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F.. Pīpiua un J. Upmana grāmatu un nošu spiestuve, Rīga' Mariias iela 10.



Priekšvārdam.

Ikvienas sabiedriskas iestādes pienākums dot pārskatu par

savu darbu. Jo vairāk tas piederas audzināšanas iestādei, ku-

rai taču uzticēts tautas dārgākais īpašums — viņas bērni.

Mūsu skolai bez tam dodams pārskats par to, ko tā darījusi

kā mēģinājumu skola. Kaut arī mēs katru mācības gadu no-

slēdzot esam devuši pārskatu „par savu nama turēšanu" iz-

stāžu un referātu veidā, tomēr līdz šim nav bijis iespējams šos

pārskatus līdzekļu trūkuma dēļ iespiest, lai darītu tos pieeja-

mus visiem interesentiem. Sekas ir tās, ka ļoti daudziem

izglītības darbiniekiem trūkst pareiza priekšstata par Rīgas

pils. 5. īpatnējā pamatskolā veicamo darbu.

Atskatoties uz 5 darba gadiem,, iespiests pārskats šķiet jo

vairāk nepieciešams. Pasniedzamais rakstu krājums grib šo

trūkumu novērst, kaut pa daļai.

Aprobežotie līdzekļi neatļauj publicēt visus materiālus un

atzinumus, kas veidojušies skolas piecu gadu meklējumu laikā.

lespiests vienīgi tas, kam ir pārskata raksturs, vai arī, kas var

interesēt plašākas skolotāju aprindas. Arī šī pārskata iespie-
šana līdzekļu trūkuma dēļ ilga veselu gadu, kas prasīja lielu

E. Pīpiņa ūn J. Upmaņa spiestuves pretimnākšanu. Par to

siltu paldies spiestuves vadītājam J. Upmaņa kungam!

Ja skola ir sekmīgi strādājusi un augusi, tad par to jāpa-
teicas visiem vadošajiem izglītības darbiniekiem kā Izglītības
ministrijā, tā arī Rīgas pilsētā, kas atbalstījuši mēģinājumu
skolas ideju un sekmējuši tās darbu gan ar padomiem, gan ar

reālu atbalstu.

Nevaram aizmirst arī visus tos skolu darbiniekus, kas uz-

turējuši mūsos dzīvu nemitīgas jaunradīšanas garu. Latvija

aug un pilnveidojas, lai līdz ar viņu latvju tautas dvēseles

vadīta aug un raisās jaunos veidos arī Latvijas skola.

Rīgas pilsētas 5. īpatnējās

pamatskolas paidagoģiskā konference.

Rīgā, 14. nov. 1934. g.
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Atskats.

L. Taivans

Pieci darba gadi.
Līdz ar jaunās Latvijas skolas dzimšanu, dzima arī doma,

ka nepietiek ar to vien, ka skolu sienās atskan latvju valoda,
ka bērni nemācās vienīgi par svešu zemju un tautu likteņiem,
bet arī par savu tautu un valsti. Brieda doma, ka jaunās Lat-

vijas skolai jābūt arī darba ziņā savai īpatnai latviskai sejai.

Kad skolas eksistences materiālie pamati bij daudz maz

nokārtoti, ēku jumti un sienas lielumā un visumā atjaunotas,

klasēs soli un galdi salikti, atskanēja balsis par to, ka pats darbs

latviskā skolā nedrīkstētu izskatīties gluži tāds pats, kā vecajā

krievu laiku skolā. Par labu tam runāja kaut vai krievu un

latviešu tautas psīches īpatnības. Bez tam šķita arī, ka pai-

dagoģijā, psīcholoģija un līdz ar tām arī praktiskie metodikas

un skolturības jautājumi kultūrālajā pasaulē būs gājuši uz

priekšu, salīdzinot ar veco Krieviju. Izglītības ministrija ar

prot A. Daugi, doc. L. Ausēju un Krišu Melnalksni priekšgalā
tāpēc komandē veselu rindu izglītības darbinieku 1921. g. uz

ārzemēm, lai tie studētu labāko Vācijas, Čechoslovakijas,
Austrijas skolu darbu. Tiek aicināti gadu no gada ārzemju
izcilākie paidagogi-zinātnieki uz Latviju. Arī mūsu pašu sko-

lotāji nesnauž. Godam allaž būs minams Jāņa Grestes vārds,

kas braukā pa Latvijas malu malām un aicina skolotājus at-

mest cara laiku šablonas un veidot pašiem savu īpatnējo darba

seju. Ne viens vien seko aicinājumam. Darbs plešas plašuma
un 1923. g. Latvijas skolotāju savienība ievada, saziņā ar

izglīt. ministriju, jau organizētu jaunu ceļu meklēšanas darbu,
saistot sākumā ap 40 un vēlāk ap 100 un vairāk skolotāju, kas

apņemas savā darbā meklēt jaunus ceļus un sava darba re-

zultātus nodot atklātības kritikai. Arī Latvijas nacionālo sko-

lotāju savienība šajā kustībā nepalika pasīva vērotāja, par ko

liecina daudzie raksti savienības orgānā „Audzinātājs" par un

ap jaunas skolas centieniem.

Jauno ceļu meklētāju sanāksmēs arvienu jo skaļāk sāka
pacelties ka nepieciešami organizēt īpašu skolu, kas

uzjemtos radikālu līdzšinējo pajēmienu revīziju. Ka atsevišķie
skolotāji, kas izkaisīti lielajā indiferento darba biedru masā,
maz ko spej panākt, par to liecināja 3—4 gadu praktiskie pie-
dzīvojumi. Atsevišķie sporādiskie mēģinājumi bija jau no-
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stiprinājuši pārliecību, ka „vecie, simtiem gadu pārbaudītie"

celi nav daudz labāki par spīļu arklu lauksaimniecībā, ka re-

vidējami tiklab skolas mērķi un uzdevumi, kā arī līdzekļi, ar

kuriem šie uzdevumi tiek panākti. Tas nav izdarāms atse-

višķam skolotājam savā klasītē, vai arī kādai provinces sko-

liņai, kurai jāpielaikojas apkārtnes sabiedrības prasībām, kas

nebūt nejūt līdz kaut kādiem jauniem meklējumiem.

Rīgas pilsētas saimnieki tomēr bija tajos ieskatos, ka

Rīgas plašais skolu tīkls ir tā vērts, ka tā uzlabošanai nodi-

bina kādu speciālu iestādi, kuras uzdevums ir rūpēties par

dažādu uzlabotu paņēmienu izstrādāšanu un pārbaudīšanu
skolas darbā. Izglītības nodaļas vadītājs 1928. rudenī uz-

deva izstrādāt nodaļas darbiniekam L. Taivānam mēģinājumu
skolas projektu, kuram nodaļas vadītājs arī piekrita un uz-

ņēma nākošā, t. i. 1929. g. budžeta projektā Ls 7000,— skolas

noorganizēšanai. Dome priekšlikumu pieņēma.

1. māc. gads (1929.—1930.).

