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Klases darba technika 1

)

Technika nevienā darbā nav pats galvenais; pats

galvenais ir darba sasniegumi; technika ir tikai

viens no līdzekļiem gūt tādus vai citādus pa-

nākumus. Tāpat tas ir arī ar skolas darbu: ari mācīša-

nas un audzināšanas darbā galvenais un svarīgākais
ir darba rezultāts.

Skolas darba galvenais faktors, blakus

skolēnam, kas reizē ir šā darba faktors un mērķis, i r,

zināms, skolotājs ar savu personību, kurā lielākā

vai mazākā mērā iemiesotas tās vērtības, ko vēlamies

redzēt realizētas skolēnā; ar savu divkāršo ievirzi
—

mīlestības un cieņas pilno skatu uz bērnu kā topošo
vērtību nesēju no vienas puses un vērtību resp. gana

pasauli no otras puses; ar savu no darba un gara pā-

rākuma izrietošo autoritāti. „Skolotājs ir skolas dvē-

sele"; mūsu apstākļos varētu arī teikt — „skolas
darba dvēsele". 2)

Pedagoģija savā praktiskā pielieto-

jumā ir māksla — tai vajadzētu būt mākslai vai

vismaz daiļamatniecībai, pedagogam —
māksliniekam

vai vismaz daiļamatniekam. Bet bez technikas arī māk-

slinieks nekā nespēj; tāpat arī skolotājs, pedagogs.
Technikai jābūt, technika jāizkopj, jāpadara arvien pil-

nīgāka vai vismaz jāsaglabā sasniegtā augstumā. Tam-

dēļ par techniku jāinteresējas, jārunā, jādomā 3).
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Uz Romu vedot daudz ceļu. Pilnīgi pa-

reizi. Bet — ir ari ceļi, pa kuriem Romā nekad ne-

nokļūsim, un to ceļu starpā, kas ved uz Romu, ir

īsāki un garāki, vieglāki un grūtāki, drošāki un ne-

drošāki ceļi. —
Katram skolotājam sava me-

tode! Pret to nav ko iebilst, ja to saprotam tā, ka

katram skolotājam var un drīkst būt sava metode.

Bet ja nu savas metodes nav? Tad acīm redzot jāmā-

cas no citiem, jāturas pie vispār atzītiem metodiskiem

paņēmieniem, vismaz tik ilgi, kamēr vingrinoties un

mēģinoties tiekam pie kādas jaunas — savas metodes.

Tamdēļ, neskarot neviena brīvību un tiesību uz savu

īpatnēju metodi, mēs varam runāt par kopīgiem darba

paņēmieniem, par kopīgu darba techniku; mums par

to jārunā.
Mēs dzīvojam laikmetā,kad visās mūsu dzīves no-

zarēs valda vislielākā rosība un dzīvība. Tā tas ir arī

izglītības laukā un skolas druvā. Mums jāiet savam

laikmetam līdz; mums jāpārbauda savi darba paņē-

mieni, jāpārbauda un, kur vajadzīgs, jātiecas pēc pil-

nīgākas sava darba technikas kā līdzekļa gūt pilnī-

gākus sasniegumus savā darbā. Tas ir pienākums,
ko mums uzliek pārdzīvojamais laikmets.

Mēs esam obligatoriskās skolas dar-

binieki, tās skolas, kuras apmeklēšana visiem ir obli-

gatoriska. Un ar šiem visiem, izņemot tikai tos, kas

pārāk krasi novirzās no normālā tipa, mums 1) jā-
tiek galā un 2) tiem visiem kaut kas jāiemāca;
tie visi jāizaudzina līdz tādai gatavībai, ka tie spēj
atrast savu vietu dzīvē, iekļauties kā vērtīga, darbīga
un sabiedriski pozitivi noskaņota sastāvdaļa mūsu tau-

tas un valsts organismā. No tā, kādi būs mūsu darba
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panākumi, atkarājas ļoti daudz; tamdēļ musu atbil-

dība ir liela, un šis atbildības sajūta spiež mūs

domāt par mūsu darba izkopšanu, mūsu darba tech-

nikas izkopšanu.
Mūsu uzdevums ir mācīt un audzināt. ~Audzin-

āšanaslauksirtikpatsvarlgsskolasdarb-
ā, kā zināšanu i c m āclšana bērnie m", teica

Valsts Prezidenta kungs Rīgas skolotāju konferencē

1936. g. 12. novembri. 4 ) Šinīs vārdos ir apbrīnojami
vienkārši un pareizi izšķirts jautājums, kas arī mūsu

presē dažreiz kaislīgi diskutēts, proti: kas mūsu darbā

ir svarīgāks —
audzināšana vai mācīšana? Abi mo-

menti ir tikpat svarīgi. To savstarpējā sakarība ir

tā, ka mācīšana ir galvenais audzināšanas

līdzeklis skolā. Kā mācam, tā audzinām. Ja labi

mācam, tad ari labi audzinām; ja labi nemācam, tad

arī labi neaudzinām. Kas ir labi mācīt?

Audzināt esot nodarbināt. Bez nodarbi-

nāšanas nav audzināšanas. Bezdarbība un audzinā-

šana ir nesavienojamas lietas. Bet ne katra nodarbinā-

šana audzina, t. i. labi audzina. Var būt tāda nodarbo-

šanās un nodarbināšana, kas ne tikai neaudzina, bet

pat bojā, piem.: pieradina pie paviršības. Audzina

tikai tāds darbs, kas pieradina pie rūpības, apzi-

nlbas, pamatīguma, kārtības, pašdisciplīnas, atbildības

sajūtas v. t. i, īsi sakot, attīsta un nostiprina

pozitīvas īpašības un paradumus. Kā to

panākt?

Skolotājam, audzinātājam jābūt par

labu paraugu saviem skolēniem
— audzēkņiem.

~Oarš ir priekšrakstu ceļš, īss parauga ceļš" —
ir at-

ziņa, kas radusies un formulēta jau senajā Romā. Sko-
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lotājs nedrīkst būt savā darbā un savās attiecībās ar

audzēkņiem paviršs; viņam jābūt rūpīgam, apzinīgam,

disciplinētam, kārtīgam v. t. t. Tas ir nepieciešams;
bet nepietiek, ja skolotājs tikai pats ir rūpīgs, apzi-

nīgs v. t. t.; šī rūpība, apzinība v. t. t. viņam

jāprasa konsekventi 5
) un neatlaidīgi no

saviem audzēkņiem, jāprasa ne vārdos, ne pa-

mācībās tikai, bet darbā, izpildijumā. Lutinā-

šana ir bīstama, jo lutināšanas sekas var būt tikai ne-

varība. Uz rokām nēsājot nevienu neiemācīsim savām

kājām staigāt. let var iemācīties tikai staigājot. Visus

labos tikumus varam iemiesot tikai tā, ka liekam

vingrināties, pūlēties, piespiesties, sāku-

mā, zināms, atbalstot, bet tad šo atbalstu arvien pama-

zinot.

