redzam, ka skolas ārējā iekārtojumā ir daudz
kas labojams un pārveidojams, kas lielā mērā atvieglinātu sko-

lēnu fizisku un garīgu attīstību. Nav jāaizmirst, ka tagadējās

valsts uzturētās, pašvaldības un privātās skolas nestāv savu

uzdevumu augstumā un nevar veikt tos uzdevumus, kas tai

domāti, jau vienīgipārāk lielā skolēnu skaita dēļ. Tādēļ
tos bērnus, kuru fiziskā un garīgā attīs-

tība ir zemāka par vidējo, nav ieteicams

mācīt šādās skolās. Tiem vairāk piemērotas labāk no-

stādītās un uzturētās skolas ar mazāku bērnu skaitu atsevišķā

klasē. Tikai pēc kāda laika, kad viņu spēki ir pieauguši, tos

var sākt mācīt ar normāliattīstītiem bērniem.

Kā otrs cēlonispie skolnieku mācību nesekmēm ir mi-

nams mācību materiāls. Vispirms jāsaka, ka tā ir

pārāk daudz, kas arī ir galvenais ļaunums. Jo vairāk mā-

cības priekšmetu mēs ietelpinām mācību

programmā, jo vairāk mēs veicinām sko-

lēnos paviršību, izklaidību, vienaldzību,

tas ir tos trūkumus, kurus nepieciešami apkarot.
Vēl mēs neesam nākuši pie pārliecības, ka skola nav tam, lai

skolēni piesavinātos vienīgi zināšanas, bet arī tam, lai sagata-

votu tos zināmam arodam vai profesijai un

ar nopietnu un vērtīgu mācības materiā-

lu izaudzinātu par spējīgiem arī uz garī-

gu darbību un patstāvīgu spriešanu un

galvenais par ētiski krietniem cilvēkiem.

Skolās lielāka vērība piegriežama darbam, praktiskai
darbībai ; nav tik svarīgi, kādu priekšmetu mācās skolēni,

vai valodu jeb matemātiku, svarīgs ir tas, ka viņi vi s -

pāri kaut ko dara, un ka viņi var uzrādīt

panākumus. Atsevišķa cilvēka laimei un vispārējai lab-

klājībai ir bez nozīmes, cik cilvēks daudz zina, bet cik

viņš ir krietns un spējīgs savā arodā.

Priekšmetu dažādība un lielais vairums, bez šaubām, ir
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par cēloni tam, ka skolēni pārpūlas un kļūst nespējīgi veikt sa-

vus uzdevumus. Skolēnu pārpūlēšana ir jo lielāka tad, jo vai-

rāk ir to skolotāju, kas māca atsevišķus priekšme-
tus. Ja skolotājs māca viens pats vairākus priekšmetus, tad

viņš var ieturēt starp tiem zināmu samēru, kā mācības mate-

riālu priekšā ceļot, tā arī mājas darbus uzdodot. Pavisam ci-

tādi, ja katru priekšmetu māca atsevišķs skolotājs. Pēdējā

gadījumā viņš nevar ieturēt vajadzīgo samēru, viņš tad uzstā-

da skolēniem lielākas prasības un cenšas pēc iespējas vairāk

iemācīt savā priekšmetā. Iznākumā rodas skolēnu

pārpūlēšana un nesekmes. Zīmīgi ir tas, ka gala pār-
baudījumos no skolēna prasa tādu zināšanu un faktu kopsum-

mu kādu nepārzinaneviens no pārbaudes komisijas locekļiem

atsevišķi, bet tikai visa pārbaudes komisija kopībā.
Kas nopietni vēlas, lai skolēni netiktu apgrūtināti ar pārāk

plašu mācību materiālu, un netiktu no viņiempārāk daudz pra-

sīts, tam jāgādā, ka skolu programmā neuzņemtu jaunus

priekšmetus un materiālu, kaut gan tas būtu pats

par sevi vērtīgs un noderīgs.

Ludvigs Vīze, viens no Prūsijas izglītības ministrijas re-

dzamākiemdarbiniekiem, izsakās par mācības materiāla sama-

zināšanu šādiem vārdiem: „Mums jāmet pār bortu

preces, lai glābtu cilvēkus- pa saži cr v s".