1929. g. augusta pēdējā nedēļā L. Taivāns saņēma no Iz-

glītības nodaļas vadītāja uzdevumu noorganizēt mēģinājumu

skolu. Sākumā radās lielas grūtības ar telpu dabūšanu.

Kad nekur daudz maz piemērota vieta nebija atroda-

ma, tad Izglītības nodaļa iekārtoja 2 klašu telpas Akas ielā

Nr. 10, I. pilsētas bibliotēkas lasītavai paredzētās telpās. Par

skolotājām tiek izraudzītas Marta Leja no Aizputes pilsētas

pamatskolas un Olga Jessens no Rīgas. Skolas pārzināšana

pagaidām tiek uzticēta Izglītības nodaļas ierēdnim L. Taivā-

nam. Tiek izziņota skolēnu pieteikšanās uz 11. pirmskolas un

1. pamatskolas klasi. Pieteicas ap 35 bērni, un 9. septembrī
1929. gadā skola sāk savu darbu. Dažās dienās skolēnu skaits

pieaug līdz 43 sk. un līdz pavasarim līdz 45 skolēniem.

11. pirmskola_s klase 18 zenu un 12 meiteņu, kopa 30 skolēnu.
I. klasē 8 zēnu un 7 meiteņu, kopā 15 skolēnu.

18. septembrī un 9. oktobrī 1929. g. Skolu valdes sēdēs

Mēģinājumu skola tiek pārdēvēta par Rīgas pils. 5. īpatnējo
pamatskolu. 4. novembrī 1929. g. Rīgas pils. Izglītības komi-

sija ievel_ un 6. novembrī 1929. g. Skolu valde apstiprina par
skolas Leonu Taivānu un Martu Leju par skolotāju.
Bez tam skolā darbojas šajā māc. gadā kā vietas izpildītāja
Olga Jessens un Marija Abriutina-Lerchis pie nepilna stundu

skaita. Tā kā skolai savu mēbeļu vēl nav, tās aizdod pirmām
semestrim O. Jessena kundze.

Darbs tūdaļ tiek ievadīts tajās līnijas, kādas bija no-

spraustas Izglītības nodaļas vadītājam iesniegtajā projektā:
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Rīgaspils.5.īpatn.pamatskolaspaidagoģiskākonference1933./34.m.g.
Sēdnokreisās: skol.K.Āre, A.Lindberģe, skolaspad.priekšsēd.L.Kokle,skolaspārzinisL. Taivans, skolot.A.Āre,

K.Ginters,E.Mieleika. Stāv nokreisās: skolot.E.Grantiņa,K. Vijups,M.Leja, A. Šīrmane,
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Rīgas pils. 5. īpatnējas pamatskolas uzdevumi.

1. Jaunās skolas paidagoģisko principu pārbaude praksē.

2. Sasniegto rezultātu novērtēšana.

3. Jaunās skolas teorētisko principu un praktisko paņēr

mienu patstāvīga tālākizveidošana, piemērojoties Latvijas un

it sevišķi Rīgas pilsētas īpatnējiem apstākļiem.

4. Skolā izvesto un par labiem atzīstamo paidagoģisko

principu un paņēmienu propaganda lekcijās un rakstos skolo-

tāju un vecāku aprindās.
5. Tekošā darbā pielietojamo paņēmiena demonstrēšana

klases darbā interesentiem skolotājiem un vecākiem.

6. Atsevišķu parādību izsekošana praksē dažādu paida-

goģisku problēmu noskaidrošanai.

7. Pārskata sniegšana attiecīgām izglītības iestādēm un

ieinteresētām skolotāju organizācijām par mācības gadā veikto

darbu.

Darba vadošas līnijas.

Galvenā ass, ap kuru griežas viss mācīšanas un audzinā-

šanas darbs, ir: savas dzimtenes un tautas dzī-

ves pazīšana un šajā dzīvē orientēts lie-

tišķs darbs kā pamats cilvēku un patriotu

audzināšanā. No šīs pamattēzes izriet sekošas prasības:

1. Audzināšanas darbā jāpatur acīs allaž harmoniskas,

viengabalainas un sevī saskaņotas personības ideāls.

2. Audzināšanai un mācīšanai jābalstās galvenam kār-

tām uz bērna paša un viņa apkārtnes dzīvi un darbu. Darbs

vienojams tāpēc ap dzīves un darba interešu mezgliem.
3. Skolēni audzināmi sabiedriski netikvien plašākā no-

zīmē, bet arī kā valsts apzinīgi pilsoņi.
4. Darbs jāiekārto tā, lai radinātu tiklab pie patstāvīga

savrupa, kā arī pie kopdarba.
5. Redzama vieta ierādāma bērnu pašu iniciātīvei un

patstāvīgam radošam darbam.

6. No darba metodēm priekšroka dodama pētnieciskai

un pārdzīvojumu metodei.

Ka Rīgas pils. 5. īpatnējās pamatskolas darbs ir jau no

paša sākuma bijis orientēts ne abstraktās teorijās un kaut kā-

dos ārpus Latvijas lolotos ideālos, par to vislabāko liecību dod

1934. g. tautskolu mācības plānu un programmu vadošās lī-

nijas, kas pamatskolu darba pamatā liek nevis teorētiskās zi-

nātniskās disciplīnas, ne orientēšanos uz vidusskolu, bet dzim-

teni un valsts dzīvi un darbu, un par pamatskolas mērķi uz-

skata jaunās paaudzes sagatavošanu dzīvei. Šos pašus prin-
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Skolasnams Tērbatasielā45.

SkolasnamsAkasielā 10.
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cipus redzam viscaur, tiklab darba teorētiskajos pamatoju-

mos, kā arī praktiskajā izvedumā.

Jau pašā pirmajā gadā darbs tiek attīstīts visā plašumā.
Lai kautcik būtu iespējams mazajam skolotāju skaitam (fak-
tiski divi cilvēkiem) tikt galā ar lielo darbu, aicināti talkā tiek

arī vecāki, kas loti atsaucīgi, un uzņemas lielu skolas saimnie-

cības vadīšanas daļu. Mazais vecāku pulciņš jau pirmā gadā
sagādā Ls 678,04 ienākumus un atlicina nākošam māc. ga-

dam Ls 257,08. No Izglītības nodaļas summām tiek iegādātas

par Ls 4257, — mēbeles.

Mācības gads noslēdzas ar darbības pārskata dienu un

darbu izstādi 2. jūnijā 1930. g.. Pārskata dienā tiek nolasīti

sekoši referāti, kas raksturo arī galvenās problēmas, pie ku-

rām pirmajā māc. gadā strādāts.

1. īss vispārīgs pārskats par skolas uzdevumiem, vado-

šiem principiem, darba iekārtu v. c.

2. Sabiedriskās audzināšanas problēmas.
3. Fiziskā audzināšana skolā:

medicīniskā uzraudzība un higiēna,

kopēdināšanas racionālizēšana,

ikdienas korekcijas vingrinājumi (referāts ar gaismas

bildēm).
4. Apvienotās mācības problēmu risinājums.
5. Sekmju aptveres paņēmieni.
6. Sasniegumi zināšanās un veiksmēs.