Skolas darbs ir galvenā kārtā klases

darbs: tas veicams vienā laikā un vietā (klasē vai kaut

kur ārpus klases sienām) ar visu klasi
— 20, 30. 40,

50 un vairāk skolēniem. Tie visi jāmāca, jāaudzina,

jānodarbina, jo tiem visiem kaut kas jāiemāca, kaut

„dzīvei nepieciešamās, noapaļotās zināšanas", kā teikts

likumā par tautas izglītību; tie visi jāpaceļ zināmā iz-

glītības līmeni. Kā panākt to, lai visi, kas ir klasē,
būtu nodarbināti, tā ir pati pirmā klases darba

technikas problēma, un no tā, kā mums to izdodas atri-

sināt savā darbā, atkarājas mūsu darba sekmes divē-

jādā ziņā: disciplinēšanā, t. i. pieradināšanā pie kār-

tības un darba
—

īsi sakot — audzināšanas ziņā un —

iemācīšanā, t. i. zināšanu un māku piesavināšanā, jo
nenodarbinātais arvien būs pirmais trokšņotājs un citu

traucētājs; viņam arī nekas nepieķersies no tā, ko

mēs labprāt gribētu viņam dot. — Ir skolotāji (-jas),
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kam tas padodas lieliski, bet ir arī tadi, kas, ka liekas,

pašas šīs problēmas svarīgumu nemaz neapzinās.

Diezgan bieži atgadās, ka skolotājs (-ja) strādā

ar vienu skolēnu, kuru izsauc pie katedras vai

tāfeles (dažreiz atstāj viņu arī vietā); liek stāstīt, at-

bildēt uz jautājumiem, labo, papildina, bar, ja nav

labi iemācijies —
īsi sakot: skolotāja un izsauktā

skolēna starpā notiek it kā divcīņa, kurā pārējie
skolēni noskatās un noklausās, neņemot tanī nekādu

aktivu dalību, „nepaceļot ne pirksta", nerunājot jau

nemaz par roku. Kad pirmā divcīņa beigusies, sākas

jauna — nākošā v. t. t. Dažreiz nav arī nekādas cīņas,

arī tad ne, kad skolēns nezina: skolotājs pats pa-

stāsta, kas būtu jāstāsta skolēnam, un ar to lieta iz-

beidzas.

Tāds darba nostādijums ir nepareizs —
vismaz

pamatskolā, vismaz obligātoriskā skolā, kas jāapmeklē

visiem, kur zināms minims jāpiesavinās visiem.

Izsauktam skolēnam jāapzinās, ka viņš ir savas

kopas — savas klases kopas dalībnieks un

pārstāvis un ka viņš kā tāds arī atbild; vi-

ņam jāatspoguļo visas klases zināšanu līmenis, jo no

viņa atbildes spriedīs par visu klasi, piem.: vai klase

uzdoto piesavinājusies tā, ka var iet tālāk v. t. t.;

tamdēļ viņa pienākums ir labi mācīties un labi at-

bildēt, un klases tiesība ir sekot viņa atbildei,

vajadzības gadijumā to labot, papildināt un no-

vērt ēt. Skolotājs ir tikai darba organizētājs un va-

dītājs: viņš iejaucas (labo, papildina) tikai tad, ja
to nav spējīga izdarīt klase. Atbildētājam jācenšas

izpelnīties ne tikai skolotāja, bet arī klases atzi-

nību, kas var būt ļoti liels rosinātājs un mudinātājs
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spēks; bet klase ir ieinteresēta sekot izsauktā atbildei:

to darot, tā pārbauda un nostiprina ari savas zināša-

nas. Pie tāda nostādījuma pasivo nevar būt.

Atgadās arī tā, ka skolotājs (-ja) strādā ne ar

atsevišķu skolēnu, bet ar skolēnu grupu, —

apm. 1/3 no visa skolēnu skaita klasē, strādā tiešām

dzīvi un intensivi. Tādā gadijumā žēl kļūst to 2/3, kas

varbūt kādu laiciņu gan klausās līdz, bet, ja darbs

tā turpinās ilgāk, kļūst pavisam pasivi vai sāk nodarbo-

ties ar kaut ko citu.

Līdz ar to mēs būtu pieskārušies otram ļoti sva-

rīgam klases darba technikas jautājumam, proti —

atbildēšanas technika i. Principiāli taču jāpie-

ņem, ka uz katru stundu jābūt kaut kam

uzdotam un Tca šis uzdevums jāpārbauda

resp. jāatbild (izņemot, zināms, darba sākuma dienas

un priekšmetus, kuros mājas darbus parasti nedod);

pretējā gadijumā skolēni paliek nenodarbināti vai sāk

domāt, ka skolotāja uzdevumi nav nopietni ņemami,
t. i. ja skolotājs aizmirst, ka kaut ko uzdevis un ne-

interesējas par to, vai un kā skolēni šo uzdevumu

veikuši. Tā būtu paviršība no skolotāja puses un kā

tāda slikts paraugs skolēniem.

Domāju, ka katrā priekšmetā būtu izkopjama īpaša
atbildēšanas technika, piem.: vēsturē, ģeogrāfijā, dabas

zinātnēs (pēc noteikta plāna — saistīto domrakstu

veidā), rēķināšanā v. t. t, lai skolēniem būtu

zināmas skolotāja prasības, lai viņi zinātu,

kā jāatbild; lai skolotājam katrā stundā atkal no jauna
nebūtu jābombardē skolēns ar jautājumiem, jāstumda

un jārausta, jāpūkojas pašam un jārada nepatīkama
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sajūta klase (nepatīkama sajuta rodas arvien, kad kaut

kas neveicas tā, kā vajadzētu).
Kā viens no visieteicamākiem atbildēšanas (un līdz

ar to kontroles) veidiem jāatzīst stāstīšana
—

saka-

rīga, plānveidīga, lietišķa stāstīšana, kas,

zināms, nedrīkst izvērsties par iemācīšanos no galvas

un izkopjama, sākot jau ar pirmskolas klasi.

Mēs īsti labi saprotam tikai to, ko varam otram saka-

rīgi un saprotami pateikt, pastāstīt; tāpat tas ir ari

ar skolēniem. Turpretim ar jautājumu palīdzību, ko

Hugo Gaudigs apzīmē par inkvizicijas paņēmienu (In-

quisitionsverfahren), var izjautāt no skolēna arī to,

kā viņā „nemaz nav iekšā". Pie šā paņēmiena skolēns

bieži vien pats nezina, no kurienes un uz kurieni viņu
ved. Tamdēj šī jautājumu un atbilžu „spēle"

nevar noderēt par nopietnu kontroles līdzekli, bet

gan var noderēt un dažreiz, kā liekas, arī noder par

līdzekli apslēpt, aizmaskēt skolēna nezināšanu. Jau-

tājuma vietā labāk teikt skolēniem: „Pastāsti par

to jeb par to!"
— Saprotama lieta, ka ir gadijumi,

kad jautājums ļoti vietā, pat nepieciešams, piem., ja

gribam pārliecināties, vai skolēns zina kādu vienu

noteiktu faktu (pārbaudijuma jautājums), vai ie-

rosināt viņa domu gaitu jaunā virzienā (sagatavojot,

piem., jaunās vielas uzņemšanu). — Jautājums, vien-

alga, vai skolotājs griežas ar to pie atsevišķa skolēna

vai pie visas klases, vienalga, vai tas ir pārbaudijuma
vai ierosinājuma jautājums, jāsaprot tā, ka atbil-

dēt uz to jābūt gatavam katram, kas sēd

klasē, un šī gatavība jāizrāda, paceļot
roku. — Rokas pacelšanai daudz svarīgu motivu:

skolēns ar rokas pacelšanu signalizē, ka viņš sadzir-
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dējis skolotāja jautājumu, t. i. bijis pietiekoši uzmanīgs;

ka viņš šo jautājumu sapratis; ka viņš var un grib

uz skolotāja jautājumu atbildēt. Pēdējā momenta sva-

rīgums izriet no neapstrīdamās atziņas, ka mācīša-

nās ir gribas akts, bet gribēt varam1 iemā-

cīties tikai gribot, tāpat kā peldēt varam iemā-

cīties tikai peldot. Nepietiek, ka skolēns var atbildēt,

viņam jāgrib atbildēt. — Tādā veidā paceltā roka

skolotājam saka ļoti daudz un taisni to, kas viņam
ir jāzina un jāredz, tā ka paliek pilnīgi nesaprotams,
kā skolotājs šā techniskā paņēmiena nepieciešamību
var nesajust. — Bez tam ir zināms, ka starp miesas

un gara aktivitāti pastāv noteikta korelācija: fiziska

aktivitāte ierosina garīgu aktivitāti un otrādi. Ja no

kaut kā satrūkušies sākam skriet, bailes pieņemas, bet

ja mierīgi turpinām savu ceļu, tad ari uztraukums

pamazām norimst; turpretim garīgu sastingumu varam

viegli pārspēt, enerģiski izdarot kādu fizisku kustību.