Ar to ir skaidri teikts, ka skolām dažreiz jāatsakās no vēr-

tīga un lietderīga, lai glābtu jaunatni no

pārpūlēšanās un bojā iešanas. Tāpat nav uztu-

rama pilnā apmērā prasība par mācības priekšmetu mācī-

šanu no skolotājiem speciālistiem. Ari šinī

ziņā ir jāpiekāpjas jaunatnes labā. Saprotams,
ka speciālists skolotājs, kas baudījis zinātnisku izglītību, ie-

vingrinājies sava priekšmeta mācīšanā, pārzinādams jaunā-

kos zinātnes sasniegumus un metodes, daudz labāk varēs mācīt

šo priekšmetu nekā skolotājs, kas māca vairākus priekšmetus,
un kuram nav tādu zināšanu un prasmju. Kam svarīga priekš-
meta zinātniskā puse, tas, protams, augstāk vērtēs skolotāju

speciālistu, kam svarīgāka jaunatnes labklājī-

ba, tas labprāt atsacīsies no tām vērtībām, kuras «meta-
mas pāri bortam".

Ciešā sakarā ar mācību materiālu atrodas arī mācī-

bu mērķi. Skolai ir diezgan grūts uzdevums mācību mēr-

ķus piemērot skolēnu uzņemšanas spējām. Ja mācību mērķi ir

pārāk augsti, tad tie nebūs sasniedzami lielākai skolēnu daļai;
vēl sliktāki pēc tam būs, ja skolotājs ir spiests apmierināties

tikai ar vienu dalu no uzstādītājiem mērķiem. It sevišķi tas

sakāms par atmiņu un tai spraustiem mērķiem. Vai tie
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nav pārāk plaši? Cik daudz laiku un pūļu esam veltī-

juši, uzņemdami savā atmiņā zināšanas, kuras vēlāk ir no

atmiņas gluži izzudušas un izgaisušas. Cik

bieži vien neatgadās, ka skolēns neiztur pārbaudi vienīgi tam-

dēļ, ka viņa atmiņa nespēj uzņemt visus tos sīkumus, kādus sa-

tur mācību programma, lai gan viņa spriešanas spēja ir nor-

māla ? Tamdēļ mums jāprot nepieciešamais
atšķirt no nevajadzīga, svarīgais no ne-

svarīgā, tikai tad mēs glābsim mūsu skaisto

jaunatni no bojā iešanas.

111.

Trešā vietā pie cēloņiem, kas rada skolēnu nesekmību

mācībās, ir pieskaitāms pats skolotājs. Lai gan to mēs

aplūkojam tagad, tad tomēr jāatzīst, ka šim faktoram skolas

dzīvē piekrīt lielāka loma nekā skolas ārējam iekārto-

jumam, mācību materiālam un mērķim. Kādām īpašībām jā-
būt skolotājam, ja viņš negrib būt par cēloni savu skolēnu ne-

sekmībai?

Viens no sekmīgas skolēnu mācības priekšnoteikumiem ir

skolotāja pamatīgas zināšanas tajā mācības

priekšmetā, kuru viņš māca; otrs ir soēja

pārredzēt citas blakus tam stāvošas zi-

nātnes nozares. Skolotājam, it sevišķi vidusskolas

skolotājam, jāpārzina sava priekšmeta zinātniskie pamati un

cik vien iespējams arī pašreizējie sasniegumi
savas zinātnes nozarē. Agrāk skolotāja zinātniskas

izglītības un darba nozīmi pārvērtēja un nepietiekošu vērību

piegrieza viņa paidagogiskai izglītībai. Tagad mums jābai-

dās, ka nenotiek gluži pretējais, tas ir, ka skolotāja zinātnisko

izglītības nozīmi nepietiekoši novērtē. Dzīvē vienmēr pro-

gresētāja zinātne ir uzskatāma par avotu, no kura skolotājs

var smelties sev jaunus ierosinājumus, spēku un svaigumu.

Tikai tas skolotājs, kurš uzturēs pastāvī-

gus sakarus ar savas zinātnes nozari un gūs

no tās ierosinājumus, būs spējīgs savos skolēnos modināt un

uzturēt interesi pret savu mācības priekšmetu.

Skolotājs, kas pats sevī neuzņems jaunus

ierosinājumus, nespēs arī savus skolēnus

ierosināt. Ja skolotājs būs garlaicīgs, tad garlaicība radī-

sies arī skolēnos, kura ar laiku pārvērtīsies pretībā pret skolu
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un mācībām. Protams, ka skolotājam nepieciešams brīvs