Izstādē sekošas nodaļas:

1. Skolas dzīves statistika.
2. Fiziskā audzināšana.

3. Apvienotās mācības interešu mezglu apstrādājumi.
4. Bērnu darba un sekmju materiāli.

Šīs izstādes eksponāti tiek 1930. g. augustā kopā ar citu

Latvijas jaunās skolas meklētāju darbiem nosūtīti uz Igaunijas
jaunas audzināšanas konferenci. Šai konferencei bija pievie-
nota arī plaša izstāde. Pati sanāksme bija visai iespaidīga:
taja ap 2000 skolotāju. Izstādes ierosināti, daudzi

igauņu skolotāji apmeklējuši arī 5. īpatnējo pamatskolu un

griezušies daudzos gadījumos pie tās pēc informācijas.

2. mācības gads (1930. 31. m. g.).

Sakarā ar paredzamo skolas paplašināšanos, Rīgas pil-
sētas valde pārbūvē B. Zemgalim piederošo noliktavas ēku

Terbatas ielā_ 45 skolas vajdzībām. Nevar teikt, ka telpu iz-

velē skolai būtu bijusi diez' cik izdevīga. Pirmkārt skolai nav

pagalma, gar skolu ejošā iela ļoti trokšņaina, skolas koridori
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šauri, klases mazas un zemiem griestiem, var uzņemt trijās

klasēs —28 bērnus un pārējās klasēs — līdz 40 bērnu. Zālē

120 sēdvietu. Vienīgais pozitīvais — skolā daudz gaismas

un saules. levērojot tomēr lielo telpu krizi tajā laikā, ar šīm

telpām bija jāsamierinās. Jaunajās telpās tika novietotas

īī. pirmskolas klase un I un 11. pamatskolas klases. Telpu pa-

plašinājums atļāva atvērt šogad arī I. pirmskolas klasi. Sko-

lotāju štats sakarā ar to paplašinās. 27. augusta 1930. g. sede

Skolu valde apstiprina par skolotājiem Kristapu Cnnteri, Emī-

liju Nātinu un Austru Rudīti-Šīrmani. Skolēnu skaits: L pirmsk.

kl. — 31; 11. pirmsk. kl. — 35; I. kl. — 28 un 11. kl. — 29, kopā

113. 2. semestrī skolēnu skaits I. pirmsk. klase pieaug tiktai,

ka klase jādala. Jaunāko bērnu grupa, 5—6 gadu vecumā,

tiek atdalīta atsevišķi, kā I-ā pirmskolas klase. Šīs klases va-

dīšanai Izglītības nodaļa piekomandē kā vietas izpildītāju

skolotāju Almu Linberģi. 1930./31. m. g. kā vācu valodas sko-

lotāja vietas izpildītāja 11. klasē strādā arī Virene Rozenberga.

1931. gada janvārī skolas padome ar saviem līdzekļiem
iegādājas kalnu saules aparātu, un 2. martā skolā sāk darbo-

ties kalnu saules kabinets. Šī kabineta uzdevums apkalpot tos

bērnus, kam ārsti parakstījuši mākslīgās saules apstarojumus.
Sava kabineta iekārtošanas galvenais motīvs bija tas, ka

bērni pēc apstarošanas mājās ejot parasti apsaldējas un tā

apstarošana labuma vietā bieži atnes tikai ļaunumu. Skolā

apstaroti bērni parasti vēl pavada kādu laiku telpās un tā lē-

nām atdziest. Otrs aparāta iegādes motīvs bija trūcīgo sko-

lēnu apstarošana bez maksas un to bērnu apstarošana par pa-

zeminātu maksu,, kas nav slimo kasu dalībnieki. Triju gadu

laikā, kamēr skolas kabinets pastāv, tas ir kā medicīniskā, tā

arī saimnieciskā ziņā savu eksistenci pilnīgi attaisnojis.

Skolas padomes darbība šajā gadā ļoti rosīga. 19. aprīlī
1931. g. sarīkotā mantu loterija, koncerts un citi sarīkojumi
devuši Ls 1359,17 atlikuma.

Tiek domāts jau par nākošo mācības gadu un laikus jau

izziņotas jaunu skolotāju vēlēšanas, jo ar 1931./32. m. g. pare-
dzama 111. klases atvēršana. Nepieciešami ievēlēt arī pastā-
vīgus skolotājus vietas izpildītāju vietā. Tiek ievēlēti un Skolu

valde 17.Jūnijā 1931. g. arī apstiprina: I. pirmskolas klasēm
Antoniju Ari un Kārli Ari, 11. pirmskolas klasei Almu Linberģi
un 11. klasei Elzu Mieleiku.

Mācības gads tiek noslēgts ar pārskata dienām 11. un

12. jūnijā. Tā kā nolasītie referāti raksturo šajā mācības gadā
darbā skartās paidagoģiskās problēmas, tad iespiežam arī šī

pārskata programmu:

1. īss vispārējs pārskats par skolas uzdevumiem, vado-
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šiem principiem un darba iekārtu notecējušā mācības gadā.
Ref. L. Taivāns.

2. Skolas statistisko materiālu aplūkošana. Ref. A. Lin-

bergs.
3. Pārskats par bērnu dārza vadību. Ref. E. Nātiņš.
4. Sabiedriskās audzināšanas problēmas. Ref. M. Leja.
5. Fiziskā audzināšana skolā. Ref. K. Ģinters.
6. Ko devusi skolai vecāku līdzdarbība. Ref. L. Kokle,

skolas padomes priekšsēdētāja.
7. Dažas apvienotās mācības problēmas. Ref. L. Taivāns.

8. Daži paņēmieni estētiskā audzināšanā. Ref. K. Ginters.
9. Sekmju tveršanas un vērtēšanas paņēmieni. Ref.

L. Taivāns.

10. Mēģinājumu rezultāti palīggrupā un paidagoģiskais
kabinets. Ref. L. Taivāns.

11. Darba iekārtas un metožu jautājumi. Ref. M. Leja.
12. Jaunās skolas principiālās problēmas. Ref. L. Taivāns.

13. Diskusijas un izstādes aplūkošana.

Ziņojumus papildina plaša izstāde. Šajā mācības gadā arī

likti pamati dzīves mācības principa noskaidrošanai un pro-

grammas izstrādāšanai.")

3. mācības gads (1931./32. m. g.).

3. mācības gads iesākās labvēlīgākos apstākļos, nekā

iepriekšējie. Ar skolas organizēšanās posmu saistītās grū-

tības jau bija aiz muguras. Arī skolotāji, kas jaunajos ap-

stākļos jutās vēl nedroši, tagad jau ar lielāku drosmi ķērās
pie darba. Liela nozīme bija arī tam, ka skolotāji, kā vecie,

tā arī jaunievēlētie gatavojās jau vasarā savam ziemas dar-

bam. Šim nolūkam jau pavasarī pēc skolas darbu beigšanas
tika veltīts apmēram 2 nedēļu ilgs laiks, lai sagatavotu nākošā

mācības gada darba plānu.

Arī skolēnu skaits ievērojami pieauga:
I. pirmskolas klasē

...
47 sk.