Šai sakarībā noteikti jāvēršas pret padomu, kas

dots kādā citādi vērtīgā metodikas grāmatā. „Rokas

neļaut celt, ja atprasa uzdoto vielu, jo tā jāzina vi-

siem!" — Paliek nesaprotams, kā tādā gadijumā iz-

pildīt šai grāmatā divi rindiņas zemāk lasāmo prasību,
ka „strādāt jāliek pēc iespējas visai klasei katru

stundu" 6).

Jautāšanas māksla, kas Distervegam bija „skolas
darba izveicības vaiņags", bet Trocendorfam pati mā-

cīšanas saule, mūsu dienās savu lielo nozīmi zaudējusi,

jo tā neveicina skolēna pašdarbību un patstāvību tādā

mērā, kā to prasa mūsu laiku didaktika. R. Zeiferts

(Dr. R. Sevfert, Die Unterrrichtslektion als Kunstform)

pat domā, ka viskrietnākais skolotājs esot tas, kurš
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vismazāk jautā, bet tomēr sasniedz labus panākumus.
— Personīgi domāju, ka jautājumi vairāk vietā jauno
vielu izstrādājot — mācības sarunā, mazāk — atbildot

uzdoto 7).

Saprotama lieta, ka atbildēšanas technikai jābūt
dažādai ne tikai dažādos mācības priekšmetos, bet

ari dažādās skolas pakāpēs: jo augstāka klase, jo

patstāvīgākām un pilnīgākām jābūt skolēnu atbildēm.

Vingrinājumi šai virzienā jāsāk jau pirmskolā, paturot
arvien prātā, ka svarīgi ir prast savas domas

ne tikai sakarīgi izteikt, bet ari pamatot,

paskaidrot un apstiprināt attiecīgiem1

piemēriem un faktiem. Ka šāda prasība nav

nekas neiespējams, to pierāda novērojumi pamatskolu

gala pārbaudijumos: atgadās, ka atbildēšanas technika,

piem., rēķināšanā izkopta līdz tādai gatavībai, ka vēl

ko labāku vēlēties nemaz nav iespējams: skolēns pats,

turot rokā pārbaudījumu programu, sameklējis at-

tiecīgos piemērus, visu vajadzīgo izstrādājis uz klases

tāfeles un par visu pastāsta bez mazākās ~raustīšan-

as" no skolotāja puses, tā ka atliek tikai likt piec-
nieku.

■Šā raksta apmēri neļauj apstāties pie atbildēšanas

technikas skicēšanas atsevišķos priekšmetos. Piezī-

mēšu tikai tik daudz, ka pēc piem. Zeiferta domām

zemākā pakāpē varētu iztikt ar šādām „s ai s 111 o

domrakstu" formām: 1) kā man jāstāsta kāds no-

tikums; 2) kā man jāapraksta kāds stāds; 3) uz ko

man jāgriež vērība kāda stāda dzīves stāstā; 4) kā

man jāapraksta kāds dzīvnieks; 5) uz ko man jāgriež
vērība kādā dzīvnieka dzīves stāstā; 6) kā man jāap-
raksta kāda lieta un 7) kā man jāapraksta ekskursija
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dzimtenes mācībā. Noslēdzot šis pārdomas par atbil-

dēšanas techniku, gribu vēl pasvītrot tikai to, ka ari

skolēnam ir savas tiesības un ka pie tām

pieder ari tiesība atbildētnetraucētam.

Tālāk pakavēsimies pie uzdošanas techni-

kas. Vārds skan prozaiski, nemoderni, bet bez „uz-

došanas" nevaram iztikt: ja nebūs uzdots, nebūs ko

atprasīt — ne otrā dienā, ne semestra, ne mācības

gada, ne pamatskolas kursa beigās.
Nevaru teikt, ka šī technika būtu sevišķi izkopta.

Maz tiek darīts, lai modinātu interesi par jauno
vielu. „Tālāk mums nāk tas un tas!" Tā bieži dzird

pārejam uz jauno vielu. Kamdēļ mums tas jāmācās?
Kāda mums vajadzība to zināt? Kāda mums da}a un

interese gar to? Paliek neaizkārts. Tāpat paliek ne-

noskaidrots, ko skolēni jau zina par jauno vielu,

ko tie redzējuši, dzirdējuši vai lasijuši par to. Nav

vajadzīgā sagatavojuma jaunās vielas uzņemšanai, sais-

tīšanai, iegaumēšanai un piesavināšanai.

„Uzspiestas zināšanas neturas!" Uz

akmens sētā sēkla uzdīgst gan, bet ātri nokalst: zeme

ir par seklu. Ceļmalā nokritušā sēkla nemaz neuzdīgst,

jo zeme ir cieta; un „putni nāk un aiznes to". Liekas,
ka daudz skolotāju neko nav dzirdējuši par tā sauktajām

formālajām pakāpēm mācības vielas apstrādā-
šanā. Kā zināms, ar 5 pakāpju ievērošanu (analizē,

sintezē, asociācija, sistēma un metode), Herbarta skola

centās dot mācības vielai psicholoģiski pareizu

un reizē mākslinieciski noskaņotu izvei-

dojumu. Vācu pedagoģiskā literatūrā ir daudz ro-

kas grāmatu, kurās dažādu priekšmetu (piem., ticības

māc. v. c.) viela apstrādāta piemin. 5 pakāpēs. Gau-
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digs formālās pakāpes noliedza un par tām tikai iro-

nizēja; formālo pakāpju vietā Gaudigs lika savas „brīvā

garīgā darba" formas, bet kas lieliski padevās pašam

Gaudigam, tas nepadodas vidusmēra pedagogam. Tā

nu iznāk, ka formālās pakāpes atmestas, bet to vietā

nekas jauns nav nācis; to vietā radies tukšums. Tam-

dēļ ir saprotams, ka rodas metodiķi, kas grib formālās

pakāpes tādā vai citādā veidā atjaunot (Veiss, Zeiferts

v. c). Par šo jautājumu ieteicams palasīties Ed. Pē-

tersona Vispārīgā didaktikā un Dr. R. Zeiferta piemin,

grāmatā.

Ja pēc Herbarta mācības uzdevums tiekties pēc

interešu daudzpusības, tad no tā ir skaidrs, cik lielu

nozīmi viņš piešķir interesei kā tādai. Par to der

palasīties Tautas audzināšanas II kr. — prof. J. Kau-

liņa ļoti jauko un pamatīgo apcerējumu par Herbartu;

bet kā jau teicu, taisni šai nolūkā
—

intereses modi-

nāšanai pie mums diezgan maz tiek darīts. Runājot,

piem., par Latviju kā dzimteni pamatskolas 111 kl.,
būtu jāmēģina balstīties uz skolēnu pieredzi (kaut

ganu gaitās dažādos Latvijas stūros), bet tas paliek
nedarīts. Tas pats novērojams ari dabas mācībā.