laiks, lai tas varētu nodoties savas zinātniskās izglītības

paplašināšanai un padziļināšanai. Diemžēl jāatzīst, ka mūsu

skolotāji, kā pamata, tā vidusskolās, ir pārāk apkrauti ar skolu,

kā arī ar privātiem darbiem, un brīva laika tiem atliek

maz. Tie strādā vairākās skolās. Tiem nav laika pat paēst

un t. t. Gala iznākumā no tam cieš jaunatne, uz

kuras rēķina skola un skolotājs grib ietaupīt sev līdzek-

ļus. Bet ar zināšanām un zinātnisko izglītību vēl skolotājam

nepietiek. Skolotājam arī jāp ro t viss tas, ko viņš zina,
interesantā un saistošā veidā pasniegt

skolēniem, citiem vārdiem, tam jāpiesavinās zināma mā-

cīšanas metode. Agrāk metodei piegrieza maz vērības, ta-

gad turpretimmetodes nozīmi gribpat pārvērtēt. īstenībā nav

nevienas tādas metodes, kura būtu piemērota un no-

derīga zināmam priekšmetam, tāpat kā nav tā-

das metodes, kura noderētu visiem skolotājiem. Var teikt,

ka neviena metode nav īsti lietderīga:

metode varbūt pat kaitīga, ja tā skolēnos

rada garlaicību un veicina bezdarbību. Bet

katrs mācību mācīšanas veids ir labs, ja tikai tas skolēnus ie-

rosina uz darbību, rada viņos interesi un prie-

ku uz mācību un pamudina tos pašdarbībai.

Daudz svarīgāka nozīme nekā skolotāja zinātniskai izglītī-
bai un prašanai mācīt mācības ir skolotāja raksturam un

personīgām īpašībām. Taisni cīņā ar skolēnu, skolas

un mācības materiāla trūkumiem skolotājam visvairāk palīdz

viņa personīgās īpašības: stingrs gribas spēks,
pacietība, pašsavaldīšanās un pienākuma
apziņa. Vai lielai daļaimūsu skolotājiem netrūkst taisni šīs

pienākuma apziņas? Nevienā citā profesijā darbinieka per-

sonīgām īpašībām un raksturam nepiekrīt

tāda svarīga loma, kā taisni paidagoga profesijā.
Tajā nepietiek ar to, ka tikai darbs tiek darīts. Skolotāja un

audzinātāja darba sekmes ļoti daudz, ja ne pilnā mērā at-

karīgas no tās dedzības un gribas, ar kādu tas

nododas savam darbam. Tiklīdz skolotājā mazinās

uzcītība, vai zūd pacietība jebpašsavaldīšanās, tūdaļ bojājas
viņa attiecības ar skolēniem, un darbs nesekmējas. Skolotāja
darbība norit klašu četrās sienās un plašākai sabiedrībai un at-

klātībai nekļūst zināma. Bet par to katrs skolotāja

vārds un solis tiek uztverts no skolēniem un attie-

cīgi novērtēts. Nevar noliegt skolēniem novērošanas un sprie-
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šanas spējas; tās tiem diezganstipri attīstītas. Nevienam sko-

lotājam neizdosies ilgāku laiku turēt apslēptas savas

personīgās īpašības, darba spējas uzcītī-

bā un t. t. Ja skolēni neatradīs skolotājā tādas īpašī-

bas, kādas pēc vinu ieskatiem tam piederas, tad tā slikta zī-

me: skolēni kārtīgi neizpildīs savus pienākumus, jo tiem ne-

būs pret skolotāju cieņas un uzticības. Šeit jāpiemetina, ka

skolotāja darba nesekmībai par cēloni bie-

ži ir viņa nekorrekta izturēšanās pret
skolēniem un pat viņa ārējais izskats vai

apģērbs; caur to arī skolotājs loti bieži

zaudē cieņu un autoritāti skolēnu acīs.

No sacītā redzam, ka skolotāja trūcīgā zinātniskā

izglītība, neprašana saistīgā veidā pa-

sniegt mācības un viņa personīgās īpašī-

bas un raksturs ir bieži vien par iemeslu

skolēnu nesekmībai. Bet bieži gadās, ka arī krietni

un zinātniski sagatavoti skolotāji ar nevainojamu raksturu iz-

bauda neveiksmes skolas darbā vai nu tādēļ, ka neprot iegūt
skolēnu uzticību, vai vadīt tos, vai kāda cita iemesla dēj.

Ar ko gan var izskaidrot šādu parādību? Tikai ar to, ka

tajā skolotājā nav to īpašību, kuras atrodas cilvēku personī-

bas pamatā un kuras nav iegūstamas ne ar studēšanu un izglī-

tošanos, ne kādā citā ceļā. Ja skolotājs grib gūt ilgstošu ie-

tekmi uz skolēniem, tad tam jābūt ar sevišķu īpatnēju
spēku, kas izpaužas mīlestībā uz jaunatni

un cieņā pret viņas iekšējo būtību.