11. pirmskolas klasē
...

33 sk.

I. klasē 40 sk.

11. klasē
. . . . . . . .

28 sk.

111. klasē
.

20 sk.

Kopā 168 skolēnu, zēnu 95, meit. 73

Ar labām cerībām iesāktais darbs drīz dabūja smagu trie-

cienu. 25. novembrī 1931. g. pilsētas valde nolēma Rīgas

pils. 5. īpatnējo pamatskolu pielīdzināt parastā tipa skolām.

*) Sk. L. Taivana rakstu .Dzīves mācība".
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Tas nozīmēja zaudēt to, pēc kā skolotāju-meklētāju daļa bija

tik ilgi cīnījusies. Visa skola vienprātīgi, kā skolotāji, tā ve-

cāki, .ķērās pie visu to personu informēšanas, kam piekrita
skolas eksistences izlemšana. Pagaidām izdevās vienīgi ap-

turēt lēmuma izpildīšanu. Bet nenoteiktais stāvoklis ilga

gandrīz visu mācības gadu. Tas nevarēja neatsaukties uz

skolotāju darbu. Katra diena varēja nest rīkojumu pārtraukt

iesākto darbu. Tikai 15. aprīlī 1932. g., tā tad turpat mācības

gada beigās, pilsētas valde nolēma atstāt skolai tās īpatnējo

raksturu. Atalgojuma zinā skolotāji tika pielīdzināti parastā

tipa skolu skolotājiem. Tikai pēc tam, kad 19. maijā 1932. g.

pilsētas dome pieņēma skolas paplašināto budžetu, pilsētas

valde, 16. septembrī 1932. g. nolēma algas atstāt par vienu

katēgoriju augstākas.

Neskatoties uz kavēkļiem, paveikts tika samērā daudz.

Tika noskaidrota brīvības un ierobežojumu līdzsvarošanas

problēma audzināšanā. Noslēdzās arī mēģinājums papildināt
parastās mācības stundas ar brīvās izvēles darba stundām.

Visu cauru gadu darbojās pie skolas arī paidagoģiskais kabi-

nets, lai palīdzētu skolotājiem tikt galā ar grūti audzināmiem

un mācāmiem bērniem.*) Tika turpināti arī interesanti mēģi-
nājumi ierādīt parastajā skolas darbā vietu arī radošai ini-

ciātīvei.**)
Mācības gadā sarīkotas 33 mācību ekskursijas, kas lie-

cina arī p,ar darba intensīvitāti. Atzīmējams arī tas, ka uz

inspektora J. Bebra iniciatīvi skolā sanāk Rīgas pilsētas ap-

kārtnes mācības un apvienotās mācības pasniedzēju sanāksme.

Te bez skol. Z. Lancmaņa un J. Brokas referātiem plašu ziņo-

jumu sniedz arī Rīgas pils. 5. īpatnējās pamatskolas pārstāvis

par apkārtnes un apvienotās mācības nostādījumu šajā skolā.

Ziņojums saistīts ar skolēnu darbu demonstrējumiem.

Arī vecāku darbība skolas padomē diezgan rosīga, jo pie
samērā nelielā skolēnu skaita dažādi skolas sarīkojumi dod

šajā mācības gadā Ls 1151,70 skaidra ienākuma.

Mācības gads noslēdzas pēc iepriekšējo gadu parauga ar

darba atskati 3. un 4. jūnijā 1932. g.

Programmā sekoši ziņojumi:

1. ļss vispārējs pārskats par skolas uzdevumiem un va-

došām līnijām skolas darbā. Ref. L. Taivāns.

2. Statistiskas ziņas par skolas apmeklēšanas un bērnu

fiziskās attīstības gaitu. Ref. A. Rudīte.

3. Vecāku loma skolas dzīvē. Ref. -L. Kokle.

*) Sk. L. Taivana rakstu „Cīņa ar nesekmību".'

**) Atzinumus, ciktāl tie attiecas uz pirmskolu, sk. K. Āres rakstā.
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4. Sabiedriskās audzināšanas problēmas tekošā mācības

gadā. Ref. M. Leja.

5. Brīvības un ierobežojumu problēma I. mācības gadā.
Ref. A. Linberga.

6. Starpbrīžu izmantošanas jautājums. Ref. K. Ginters.

7. Skolas tuvināšana dzīvei. Ref. E. Mieleika.

8. Brīvās izvēles darba stundas. Ref. E. Grantiņa.
9. Ziņojums par skolas paidagoģiskā kabineta darbu.

Ref. L. Taivāns.

10. Radošais darbs bērnu dārzā. Ref. A. un K. Ares.

11. Diskusijas un izstādes materiālu aplūkošana.
1932. g. augustā Nicā, Francijā, notika Starptautiskās jau-

nās audzināšanas savienības kongress.*) Šajā kongresā parasti

piedalās pārstāvji no visām pasaules malām, skaitā līdz 2000.

Arī Latvijas jauno ceļu meklētāji audzināšanā parasti piedalās

šajās sanāksmēs. Šoreiz arī R. p. 5. īpatnējā pamatskola no-

sūtīja turp skolēnu darbu krājumus, gan plakāFzētā, gan

albūmu formā, gan .objektu un fotoattēlu veidā. Izstādes ka-

talogā bija ievietoti arī diezgan izsmeļoši paskaidrojumi pie
katra izstādes objekta par skolas darba vadošajiem principiem.

Spriežot pēc atsauksmēm viesu grāmatā, presē un daudzajiem

paraugu pieprasījumiem no dažādām pasaules malām, pat

priekš paidagoģiskiem mūzejiem un institūtiem, izstādītie ma-

teriāli bija atraduši nedalītu piekrišanu.

4. mācības gads (1932-/33. m. g.).

Mācības gadu iesākot, skolā ir jau 7 klases. No jauna

klāt nākusi IV. klase. Skolēnu skaits līdz ar to un skolēnu

skaita vispārēju pieaugumu, sasniedz jau 220 (110 zēnu un

110 meiteņu). I-a pirmsk. kl. 29 b., I-b pirmsk. kl. 40 b.,

11. pirmsk. kl. 33 b., I. kl. 36 b., 11. kl. 36 b., 111. kl. 25 b. un

IV. kl. 21 bērnu. Sakara ar to jau kļūst ļoti akūts telpu jautā-

jums. Tā kā klašu skaita palielināšanās paredzama vismaz

vēl par divām, tad tiklab skolas vadība, kā arī vecāki griežas

pie Izgl. nodaļas ar lūgumu, rūpēties par jaunām telpām.
12. aprīlī pilsētas galvu apmeklē skolēnu vecāku delegācija,
kas iesniedz viņam lūgumu. Atbilde tomēr nāk noraidoša.

Maijā 1933. g. uzpeld projekts skolu pārnest uz Ķīšezera krastu,
bij. Džutes fabrikas administrācijas ēkās. Vieta jaunā tipa
skolai būtu bijusi ļoti piemērota. Visapkārt projektējamai
skolai būtu ir plašums, ir gaiss, ir daba. Liels, apm. 200 m

garš lievenis būtu devis iespēju noorganizēt brīvdabas stun-

das. Arī telpas būtu piemērojamas skolai bez pārmērīgiem

izdevumiem. Skolēnu pārvadāšanai bija nodomāts noorga-

*) New Education Fellovvship, ar centru Londona.
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2

nizet speciālus autobusus. Projekts tomēr neatrada vecāku

piekrišanu, jauno telpu lielā attāluma dēļ no centra.