—

Domāju, ka uzdodot jauno vielu, arvien jāmodina
interese par to un jānoskaidro skolēnu ie-

priekšējās zināšanas; ja tādu nav, tad tādā

vai citā ceļā jārada pamats, uz kura bāzēt jauno vielu,

un tikai pēc tam jāizstrādā pati jaunā viela
— saru-

nas, stāsta vai tēlojuma veidā, uzturot arvien dzīvu

un ciešu kontaktu ar visu klasi (starp citu ari ar

prasību pacelt roku), neaizmirstot jauno vielu labi

iedalīt ap akšte matos („Kas labi iedala, tas

labi māca" — ir tikpat veca un svarīga atziņa kā non
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muita, sed multum, repetitio mater studiorum est v. c),

izceļot svarīgāko un tā atvieglojot orientēšanos

jaunajā zināšanu un atziņu laukā; uzrakstot jau-

nos svešos vārdus, gadu skaitļus un var-

būt ari plānu—
iedali jumu uz klases tāfe-

les; uzzīmējot schemu vai karti, lai dzirdes iespai-
diem pievienojas redzes iespaidi; liekot skolēniem

pareizi un sadzirdami izrunāt svešos vārdus un

nosaukumus un tā nodrošinot to pareizu izrunu

un iegaumēšanu. — Skolotājs, kas domā, ka nekāds

sagatavojums nav vajadzīgs, pielīdzināms sējējam, kas

savu sēklu kaisa neizstrādātā zemē. Vai tāds „sējējs"

un tāda „sēšana" mūsu laikos vēl attaisnojama? Do-

māju, ka nē.

Skolotājam labi jāpārvalda jaunā viela un jāpa-

domā, kā to padarīt interesantu, iegremdēt un noen-

kurot skolēnu apziņā; tamdēļ stundai nopietni

jāsagatavojas. Novērojumi rāda, ka ne arvien

tas tā ir. Jau tai pašā stundā ar jautājumu palīdzību
vai citādi jāpārliecinās, vai skolēni sapratuši galveno,

un jādod norādijumi, kā mācīties mājā un kā

jāatbild nākošā stundā.

Uzdodot, izskaidrojot jauno vielu, jāsargās no tā,

ka sniedzam skolēniem maizes vietā akmeni
— lietišķu

zināšanu vietā vārdu zināšanas; jāsargās no ver-

balisma, kas krāšņi plaucis viduslaikos, bet dažreiz

sastopams ari mūsu dienās. Nedrīkstam aizmirst, ka

pēc Kanta atziņai ir divi saknes: skatīšana

un domāšana; ka skatīšana bez domāšanas ir akla,
bet domāšana bez skatīšanas

—
tukša (bez satura);

ka pēc Loka nekā nav intelektā, kas nav

bijis jutekļos. Ja uz jautājumu: kāds gaiss ir
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smagāks — mitrs vai sauss gaiss? — bieži vien sko-

lēna atbilde skan, ka smagāks ir mitrais gaiss, tad ir

skaidrs, ka še ir darīšana ar krāšņu verbālisma ziedu.

Tāda atbilde pierāda, ka skolēns nekā nav sapratis,
kad un kāpēc barometrs „kāpj" vai „krīt", kaut gan,

liekas, nebūtu grūti noskaidrot, kāpēc mitram, t. i.

ar garaiņiem sajauktam gaisam jābūt vieglākam kā

sausam gaisam. Acīm redzot priekšstats un jēdziens

par mitru gaisu ir tik neskaidrs, bāls un nespēcīgs,

ka to arvien izspiež daudz spēcīgākais priekšstats un

nojēgums par kādu slapju, t. i. ūdens piesātinātu ķer-
meni.

— Runājot, piem., par siltuma vadītājiem, pats

„vadīšanas" process paliek nenoskaidrots un reizē arī

neizprasts. Rezultātā ir darīšana ar vārdu zinā-

šanu resp. neīstu, šķietamu, bet ne īstu — lietišķu
zināšanu. — Mēs bieži vien aizmirstam, ka mums

jātur arvien acu priekšā divi lietas: mā-

camā viela un mērķis, ko ar to gribam sasniegt,

un skolēns
—

bērns ar viņa bieži vien trūcīgo

pieredzi un nespēju ielikt vārdā kādu konkrētu saturu

vai kopsakarību. —
Ir tādi „briesmīgi" vārdi, kā:

„reizkiāt", dažādi „stāvokļi": „ģeografiskais", ~mat-

eriālais", „garīgais", „tiesiskais" v. c.; ~satiksme";
dažādas ~-ības": „rūpniecība", „dalamība" v. c.; da-

žādi ~-ismi", kas bērna mutē, kamēr tanīs nav ielikti

konkrēti saturi, skan pavisam ērmīgi. Šādus vārdus

nedrīkstētu ļaut bērniem izrunāt, kamēr nav gādāts

par to, lai bērni prastu tos saistīt ar kādiem konkrē-

tiem priekšstatiem. Pretējā gadijumā mēs bērnus no-

spiežam papagaiļu stāvoklī.

Stunda dabīgi sadaļas 2 daļas: uzdotā atprasīšanā

un jaunā uzdošanā. Bez tam min. s—lo5—10 ieteicams
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veltīt agrāk izietā atkārtošanai (valodās, mate-

mātikā, vēsturē, ģeogrāfijā, dabas māc. v. t. t). —

Izlasīt jauno vielu klasē no grāmatas nav metodiski

augsti vērtējams paņēmiens 9). Tāds paņēmiens tur-

klāt var pamudināt uz domām, ka skolotāja vietā var

vienkārši likt grāmatu. Aizrādījums, lai skolēni paši

mājās izlasa (bez kāda sagatavojuma) jauno vielu,

atgādina no pagātnes pazīstamo „naga metodi", ko

pēc manām domām mUsu dienās nederētu atdzīvināt,

vismaz pamatskolā nē 10).

Vielas iedalījums ir tāpat svarīgs skolas

resp. klases darba technikas jautājums. Lai to varētu

pareizi atrisināt, jāzina programa —
visu

priekšmetu, sava priekšmeta, savas klases programa.

Jāzina, ka visi temati ir obligatoriski. Tie

jāsadala vienmērīgi pa mēnešiem, ceturkšņiem, tri-

mestriem vai pusgadiem, lai tos visus izņemtu, izņemtu
un atkārtotu

— nostiprinātu. Atkārtošanas veidi

parasti ir četrējādi: 1) pēc iespējas katrā stundā,

2) pēc kāda plašāka tematu kompleksa noslēguma,

3) mācības gada beigās, 4) kursa beigās —
6. kl.,

kur jāatkārto viss priekšmeta kurss, jo tas viss jā-

uzņem pārbaudijumu pro gramā. Pārbau-

dījumu programas jāizstrādā laikus, lai pēc ,tām visu

kursu I—2 reizes atkārtotu, jo citādi pārbaudijumos

pārsteigumi neizbēgami, piem.: nezina pateikt nevienas

tautas dziesmas, pasakas, teikas; nezina, cik apriņķu,

pagastu, pilsētu Latvijā, iedzīvotāju Rīgā; pie kādām

tautu grupām pieder valstu iedzīvotāji (balti, slāvi,

ģermāņi v. t. t.); nevar pateikt piemēru valodas mā-

cībā, rēķināšanā v. t. t. Tādu gadijumu nav daudz,
bet gribētos taču, lai tādu nebūtu nemaz. (Ka gala
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— 2.

pārbaudījumos dabū dzirdēt ari daudz ļoti labu at-

bilžu, par to jau bija agrāk runa). — Vielas iedalīšana

un atkārtošana ir savā starpā cieši saistīti jautājumi:
viens bez otra grūti atrisināms.