Minētās grāmatas «Jaunais skolotājs" sākumā mēs atro-

dam jautājumu „Kas var būt par skolotāju?" Atbilde uz šo

jautājumu jādod Keršenšteinera vārdiem: «Tikai tas, kas, sek-

mējot citu personu garīgo augšanu, izjūt svētlaimību, kas sevī

slēpj tikdaudz jaunības svaiguma, ka spēj atraisīties no pagāju-
šo gadu un dzīves smaguma, smelties arvienu jaunus spēkus,
kas nešaubīgi tic cilvēces vērtību galīgai uzvarai, kas jaunatni
māca un vada ne tikai ar savas mācības lietišķību, bet ar sa-

vu iekšējo būtību, tikai tas drīkst uzņemties skolotāja pienā-

kumus."

Šīs prasības ir loti augstas un jāšaubās, vai

katram jauneklim būs drosme uzņemties skolotāja gaitu, ja

viņš būs piemērojis minēto mērogu savām spējām un īpašī-
bām. Eet ir daudz jauniešu, sevišķi pie mums Latvijā, kuri
nemaz nedomā par tiem uzdevumiem un pienākumiem, kuri ir

saistīti ar skolotāja profesiju. Protams, tur vainojami pa daļai
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tie noteikumi, kas ir izdoti skolotāju sagatavošanas nolūkā.

Tajos noteikumos mēs neatrodam nekāda aizrādījuma par to,
ka augstskolas studentam, kurš par savu nākamo profesiju iz-

vēlējies skolotāja amatu, jau studiju gados jāiepazīstas ar audzi-
nāšanas un skolotāja ētikas jautājumiem. īstenībā tikai pēc
augstskolas četru piecu gadīgā kursa beigšanas, nākamais

paidagogs sāk interesēties par paidagoģiskiem un didaktiskiem

jautājumiem. Bet tad bieži viņš uzduras uz grūtībām, kādas
nebija paredzējis; viņš atrod, ka tas nemaz nav piemērots sko-

lotāja profesijai. Tas nāk pa lielākai daļai no tam, ka iestājo-
ties augstskolā, jaunekli vada intereses un tieksmes uz kaut

kādu zinātnes nozari; viņš studē matēmatiku vai valodas tādēļ,

ka atrod pie tām zināmu patiku, bet nedomāpar savu nākamo

profesiju; viņš studē priekšmetus, bet nesagatavojas savai pro-

fesijai —šo priekšmetu mācīšanai. Kad tas nāk pie pareizas

atziņas, tad jau ir par vēlu un viņam nekas neatliekas, kā stā-

ties skolotāja amatā.

Nopietnas pārdomas par paidagoga profesijas uzdevumiem

nepieciešamas katram nākamam paidagogam vēl vairāk tā-

dēļ, ka līdz šim nav noteiktu principu par audzināšanas uzde-

vumiem un mērķiem, vismaz ja tādi ir, tad tie netiek atzīti;

līdzšinējie principi audzināšanā un mācī-

šanā tiek no daudziem stingri kritizēti

vai pavisam noraidīti.

Ja mēs sakām, ka skolā daudz bērnu nespēj tikt uz priek-
šu, tad ar to gribam teikt, ka skolotājiem un audzinātājiem nav

izdevies jaunajaipaaudzei sniegt īsto palīdzību. Mēs

jau redzējām, ka skolēnu nesekmības cēloņi ir viņu pašu
trūkumi un arī skolas trūkumi. Bet skolotāji to-

mēr var audzināt bērnus, skolas trūkumus var novērst un sko-
las pārveidot tā, ka to vairs nebūtu. Galu galā skolēnu mācību

sekmība, kā mēs redzējām, tomēr atkarājas no skolo-

tāja. Jauno skolu, kura bez šaubām būs brīva no vecās sko-

las trūkumiem, nekad nevarēs radīt, ja nebūs skolotāju, kas

tās ārējo iekārtojumu pildīs ar jaunu garu un sa-

turu.

Tādēļ ikvienam, kam rūp skolas uzplaukšana un jaunatnes

labklājība, jāgādā pēc savām spējām par to, ka visā drīzumā

rastos zinātniski krietni sagatavots, ētiski

augsti stāvošs un ar mīlestību pret jau-

natni apbalvots skolotāju sastāvs, kurš,

apzinoties savus augstos uzdevumus, va-

dītu jaunatni pretim spraustajam mērķim.

A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīgā, Ausekļa ielā 9^
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