Skolas darba ārējā iekārtā Skolu valde šajā māc. gadā

atļauj 11. pirmskolas, I. un 11. pamatsk. klasēs iekārtot 3 brīvās

izvēles stundas. Stundu garumu šais klasēs atļauts bez tam

samazināt uz 40 min. No 5 min. lielā laika ietaupījuma, kas

nedēļā dod 3 stundas, tiek organizēta ikdienas ortopēdiskā

vingrošana ārpus kārtējām vingrošanas stundām. Vingrots
tika 2 X pa 10 min. dienā. Atlīdzību ne par brīvas izvēles

darba stundām, nedz arī par fiziskās audzināšanas stundām

skolotāji nesaņēma. Kā mēģinājumu problēmas šajā māc.

gadā būtu minamas: grupu vienību izmantošana klašu robežās

mācīšanas un audzināšanas nolūkos;*) tad priekšmetu apvie-

nošanas iespējamību izsekošana IV. klasē, un nepārtraukta
darba principa izmēģinājumus četrās jaunākās klasēs. Parallēli
tiek apstrādāti atsevišķi dzīves mācības novadi un noskaidro-

tas jaunās audzināšanas principu reālizēšanas iespējamības.
''

1)
Darbi šajā mācības gadā rit netraucēti. Arī vecāku darbība

rosīga. Dažādie sarīkojumi dod Ls 1509,08 tīra atlikuma, un

gads noslēdzas ar Ls 278,93 pārpalikumu.

Māc. gada beigās tiek sarīkotas pārskata dienas 30. un

31. maijā 1933. g. ar šādu programmu:

1. Pārskats par pag. māc. gadā veikto darbu. Ref.
L. Taivāns.

2. Bērnu fiziskās attīstības dati māc. gadā. Ref. K.

Ginters.
3. Bez starpbrīžiem un zvaniem I. klasē. Ref. A. Linberģe.

4. Ķā ievadām bērnus radošā darbā I. pirmsk. klasē.

Ref. K. Are.

5. Mēģinājums pielietot grupu principu mācīšanas un au-

dzināšanas darbā 111. un IV. klasē. Ref. E. Mieleiks.

6. Apvienotā mācība IV. klasē. Ref. M. Leja.
7. Jaunā audzināšana un mūsu skola. Ref. L. Taivāns.

8. Paidagoģiskās izstādes apskate.

5. mācības gads (1933. 31. m. g.)

lesākas šis mācības gads ar jaunu skolotāju vēlēšanām,
jo klašu skaits palielinās ar V. klasi. Tiek ievēlēti un apstip-
rināti Konrāds Vijups un E. Jākobsone. Pēdējā kā dziedāšanas

skolotajā. Telpu jautājums tik akūts, ka V. kl. nākas ievietot

brokašķu telpā. Vecāku pilnsapulce 1. oktobrī 1933. g. nolemj
griezties pie pils. galvas un Izglītības nodaļas vadītāja ar at-

*) Skat. E. Mieleikas rakstu.

**) Skat- L. Taivāna rakstu „Dzīves mācību".
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kārtotu lūgumu rūpēties skolai par jaunām telpām un izrauga
šim uzdevumam delegāciju. Panākumu tomēr nav. Sakarā ar

to, ka 5. māc. gadu bija nodomāts noslēgt ar plašāku pārskatu

par visu piecu mācības gadu mēģinājumu rezultātiem, ko bija
domāts arī sniegt plašā iespiestā pārskatā, viss māc. gads tiek

vairāk veltīts agrāko gadu mēģinājumu darba noslēgumam.
Arī vairākas paidag. padomes sēdes tiek ziedotas atsevišķām

paidagoģiskām problēmām. Tā tiek iztirzāti piecu gadu laikā

gūtie novērojumi sekošos jautājumos:

„Sabiedriskā audzināšana",

„Pienākuma apziņas veidošana",
„Brīvība un ierobežojumi",

„Apvienotā mācība".

Māc. gadā bez tam notikušas 25 mācības ekskursijas.

Skolēnu skaits pa 8 klasēm — 252. I-a pirmsķ. kl. 29 sk.,

I-b pirmsk. kl. 42 sk., 11. pirmsk. kl. 39 sk., I. kl. 35 sk., 11. kl.

27_sk., 111. 1. 30 sk., IV. 1. 27 sk.,_V. kl. 19 sk. Skolā pēdējā
mac. gadā darbojas jau 11 skolotāji.

Skolu valde atļauj arī šajā māc. gadā iepriekšējo gadu
novirzes no normālā stundu plāna. Skolas padomes saimnie-

ciskie pasākumi šajā māc. gadā dod Ls 1162,56 atlikuma; un

skolas padome ar Izglītības nodaļas piepalīdzību iegādājas

kabinetfliģeli.
Tradicionālā publiskā pārskata dienas šogad karastāvokļa

dēļ izpalika. Skolotāji tomēr sarīkoja mēģinājuma izstādi, no-

lūkā sakopotos materiālus izstādīt 1934. g. rudenī, sakarā ar

5 gadu darbības atceri. Izstāde aptvēra visu ievērojamāko
skolas 5 gadu darbības laikā, ciktāl tas izpaudies skolēnu uz-

glabātajos darbos. Šo mēģinājuma izstādi apmeklēja arī jau-

nās_nacionālās vienības valdības izglītības ministrs Dr. theol.

L. Adamovičs.

11. Darba vērtējums.

Chronoloģiskais pārskats mums sniedz vienīgi skolas

augšanas ainu. Piecu gadu laikā skola bija augusi tik spēji,
ka, ja telpas to būtu ļāvušas, skolēnu un klašu skaits būtu vis-

maz par 50% lielāks. Tas dod vienīgi liecību par uzticību,
kādu skola iemantojusi savas pastāvēšanas laikā. Mums sva-

rīgāks tomēr jautājums, cik lielā mērā Rīgas pils. 5. īpatnējā
pamatskola attaisnojusi savu mēģinājumu skolas uzdevumu.