Joprojām jāzina mērķi, ko ar vielu grib sa-

sniegt — visā skolā, atsevišķā priekšmetā, klasē,

stundā; jāzina, ka tas, ka kādā zemākā klasē nav

sasniegts šis klases mērķis, padara neiespējamu sa-

sniegt augstāko klašu mērķus, piem., latviešu valodā:

ar rakstīšanas, lasīšanas un stāstīšanas pamatiem jā-
tiek galā jau pirmskolās >un 1.—2. pamatskolas klasē,
kur šai priekšmetā daudz stundu. Ja, piem., fonē-

tiskā rakstībā kļūdas sastopamas vēl 3.—6. kl.,
tad par to jāatbild zemāko klašu skolotājiem, kas savā

laika nav veikuši to, kas bija jāveic. Tādēļ nav ie-

teicams mainīt skolotāju kādā priekš-
metā: lai darbu turpina un noved līdz noslēgumam
tas no skolotājiem, kas to iesācis.

Programas temati un mērķi ir obligatoriski, bet

plašuma ziņā jārēķinās ar iespējamlbām stundu plāna
robežās. Mācības grāmata jāpārbauda, vai

tā nav par plašu. Ja tā, tad tā jāsaīsina, izsvītrojot

resp. izlaižot lieko: neiespējamo nevar prasīt. Mācības

grāmatām piemīt tieksme uz plašumu. Šī tieksme pa-

zīstama pedagoģijas vēsturē jau sen; no tās nav

brīvas arī dažas mūsu mācības grāmatas. Mācības

grāmata kā tāda nav obligatoriska, nav mēr-

ķis, bet tikai līdzeklis mērķa sasniegšanai, tā mērķa,
kas sprausts programā.

Gatavošanās stundai gan nav klases tech-

nikas jautājums, bet ir ar to visciešākā sakarā. Vāja,

neizkopta klases darba technika var būt nepietiekošas
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sagatavošanās izpaudums. Gatavošanās aptver, 1) di-

daktisko (vielas izvēle un stundas mērķa uzstādīšana),

2) zinātnisko (plašākos apmēros, kādi nepieciešami
skolēnam ; skolēna mācības grāmata —

tikai konspekts)

un 3) metodisko (stundas gaitas un izveidošanas no-

spraušana — psicholoģiski un mākslinieciski) gatavo-

šanos. Par šo jautājumu ieteicams palasīties jau pie-
minētā Ed. Pētersona Vispārīgā didaktikā un P. Kupča
Dabas mācības un lauksaimniecības metodikas kon-

spektā.
Var gatavoties arī pēc „preparaciju grāmatām".

Vācu valodā tādu ir daudz, latviešu — maz n). Mūsu

pedagogi vairāk ražo mācības grāmatas skolēniem

nekā rokas grāmatas skolotājiem. Cerēsim, ka ar mā-

cības grāmatu standartizēšanu grāmatnieku enerģija

gūs citu ievirzi. Liekas, ka īsti tādās rokas grāmatās

ar vielas apstrādāšanas paraugiem varētu parādīt savu

mākslu mūsu redzamākie un spējīgākie pedagogi.
Mācības grāmatu mums jau tagad dažos priekšmetos

par daudz.

Stundas gaitu ieteicams skicēt īsāka

vai garāka stundas konspekta veidā. Kā sastāda

konspektus skolotāju institūtos, no kādiem viedokļiem1

tur novērtē katru nodoto stundu, par to ieteicams vi-

siem tiem, kam šīs lietas svešākas, palasīties šai sa-

karībā piem. grāmatās. P. Kupča „Konspektā" ir,

piem., 4 visos sīkumos izstrādāti konspekti un viens

saīsināts konspekts, kas var noderēt par paraugieml.
— Svarīgas ir pašu skolotāju pārdomas pēc no-f-

dotās stundas.

Gatavojoties stundai, nedrīkst aizmirst atce-

rēties, kas jau uzdots un kas tā tad būs jāpārkontrolē.
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Tāpat nedrīkst aizmirst pārliecināties, kā jaunā viela

apstrādāta skolēnu mācības grāmatā, pie kuras taču

kā pie pamata jāturas; jāredz, kas tur varbūt pārāk

plaši izklāstīts, ko var svītrot, atmest; kur kas sīkāk

jānoskaidro, tāpēc ka nav diezgan saprotami pateikts;
kur kas jāpapildina v. t. t.

Pie gatavošanās darbam vispār — ne stundai
—

pieder labu grāmatu lasīšana. Vērtīgu grāmatu
nav visai daudz, bet ir — ari latviešu valodā. Ir grā-

matas, kuras izlasot atveras jauni apvāršņi.

Skolotāju kārtas privilēģija ir brīvlaiki, kādu

nav neviena cita aroda darbiniekiem. Tas uzliek mums

par pienākumu izlietot šos brīvlaikus ne tikai atpūtai,
bet ari vērtīgu grāmatu lasīšanai, savu vispārīgo un

pedagoģisko zināšanu paplašināšanai. Labu grāmatu
vērts lasīt atkal un atkal. leteicams ari paceļot pa

dzimteni, iepazīties ar tās dabu un vēsturiskām

vietām, citām skolām un skolotājiem, jo te patīkama

atpūta un redzes aploka paplašināšana iet roku rokā.

Stundas gaitai jābūt noteiktai, plānvei-

dīgai — vismaz vispārīgos vilcienos. Stundu, pēc

manas izjūtas, nevar sākt ar skolēnu izsaukšanu, lai

pārbaudītu, kas ieradies, kas nē. Iztrūkstošie skolēni

jānoskaidro citādā veidā.

Ja stundu sāk ar uzdotā atprasīšanu, tad tīri

dabīgi jānoskaidro, kas bijis uzdots resp. ko skolēni

gatavojuši. Nepareizs pēc manām domām ir ieskats,
ar ko sastopamies kādā metodikas grāmatā, t. i., ka

stundu nedrīkst sākt ar jautājumiem: „Kas bija uzdots?

Ko gatavojāt?" Tas skolotājam pašam jāziņot... Bez

šaubām — tas skolotājam pašam jāzina, bet viņam

ari jāzina, 1) vai visi skolēni to zina (dažreiz — bieži
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vien
—

skolēni tā nezina); 2) vai viņi prot pateikt,
kas uzdots (tas ļoti svarīgi; bieži nevar pateikt) —

labi, t. i. pareizi un skaidri pateikt. 3) Atbildēšanas

darbam, kas tūliņ jāsāk, jādod noteikta ievirze, jā-

nosprauž noteikts mērķis; tikai pēc tam var sākties pats

darbs, un to vislabāk var panākt ar augšā atzī-

mētiem jautājumiem vai to modificējumiem. — Kā

vajadzētu noritēt atbildēšanai, par to jau bija runa,

tamdēļ to te atkārtot nav vajadzīgs.

Novērojumi rāda, ka skolotājs stundā ne arvien

turas pie kāda noteikta plāna, piem.: 1) skolotājs
uzdoto neatprasa, bet sāk runāt pavisam par kaut

ko citu; 2) uzdoto atprasa, bet tūliņ nāk pats ar

jauniem paskaidrojumiem un papildinājumiem, kas vi-

ņam acīm redzot tikai tagad ienāk prātā un ko

viņš aizmirsis pateikt uzdodot, lai gan uzdodot jā-

pateic viss svarīgākais, nepieciešamākais. Visu, ko

varētu sacīt, nekad nepateiks un ari nevajaga pateikt;

skolotājam jāprot gudri ierobežoties, lai

skolēni nospraustajās robežās labi iedzīvotos un jus-
tos kā mājās. Turpretim izplūšana nekā nedod, bet

rāda tikai to, ka skolotājs nav bijis labi sagatavojies
uzdošanai.