1. Mēģinājumu gaita.

Skolas uzdevums pārbaudīt praksē un veidot jaunās sko-

las paidagoģiskos principus, tos piemērojot Latvijas un it se-

višķi Rīgas pilsētas īpatnējiem apstākļiem.
Chronoloģiskais atskats jau rādīja to problēmu virkni, pie
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kuras skola 5 gadu laikā strādājusi. Visi pārskatos minētie

jautājumi ir tādi, kas pēdējā gadu desmitā nodarbinājuši pē-
tošo paidagogu prātus visā pasaulē. Vērojot jauninājumus ār-

zemju skolu praksē, allaž ir modies jautājums: vai mūsu Lat-

vijas apstākļos šie jauninājumi arī attaisnotos, vai tie būtu

mums pa spēkam, vai tie būtu piemēroti mūsu garam. Ir labi,

ja lielu meklējumu laikmetos neliek pa nepārbaudītiem ceļiem
gāzties lielām ļaužu masām. Tās var ciest un vīlušās pa-

griezt muguru pat cēlam mērķim, lai mestos tikpat strauji pa

citu ceļu pretim citam aicinājumam. Pa priekšu sūtāms avan-

gards. Šāda avangarda loma piekrīt arī Rīgas pils. 5. īpatn.

pamatskolai. Ir labi, ja šis priekšgājēju pulciņš ir kauls un

miesa no visas armijas kaula un miesas, jo citādi pirmie ceļa
grūtības izturēs, pārējie nē. Mēģinājumu skolas atsauksme

par vienu vai otru paidagoģisku līdzekli nedrīkstētu atdurties

uz iebildumiem: tas jau pa spēkam tikai izciliem skolotājiem.
No šī viedokļa pieejot, mēs, mēģinājumu skolas darbinieki,

varam samierināties ar savām ordinārajām spējām un stāvokli.

Citādi ir, ja piegriežamies pašam mēģinājumu darbam.

Skolotāja darbs vispār nav viegls. Lai godam to veiktu, jā-

ziedo tam viss laiks un visi spēki. Daudzmaz mums atvieglina
darbu rutina: pa daļai zemapziņā nogulušies paņēmieni, pie

kuriem ik dienas un ik brīdi nav no jauna jālauza galva. Ja

to zinām, tad arī sapratīsim, ka nav viegla lieta vairākkārt

mainīt darba paņēmienus, dažkārt pat vienā un tai pašā māc.

gadā. Turklāt vēl obligātoriskā novērojumu vākšana un se-

košana tam, lai paņēmiens tiktu arī konsekventi izvests. Ja

darba apstākļi bez tam ir tādi, kas liek piegriezties vienā laikā

vairākiem uzdevumiem, tad arī sapratīsim, ka šādos apstākļos

gan jāprasa no mēģinājumu skolas skolotāja izcilus īpašības
un pirmā kārtā, cik tas savādi arī nešķitīs, vienkāršas fiziskas

izturības. Labi, ja to atvieto zināmā mērā darba mīlestība.

Ja mēģinājumu darba nostādījumam Rīgas pils. 5. īpatn.

pamatskolā pieiesim no laborātoriskā un zinātniskā viedokļa,
tad tas mūs nevarēs apmierināt. Trūkst eksaktā mēģinājumu

nostādījuma. Daudz kas padots dzīves nejaušībām. Trūkst

solidi fiksēta materiāla, trūkst zinātniskā apstrādājuma. Maz

pat kārtīgu publicējumu. Bet lai visu to panāktu, nepiecie-

šami pavisam citādi darba apstākļi, par kuriem līdz šim va-

rējām tikai sapņot. Pagaidām jāpriecājas par to, ka varam

aptuvenis, lielos vilcienos, noskaidrot, kas no viena, vai otra

paņēmiena mūsu apstākļos un pie mūsu spēkiem iznāk. Ar

pilnu apziņu varam teikt, ka esam strādājuši, cik spējuši, un

dažs labs vairāk, nekā spējis. Esam strādājuši grūtos un

daudzkārt pat objektīvi nepielaižamos apstākļos, bet arī tas

2:;:
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ir labi, jo maz ir to skolu, kur darbu nekavētu kaut kādas grū-

tības. Mūsu atsauksmju vērtība ir līdz ar to lielāka.

Neskatoties uz visām grūtībām, mēģinājumu darbs notiek

plānveidīgi. Uzdevums parasti tiek iepriekš aplūkots paida-

gogu padomes sēdē vispārējos vilcienos. Turpat tiek atzīmētas

arī iespējamās apakšproblēmas. Skolotāji tiek uzaicināti uz-

devumus pārdomāt; ja pieietama literatūra, iepazīties ar to,

un pēc tam izvēlēties vienu vai otru jautājumu pie vispārēja

uzdevuma, kas būtu tuvāks. Ja tas vajadzīgs, seko sīkāka

atsevišķu problēmu iztirzā kopējās sēdēs, vai arī vienīgi ar

problēmas ierosinātāju. Tad seko darbs klasē un pēc iespējas

izsmeļošs pārskats paidagdgu padomes sēdē un tad publiskajā
pārskata dienā māc. gada beigās, vai presē.

Tā kā ierobežotie pārskata apmēri neļauj sniegt atzinu-

mus visos 5 gadu laikā apstrādātajos jautājumos, tad lai ir

atļauts vismaz uzskaitīt visus tos jautājumus, pie kuriem ir

strādāts un domāts:

1. Jaunās skolas mērķis un uzdevumi.

2. Jaunās audzināšanas principi.

3. Vai jaunās audzināšanas principi mūsu. apstākļos iz-

vedami.

4. Skolas mēbeles un klases iekārta.

5. Apvienotās mācības problēmas.
6. Dzīves mācība.

7. Sabiedriskās audzināšanas jautājumi:
a) sabiedriskās audzināšanas jēdziens un uzdevumi

skolas sienās,

b) audzināšana patstāvībai,
c) grūti audzināmie bērni,
d) pienākuma apziņas veidošana,
c) audzināšanas sekmju aptvere kā līdzeklis sabiedr.

audzināšanai,
f) grupas kā sabiedriskās audzināšanas līdzeklis,
g) audzināšana nesavtībai,
h) starpbrīžu problēma.

8. Sekmju aptvere.
9. Rokraksta veidošana.

10. Materiālu reģistrācijas paņēmieni.
11. Radošā darba loma un robežas.

12. Saistītais un brīvais stundu plāns.
13. Brīvās izvēles darba stundas.
14. Mācības ekskursiju problēma lielpilsētā.
15. Trjspakāpju garīgā darba sistēma.

16. Mēģinājumi fiziskā audzināšanā:

a) koriģējošā ikdienas vingrošana,
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b) fiziskās audzināšanas interešu mezgls pirmajos

māc. gados,

c) fiziskās attīstības gaitas aptvere,

d) ēdināšana skolā,

c) stundu garums, darba organizācija, vedinašana,

atpūta,

f) kalnu saules kabineta izmantošanas iespēja skola,

g) medicīniskās uzraudzības pārveidošana.^
17. Skolēnu darbu vākšanas un labošanas paņēmieni.
18. Ticības mācība un reliģiskā audzināšana skola.

19. Vecāku līdzdalība skolas darbā.

20. Jaunā audzināšana un skolotājs.
21. Skolas vadības problēma.
22. Palikusi nenobeigta Ilges (fiamburgā) skolēnu tipolo-

ģiskās ankētas pārbaude un pielaikošana pirmiem

māc. gadiem.

Tā tad cilāti šais piecos gados tiklab jau pazīstami, ār-

zemēs un Latvijā jau daudzkārt pārrunāti un mēģināti paida-

goģiski jautājumi un metodes, kā arī rasti pilnīgi jauni paņē-

mieni: piem., trīspakāpju garīgā darba organizācijas sistēma,

sekmju aptveres paņēmieni, materiālu kārtošanas technika,
dzīves mācības uztvere v. c. leteiktie paņēmieni izstrādāti

visos sīkumos un izmēģināti praksē ne vienu gadu vien.

Otrā skolas uzdevuma daļa aptver darba demonstrāciju,

pārskata došanu par darbu un ieteicamo paņēmienu propa-

ganda. Visgaišāko liecību šeit dos skaitļi. Piecu gadu laikā

reģistrēts sekošs skolas apmeklētāju skolotāju skaits:

VIESI
1929/30. 193./3L ļ 1931/32. .1932/33. 1933/34.

R
_

mac. g. mac. g. mac. g. mac. g. māc. g.

No Rīgas 131 159 181 128 346 \ 945

No provinces 75 56 43 61 58 293

Ārzemnieku 34 73 3 66 2 241

Kopā 240 288 227 255 406 | 1479

Reģistrētas tikai tās personas, kas iepazinušās pamatīgāk
ar skolas darbu. Ja ņemam vērā, ka aiz dažādiem iemesliem

palikušas nereģistrētas vismaz 20%, tad skolas apmek-
lētāju kopskaits vērtējams uz 1700.

Piecu gadu laikā noturētas 5 plašas gada pārskata iz-

stādes ar ziņojumiem, pie kam nolasīti 35 referāti par skolas

darbu. Ārpus skolas sienām nolasīti par skolā risinātiem jau-

tājumiem Rīgā un dažādās provinces pilsētās apm. 25 lekcijas
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un dažādos paidagoģiskos kursos — vairāki simti lekciju. Pai-

dagoģiskos žurnālos iespiesti 17 raksti. Metodisku un paida-

goģiska rakstura padomu dots skolotājiem-interesentiem bez

skaita. Daudzi skolotāji hospitējuši nedēļām un mēnešiem

ilgi. Vairāki jauni skolotāji strādājuši arī kā praktikanti. Di-

vas skolotājas pat pa veselam mācības gadam. Kā jau mi-

nēju, skolas darbs nav palicis nepamanīts arī ārzemēs. Ja

darba populārizācijas labā, tāpat arī paša darba nostādījuma
ziņā būtu bijis vēlams vēl vairāk darīt, tad, jāsaka, ka lai to

panāktu, būtu nepieciešams pilnīgi pārveidot skolotāju un

bērnu darba apstākļus. Patreizējos apstākļos fiziski nav iespē-

jams vēl vairāk veikt.

Emīlija Grantiņa

Darba apstākļi

„Jums jau gan laikam pilnīgi citāds skolēnu sastāvs, —

pārtikušu, intelliģentu vecāku bērni, ne tā kā mums parasts?
Jums arī klasēs droši vien daudz mazāks skolēnu skaits?" —

Šādus un līdzīgus jautājumus mūsu skolas skolotājiem nācies

dzirdēt un atbildēt loti bieži, jo par to interesējas gandrīz
katrs kollēga-hospitants. Hospitanti no provinces, kam mūsu

apstākļi svešāki, tos uzstāda pat ne kā jautājumus, bet kā pil-

nīgi pašus par sevi saprotamus priekšnoteikumus un liels ir

šo kollēģu izbrīns, pat šaubas, kad dzird mūs apgalvojam pre-

tējo — proti, ka mums arī ir klases ar 40 skolēniem, starp ku-

riem arī liels procents vienkāršu strādnieku un pat bezdarbnie-

ku bērni. Tāds pats ieskats ir arī par dažādām priekšrocībām
stundu skaita un citādā ziņā, kuras itkā bauda R. pils. 5. īpatn.

skolas skolotāji. Bet lai runā skaitļi.

Skolēnu skaits un telpu lielums.

Skolēnu Skolēnu
sk. klasēs I--b. 11.

{kJ nkļ m kļ IV k] ykl skaits vi.

P-
kl
' P-

kl P'
kl
; sā skolā

1929/30. g. ļ— ļ — 30 ļl4 ļ — — — —ļ 44

1930/31. g. - 41 33 28 ļ2O — ļ 122

. I • ii

1931/32.g. 22 26 ;29 40 ļ25 18 160

1932/33.g. || 29 40 33 36 36 25 21 — ļ 220

1933/34. g. 24 41 39 35 27 30 26 ļl9
241
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Lai saprastu, kādēļ dažās klasēs skolēnu skaits tik dažāds,

tad jāiepazīstas ar klašu telpu lielumu. Aktu zāle, kurā jāpa-
vada arī brīvstundas ir tikai 84 kv. metru liela, tā kā uz katru

skolēnu iznāk Vs kv. m. jeb citiem vārdiem — 3 skolēniem jā-

dzīvo uz 1 kv. m. platības. Salīdzinājuma dēļ pievedīšu datus

par klašu telpu platību un kubatūru vispār un rēķinot uz vienu

skolēnu.

Klase
Skol- Teipas

Uz Isk
Telpas

Uz IskKlase
skaits kubatūra

Uz 1 sk>
platība

Uz 1 sk'
I-ap. kl. 24 sk., 184,6 kub. m., 7,7 kub. m., 49,9 □ m., 2,1 r]m.
II-bp.kL 41

„
171,3

„
4,2

„
46,8

„
1,1

„

11. p. kl. 39
„

156 9
„

4,0 „ 39,0
„

1,0
„

I. kl. 35
„ 133,1 „ 3,8 „ 49,2 „ 1,4 „

11. kl. 27
„ 101,0

„
3,7

„
30,6

„
1,1 „

111. kl. 30
„ 138,7 „ 4,6 „ 50,8 „

1,7
„

IV. kl. 26
„

104,5
„

4,0
„

31,7
„

1,2 „

V. kl 19
„ 124,8 „ 5,6

„
36,7

„
1,9

„

Bernu materiāls.

Pirmos māc. gadus uzņēmām skolēnus lielā skaitā no ci-

tām skolām. Parasti tādi pārgājēji rekrutējas no tiem bēr-

niem, kam skolā kautkādas grūtības. Bez tam līdz šim skola

uzņēma arī uz R. pils. Jaunatnes pētīšanas institūta lūgumu

novērošanai, lai spriestu, kādu iespaidu uz skolēnu atstāj darba

apstākļu maiņa. Tas ir divu vecāko, it īpaši V. kl. sastāvu sa-

raibinājis. Jaunākās klasēs bērnu sastāvs viengabalaināks, ka-

mēr pie skolas pastāvēja I. un 11. pirmskolas klase, I. klasē

skolēni ienāca jau darba ritmā ievadīti un savā starpā sara-

duši. Piemēra dēļ salīdzināsim V. un I. klases skolēnu sa-

stāvu 1933./34 māc. gadā.

V. klases sastāvs.

Pašu skolas pirmsk. klasēs sagatavotu
bērnu nav

lestājušies no citām skolām I. klasē 5 bērni.

55 55 55 55
II-

5?
5

~

111 2
55 55 55 55 11A. ~ L. ~

55 55 >J 55
IV.