Kad uzdotais atprasīts, sākas jaunās vielas izstrā-

dāšana un uzdošana, bet ari par to jau bija runa.

Var sākt ari ar uzdošanu. Stundas beigas ieteicams

veltīt atkārtošanai. — Jāpiezīmē, ka stundas iedali-

jums 3 daļās (uzdotā pārbaude, jaunās vielas izstrā-

dāšana un atkārtošana) iespējama visur, kur skolo-

tājs strādā ar vienu nodaļu klasē.

Līdz šim esmu pakavējies pie sešiem lieliem klases

darba jautājumiem: 1) darba ar visu klasi, 2)
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atprasīšanas technikas, 53) uzdošanas

technikas, 4) mācības vielas sadalijuma

un atkārtošanas, 5) gatavošanās stundai

un darbam un 6) stundas gaitas. Atliek vēl

apstāties pie dažiem techniskiem sīkumiem.

Domāju, ka ir rupja kļūda, ja atļauj skolēniem

bez vajadzības turēt priekšā atvērtas grāmatas, vien-

alga, vai atbild uzdoto vai izstrādā jauno vielu (šī

kļūda vispār ļoti izplatīta), jo tādā veidā skolēnu

uzmanība sadaļas starp klasē notiekošo darbu,
kas prasa visas klases uzmanības koncentrējumu, un

grāmatu. Tas var novest un faktiski ari noved pie

tā, ka gandrīz visa skolēna uzmanība piesais-
tās grāmatai, bet kopīgajam darbam — pavisam

maza daļiņa, kas taču jāatzīst par pilnīgi neiespējamu

stāvokli; jābrīnās, kā šo traucējumu skolotājs var ne-

manīt, nejust. Tiem, kas domā, ka še lieta grozās ap

nonozlmīgu sīkumu, derētu atcerēties sakāmvārdu par

mazo cinīti, kas gāž lielu vezumu.

Skolotājs dažreiz
par daudz runā. Jau pie-

min. Zeiferts domā, ka „skolotājs runā tikai tad,

kad viņam kas svarīgs sakāms". Ari par Pestalociju

zināms, ka viņš savā runā un izteicienos centies pēc
lakoniska īsuma un ar visu to vai, pareizāki sakot,
taisni pateicoties tam, ietekmējis bērnus dziļi un pa-

liekami. Ari bērni jāradina izteikties koncentrēti mu-

tes vārdiem un ar rakstu, dodot, piem., noteiktus,
norobežotus tematus. Domāju, ka nav labi

dot tādus nenoteiktus tematus, kā: „Saulieša Pur-

vā", „Kaudzišu Mērnieku laiki" vai tml., jo no tāda

virsraksta nav saprotams, kas te īsti prasīts — sa-

tura atstāstijums, kādu personu raksturojums, sace-
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rējuma ideja vai kas cits. Nenoteiktība viegli novēr-

šama ar apakšvirsrakstu, piem.: Saulieša ~Purvā". īss

satura stāstijums; Poruka „Kukažiņa". Raksturo-

jums v. tml.

Skolotājs atkārto skolēna pareizo at-

bildi (t. i. lieki un tādēj no tā jāvairās); ar uzsvaru

vai ironiju atkārto nepareizo atbildi (tas atbaida sko-

lēnu no atbildēšanas vispār); labo nepareizo atbildi

(tas jādara atbildētājam pašam vai citiem — klasei).
Stunda dažreiz „velkas" pārāk lēnā tempā

— gausi un gļēvi. Tāda gaita, tāpat kā pārāk lēni

soļi ejot, ātri nogurdina, vismaz neaizrauj —
kā gurdi

noritoša izrāde uz skatuves. Nevēlams ir arī pretējais
— pārāk strauja, steigta stundas gaita. Pareizais ir

kaut kur vidū starp abiem poliem (pedagoģiskā doma

vispār ir polāra): ne par lēnu, ne par ātru;

„festina lente", t. i. „steidzies ar apdomu!"

Pagadās, ka skolēni atbild neizsaukti.

Ja tas notiek kādreiz aiz tīras sajūsmas, tad tas arī

nav nekāds defekts, bet ja tāda atbildēšana kļūst

par ikdienišķu parādību, tad jau jākonstatē noteikts

disciplinas trūkums, kas rāda, ka nav pareizi nostā-

dīts klases kopdarbības jautājums.
Beidzot kā ļoti svarīgs apstāklis klases darbā

jāatzīmē tas gars resp. tā noskaņa, kas tanī val-

da. Šo noskaņu (Stimmung) Zeiferts apzīmē par īstu

klases darba sauli. (Kā redzējām, Trocendorfs šo

sauli redzēja jautājumā) un savā grāmatā veltī šim

jautājumam veselu nodaļu: „Stimmung und Mache".

Saprotama lieta, ka technika vien nevienu nepadara

par mākslinieku, bet tikpat skaidrs ir arī, ka māksli-

nieks bez technikas ir bezspēcīgs. Izvirzot uzmanības
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centrā klases darba technikas jautājumus, neesmu do-

mājis teikt šai lietā kaut ko pilnīgi neapstrīdamu.
Būšu ļoti apmierināts ari tai gadijumā, ja šis mans

apcerējums izsauktu kādus iebildumus vai jautājumus.
Par tādiem būtu ļoti pateicīgs. Domāju, ka blakus

līdz šim mūsu pedagoģiskajā presē dominējošai mono-

loģiskai dažādo jautājumu traktēšanai varam sākt pie-

kopt ari dialoģisko formu.Blakus tām grāma-

tām, kuras šai rakstā jau esmu pieminējis, gribētos
vērst kolegu uzmanību vēl uz divām: 1) Dž. Joza —

Audzināšanas un mācīšanas kļūdas un 2) G. Ker-

schensteiner, Die Seele des Erziehers (tulkota ari lat-

viski).
Lai man atļauts nobeigt vārdiem, ko Rīgas sko-

lotāju konferencē teica mūsu Tautas Vadonis: „Ja

mums trūkst kvadrātkilometru, trūkst ie-

dzīvotāju miljonu, tad tiem, kas ir, jāda-
ra 2 un 3 reizes vairāk nekā citos apstāk-

ļos."
Šie apgarotie vārdi lai atrod visdziļāko atbalsi

mūsu sirdis un dod mums spēku nevien darīt mūsu

ikdienas darbu, bet ari tiekties pēc lielākas pilnības
šā darba izkopšanā un izveidošanā.
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Piezīmes

1) Šā apcerējuma pamatā ir referāts, kas nola-

sīts Rīgas latviešu skolotāju biedrības priekšlasijumu

vakarā, 1937. g. 10. februāri, Rīgas pils. Valda Zā-

liša pamatskolā. Tas radies sakarā ar novērojumiem
skolu revizijās un vēlēšanos sniegt zināmu pārskatu

par tiem; tā nolūks
—

dalīties pārdomās un pamudināt

uz pārdomām tiešos skolas darba veicējus — skolo-

tājas un skolotājus. Apcerējuma pirmiespiedums atro-

dams „Audzinātāja" 1937. g. 2. numurā. Izdodot to

atsevišķā brošūrā, ceru ar to pakalpot visiem tiem,
kas interesējas par tanī aizkustinātiem jautājumiem.

2) Te domāti Rīgas apstākļi, kur vienā skola

darbojas 15, 20 un vairāk skolotāju.

3) Ir vispār pazīstama lieta, ka klavieru, vijoles vai

kāda cita instrumenta spēlētājam, lai saglabātu vienreiz

sasniegto technisko gatavību, katru dienu vairākas

stundas cītīgi jāvingrinās sava instrumenta spēlēšanā,

pretējā gadijumā viņam draud briesmas grūti iegūto
techniku pazaudēt, jo likums: kas neiet uz priekšu,
tas iet atpakaļ, iedarbojas neapturami.

4) Sal. „Izglltlbas Ministrijas Mēnešraksta" 1936.

gada 11. numl.

5) Konsekvences prasība ir ļoti svarīga audzinā-

šanas ziņā: audzinātājam, kas šodien kādu prasību

uzstāda, bet ritu to jau pats aizmirst, velti gaidīt kā-

dus noteiktus panākumus.
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6) Šo prasību —
likt celt rokas arī tad, kad at-

prasa uzdoto vielu
—

kritizē kāds anonims autors Au-

dzinātāja 1937. g. 9. numurā (Atbilde uz 14. jautā-

jumu). Tā kā jautājums ļoti svarīgs, tad esmu spiests

pie tā apstāties vēl reiz.

Kritikas autors sāk ar ļoti pareizo aizrādijumu, ka

„viens vai otrs skolas darba paņēmiens vērtējams no

tā jēgas viedokļa" un jautā: „Kāda jēga tam, ja sko-

lēni ceļ rokas?" Tālāk viņš izsaka domas, ka rokas

celšanai esot jēga tikai tad, ja skolotājs griežoties pie
visas klases ar tādu jautājumu, uz kuru ~gatavi dot

atbildi ne visi, dažreiz pat tikai daži skolēni",

„pie kam skolotājs nezina (retinājumi piem. autora),
kuri tie ir". Pie tam, zināms, neesot nekādas garanti-

jas, ka skolēns, kas pacēlis roku, pareizo atbildi ari

došot: viņš varot „tikai iedomāties, ka viņš var un

grib (?) atbildēt", bet tas varot arī „vienkārši mānī-

ties". Nav šaubu, ka arī nule atzīmētos gadijumos
rokas celšana ir ērtākais izziņas līdzek-

lis. Tādu gadijumu skolas praksē būs daudz, ja sko-

lotājs, pirms ķerties pie jaunās vielas aplūkošanas,

vispirms noskaidros, ko skolēni, kaut arī tikai daži,

par to jau zina, Ka daži skolēni pie tam var kaut ko

tikai „iedomāties" vai pat ~mānīties", tas neko ne-

groza, jo tiklab iedomāšanās kā mānīšanās ir tādas

cilvēcīgas vājības, kas piemīt ne tikai skolēniem vien.

Nav tikai saprotams, kā bērns var iedomāties, ka viņš
kaut ko grib, kā apgalvo piemin, autors. — Ja tur-

pretim skolotājs, atprasot uzdoto vielu, „pie kam tie

skolēni, kas aiz kaut kādiem iemesliem nav izmācī-

jušies, skolotājam zināmi (?)", tad
—

kāda jēga esot

rokas celšanai? Citiem vārdiem
—

tādā gadijumā
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rokas celšanai nav nekādas jēgas. — Pēdējais domu

gājiens ir stipri neskaidrs. Kā skolotājam var būt

zināmi skolēni, kas nav izmācijušies? Pieņemsim, ka

labi audzinātā klasē tie skolēni, kas uzdevumus nav

paspējuši sagatavot, šo savu neveiksmi skolotājam pa-

saka. Bet
—

kur skolotājam ir garantija, ka to ir

darijuši visi, kam tas būtu jādara? Nupat taču kriti-

kas autors apgalvoja, ka skolēni varot arī mānīties.

Vai tad skolēni mānītos tikai tad, kad jāpaceļ roka?

Vai mānīšanās, paceļot roku, kā aktivs mānīšanās

veids, nav riskantāks un tādēļ mazāk sagaidāms kā

pasivais — noklusēšana? Nupat autors apgalvoja,
ka skolēni varot arī tikai iedomāties, ka viņi varot at-

bildēt. Vai viņi nevarētu arī iedomāties, ka viņi ir

iemācijušies? Bez tam: ko nozīmē iemācīties, zināt?

Vai šie jēdzieni nav tik daudznozīmīgi, ka novilkt

robežu starp skolēnu zināšanu un nezināšanu dažreiz

pat skolotājam gandrīz nemaz nav iespējams? Vai

nav gadījumi, kad skolēnam par viņa „zināšanām"

gandrīz ar vienādu tiesibu varam likt ir divnieku, ir

trijnieku? (Jo nav taču skolā darīšana ar reizināšanas

tabulu vien!). Iznāk, ka oponenta noraidošā attieksme

pret rokas pacelšanu bāzējas uz pilnīgi nereāla

pieņēmuma.
Tālāk seko piemērs no skolas prakses. Ja esot

„uzdots iemācīties no reizināšanas tabulas reizinā-

jumus, kur viens reizinātājs 5", tad „zinama" jēga

prasīt rokas celšanu esot tad, ja skolotāja jautāju-
mam esot tāda forma: „Kas zina, cik ir 5. 6?" Bet

tā jautāt neesot lietderīgi, jo 1) tāda forma esot par

garu; 2) skolotājs zinot (!), kas esot mācijušies vai

vismaz domājot, ka viņi protot, un 3) gaidīt (!) rokas
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celšanu būtu „nevajadziga laika šķiešana";
bet ja skolnieki pēc paraduma, bez īpašas gaidīšanas,
celtu roku, tad tāda rokas celšana esot „n eva ja-

dzīgs traucējums" (!). Stunda ritēšot „daudz
vienkāršāk un spriegāk, ja skolotājs uzstādīšot jautā-

jumus (?) vienkārši tādā veidā: 5.6, 5.8 v. t. t.

un izsaukšot pēc sava ieskata skolēnus. Arī ar tādu

prasīšanu esot garantēts visas klases darbs tāpat, kā

ļaujot celt rokas. Tālāk autors lielā nesaprašanā jautā;

„Kāds tieši sakars rokas celšanai un strādāšanai ar

visu klasi?" un uzstāda absurdo jautājumu: „Vai tad

vienīgi roku celšana būtu visas klases strādāšana?"...
Te jāpiezīmē sekojošais. Jautājuma jēga šai ga-

dijumā nav atkarīga no tā formas: pēc būtības ir gluži
viens un tas pats, vai skolotājs lieto pilno („Kas zina,

cik ir 5.6?" „Cik ir 5.6?") vai saīsināto (~5.6?"—--

„5.6" nav jautājums, bet apgalvojuma pirmā puse,

kurai, ja skolotājs tādu lieto, skolēns var tīri asocia-

tīvi resp. mechaniski piespraust klāt otru pusi — „ir

30") formu. Lietot pilno formu nav nekādas vajadzī-
bas ; praksē to neviens arī nedarīs, bet no tā jautā-

juma jēga nemainās: tā arvien būs pilnās for-

mas jautājuma jēga, t. i.
„—

kurš zina resp. kurš

var pateikt, cik ir 5.6, 5.8 v. t. t.?" Ja nu tā, tad

arī šai gadijumā rokas celšanai ir jēga,

jo būtu „nejēdzība" jautājumu uzstādīt, bet neprasīt

resp. negaidīt uz to atbildes (Ka še lieta negrozās ap

retorisku jautājumu, tas, domāju, ir skaidrs). —
Vēl

jāpiezīmē, ka mans oponents arī šai gadijumā balstās

uz jau piemin, nereālā pieņēmuma, ka skolotājs „jau

zina", ko viņš bez pārliecināšanās nevar zi-

nāt, t. i.
—

kurš skolēns faktiski zina, kurš nē. —
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Bet cik vienkārša un caurspīdīga kļūst situācija, ja

skolotājs operē ar praksē pārbaudīto rokas pacelšanas

paņēmienu! šis paņēmiens viņam dod iespēju arvien

pārredzēt savus 30, 40, 50 un vairāk skolēnus un tie-

šas pieredzes ceļā pārlieci n āti es par to,

cik un kuri no tiem zina, kuri ne. Mānīšanās iespējas
un briesmas šai gadijumā nav lielākas kā citos gadi-

jumos dzīvē un satiksme vispār. Un gaidīšanas te arī

nekādas nav un nevar būt, t. i. ja skolēni zina, jo
tiklīdz izskan skolotāja jautājums (tādā vai citādā

formā), zinātājiem rokas jau ir paceltas. Nav ari ne-

kāda traucējuma, ja darbs vispār rit disciplinēti; taisni

otrādi: rokas celšana te disciplinu tieši rada. — Ka

stunda bez rokas celšanas rit vienkāršāk un spriegāk,
ka ar visu klasi var tikpat sekmīgi strādāt ar rokas

pacelšanu kā bez tās, tie visi ir tikai kaili apgalvo-

jumi. Spriegums ir tikai tur, kur ir uzmanība, bet

uzmanība būs tikai tad, ja to prasīsim ne tikai teorē-

tiski, bet arī praktiski, t. i. organizatoriski un tech-

niski; citādi uzmanība nenovēršami atslābs. — Jo
lielāka klase, jo grūtāk mums ~iejūgt" kopīgā darbā

visus, bet tas mums jāpanāk, noteikti jāpanāk; kaut

kādiem gļēviem „pēc iespējas" te nevar būt vietas.

Jautāt vien un izsaukt vienu otru skolēnu

uz labu laimi, ir pārāk primitivs un truls paņē-

miens.

Tālāk autors apgalvo, ka „vecākās klasēs (?),

sevišķi vidusskolās", kur rokas celšana neesot „modē",

tāpat bez rokas celšanas varot strādāt ar visu klasi

un beidzot nāk pie negaidītā slēdziena, ka varot darīt

vienādi un otrādi — „bez jūtamas starpības darba

panākumos". — (Tādā gadijumā paliek nesaprotami
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pret rokas celšanu vērstie „pērkoni un zibeņi" un visa

kļūmīgā argumentācija). Te jāpiezīmē, ka atsaukša-

nās uz vidusskolu ir nevietā: vidusskola ir neobli-

gatoriska skola; to apmeklēt neviens nav

spiests. Kas negrib mācīties, tam vidusskolā nav

vietas; tam ieliek divniekus, un turpmākais jau norit

tīri automātiski. Obligatoriskā skolā, par ko ir runa

manā apcerējumā, tā rīkoties nevar. Faktiski jau gan

ari vidusskola nevarēs iztikt bez tādiem techniskiem

paņēmieniem, ar kuru palīdzību skolēnus piespiež būt

uzmanīgiem, sekot stundas gaitai, netraucēt to v. t. t.,

tomēr starpība starp pamatskolu arvien būs un paliks

jo ievērojama. Domāju, ka tas būtu jāsaprot katram,
kas grib nopietni runāt par skolas darba jautājumiem»
Bez tam man ir noteikti zināms, ka rokas celšanu ar

ļoti labiem panākumiem praktizē ari vidusskolās, tā-

pat kā to dara augstskolas semināros; tāda vai citāda

„mode" nav tik daudz skolēnu kā skolotāju lieta.

Gribētos ieteikt kolegām, kam šai jautājumā būtu

kādas šaubas (domāju, ka pēc visa teiktā tādu neva-

jadzētu būt), izmēģināt praksē abus paņēmienus un

par rezultātiem ziņot atklātībā. Jautājums ir tik sva-

rīgs, ka mums par to jātiek pilnīgā skaidrībā. To

prasa mūsu pienākums pret mūsu darbu. — Beigās

jākonstatē, ka mans oponents atstāj pilnīgi neminētus

un neatspēkotus tos motivus, kuru dēļ es rokas

celšanu uzskatu par nepieciešamu un vienu no

vislabākie m, ilgā praksē izstrādātiem un pārbau-
dītiem paņēmieniem iesaistīt kopīgā darbā

visu klasi, un, cenzdamies to visādi diskreditēt,
neuzrāda tā vietā nekā jauna. Tas ir destruktivs pa-

sākums, kādam nopietnā žurnālā nebūtu vietas.
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7) Pārpratumu novēršanai te jāpiezīmē, ka ir

gadijumi, kad operēšana ar jautājumiem ir pilnīgi

nepieciešama: ja, piem., skolotājs pats vai kāds cits

(piem., revidents) īsā laikā grib pārliecināties par

to, kā klase zina kādu izņemtās vielas posmu, tad,

zināms, visērtākais līdzeklis ir jautājumi, noteikti, vi-

sai klasei adresēti jautājumi, uz kuriem jādod tādas

pašas noteiktas atbildes. Šī jautāšanas māksla

skolotājam ari jāprot, bet viņam arī jāzina,
kad tā pielietojama. Esmu dzirdējis no citiem skolu

revidentiem un ari pats novērojis, ka šī māksla vienam

otram skolotājam nepadodas. Tas, zināms, ir nopietns

trūkums, kas jānovērš. Ar vingrināšanos tas arī viegli

panākams.

8) Šās tā sauktās „saistīto domrakstu" formas

šai pakāpē nav tikdaudz domātas rakstu darbiem kā

atbildēšanai mutes vārdiem, kas tai pašā laikā var

noderēt par labu vingrinājumu domu izteiksmei ar

raksta palīdzību —
domrakstu rakstīšanai.

9) Ar to nav teikts, ka pē c jaunās vielas izstrā-

dāšanas resp. „pasniegšanas" sarunas vai citādā veidā

vai vismaz zināma ievadijuma tanī nevarētu svarī-

gākās vai grūtākās vietas izlasīt mācības grāmatā. Var

būt gadijumi, kad tāda lasīšana ļoti ieteicama vai pat

nepieciešama, piem., ja kādu priekšmetu mācas sveš-

valodā vai ja mācības grāmatā valoda vispār vai

kādā atsevišķā „gabalā" vai tā daļā grūti saprotama.

10) Še nosmādēto „naga metodi" kāds anonims

autors ņemas nopietni aizstāvēt Audzinātāja 1937. g.

10. numurā (Atbildē uz 15. jautājumu). Ka katrai me-

todei ir savas pozitivās puses, tas pareizi, bet pielīdzi-
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nat „naga metodi" metodēm vispār nav vairāk nekas

kā „bēdīgs pārpratums".

11) Starp citu gribētos atzīmēt kādu izdevumu,
kurā esmu smēlies daudz vērtīgu norādijumu, mācot

ilgus gadus ticības mācību; tas saucas A. Reukauf un

E. Heyn, Evangelischer Religionsunterricht, Grund-

legung und Prāparationen; Leipzig, Verlag von Ernst

Wunderlich.

12) Izsaku pateicību visiem, kas gan ar jautā-

jumiem, gan ar atbildēm uz tiem atsaukušies uz manā

apcerējumā skartām klases darba technikas problē-

mām un tādā veidā devuši ari man iemeslu atgriezties

pie viena otra jautājuma vēl reiz un, cerams, panākt
tanī ari lielāku skaidrību.
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