„
0

~

V 15? 55 55 55 ' • 55
X

55

I. k 1. sastāvs:

Pašu skolas pirmsk. klasēs sagatavotu 31
„

lestājušies I. klasē 4
„

No 19 V. klases skolēniem 10 bijuši nesekmīgi jau iepriek-
šējā skolā — atstāti otru gadu tai pašā klasē. Četri no minē-

tajiem skolēniem atnākuši ar pamazinātu uzvešanās atzīmi.

Jāatzīmē tomēr, ka darba apstākļu maina uz lielu pārnā-
cēju daļu tomēr atstājusi labu iespaidu un tā kļuvusi sekmīga.
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Skolēnu tautība:

1933./34. m. g.:

latviešu
.

175 b. — 72,6%
žīdu 56

„
— 23,2%

vāciešu 6
„

— 2,5%
krievu 3

„
— 1,7%

citu taut —

240 b. 100,0%>

Skolēnu vecāku sociālais stāvoklis.

Vecākuarods*) ļ Skaits %

Tirgotāji 56 23,3%

lerēdņi, kantoristi 52 22.7%
Brīvās profesijās (ārsti, advokāti v. t. t.) 50 21,8%
Amatnieki . . 38 12,6%
Vienkārša fiziska darba strādnieki

. . . . . 45 19,6%

241 | 100,0%

Jāatzīmē, ka vecāku arods minēts neatkarīgi no tā, vai

darbs ir vai nav. Arī mūsu skolas vecākus skārusi vispārējā

krize, vairāki spiesti strādāt gluži citu darbu ārpus sava aroda

un 18 vecāki palikuši pilnīgi bez darba.

Algas lielums svārstās no 20—700 latiem mēnesī.*) Kaut
arī sakarā ar intelliģento vecāku pārsvaru, arī bērnu intelli-

ģences līmenis ir augstāks par parasto, tomēr nav jāaizmirst

arī īpatnējās intelliģento aprindu bērnu grūtības: kā paaugsti-

nāta nervozitāte, lielāks egocentriķu skaits, kas noskaņotam
darbam par labu nenāk.

Darba laiks skolotajiem.

Faktiski -pasniedzamo stundu skaits skolotājiem tāds pats

kā visās pamatskolās. Arī par audzināšanu stundu skaita ziņā

skolotāji pielīdzināti pārējām skolām. Ārpusstundu darba laiks

tomēr R. p. 5. īpatn. pamatskolā skolotājiem garāks, jo bez

kārtējā mājas darba, kas jādara visiem skolotājiem, nākas

veikt vēl mēģinājumu darba īpatnējos uzdevumus.

Te "ietilpst dažādu materiālu vākšana un kārtošana: stati-

stiku, diagrammu, plakātu v. t. t. gatavošana, kas notiek cauru

gadu. Bērnu attīstības un sekmju regulāra kontrole, īpatnējas

liecības, samērā biežās vecāku sapulces v. t. 1. Par darba in-

tensitāti liecina sekoši skaitļi.

*) Ziņas attiecas uz 1933./34. m. g.
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Piemēram, 1932./33. m. gadā noturētas:

35 paidagoģiskās padomes sēdes, kur apspriesti 112 jau-

tājumi,
14 skolas padomes sēdes, kur apspriesti 75 jautājumi,

5 vecāku pilnas sapulces ar caurmērā 51 apmeklētāju no

22u vecākiem. Tajā gadā vecāki apmeklējuši skolu da-

žādās darīšanās 2487 reiz.*)
Darbu skolotājiem apgrūtina lielā mērā arī biežie skolo-

tāju hospitantu apmeklējumi. Arī regulārās paidagoģiskās dar-

bu apskates un izstādes atņem daudz laika. Visvairāk nākas

uzstāties ar pārskatu referātiem par izdarītiem novērojumiem

v. t. t.

Līdz 1. oktobrim 1934. g. ka vienīga materiālā rakstura

priekšrocība bija par vienu katēgoriju augstāka alga, tagad,

turpretim, arī šajā ziņā R. p. 5. īpatn. pamatskolotāji pielīdzi-
nāti pārējām pamatskolām.

Tā tad, ja iet runa par darba priekšrocībām, tad mūsu

skola var būt lepna tikai uz vienu — uzdevumu strādāt vairāk

par citiem.

Bērnu dārza un pirmskolas darbā.

A. Āres

Kā mēs audzinām bērnus garīgai patstāvībai
un pašdarbībai.

Darba apkārtne un ta nozīme.

Lai bērna darbs būtu produktīvs, audzinātājam jārada

darbam labvēlīga atmosfaira, t. i. tāda, kur bērns justos ērti,

mājīgi un rastu ierosinājumu savam darbam. Jārūpējas, lai

būtu pietiekoši gaisa, gaismas, lai galds un sols atbilstu bērna

augumam, netraucētu viņa kustības un lai vienmuļo, neko ne-

izteicošo sienu vietā būtu izteiksmīgas, runājošas, ar krāsu

plankumiem, kuras uzskatot, bērns rastu ierosmi darbam un

apmierinājumu. Uz palodzēm jābūt puķēm, stādiem, par ku-

riem bērni mīl rūpēties.

Kad sākām savu darbu Rīgas V. īpatnējās skolas bērnu

dārzā un L pirmskolas klasē, pirmo reiz telpās ieejot, šķita
tur tik pelēki, smagi, nemājīgi: kailas sienas, aiz loga aug-
stas pelēkas mājas — saulīti redzējām tik agrā rīta stundā —

visur tukšums un pelēkums. Saspraudām ap plauktiem un

ari pie sienas kastaņu lapas, lai bērniem, pirmo reiz te iero-

doties, nerēgotos pretim šis nemīlīgais kailums. Bet lapas ātri

novīta un nu nekas cits neatlika, kā pirmajās dienās ar skubu

*) Ziņas attiecas tikai uz pamatskolas klašu vecākiem, bērnu pavadīšana
uz skolu netiek reģistrēta.
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pagatavot pirmos krāsainos darbiņus, lai drīzāk telpa kļūtu

mājīga un sienas runājošas. Cik lepni un priecīgi bijām, kad

pie mūsu lielās telpas sienas parādījās pirmā „glezna"! Stāvē-

jām apkārt bariņā, apspriedām, kritizējām, jūsmojām un, azaidu

ēdot, visiem gribējās sēdēt pie tā galda, kurš bij tuvāk sienai,

kur karājās mūsu glezna. Un vēlāk, kad mātes ieradās mazos

vest mājās, tad ne viens vien vilka savu māmiņu aiz brunčiem,
teikdams: „Nāc, paskaties, kādu bildi mēs šodien uztaisījām!"
— Pirmajam sekoja otrais, trešais, ceturtais krāsainais darbiņš.
Ar katru no tiem siena atdzīvojās, tukšums un pelēkums pama-

zām izzuda. Telpa nebij vairs auksta, nemīlīga, sveša. Ar

katru jaunu darbiņu tā kļuva dzīvāka, mājīgāka, tuvāka. Pirms

tā bij sveša telpa, nu viņa kļuva mūsu mītne. Ar sienu rai-

bumu un krāsainību it kā mazinājās arī pelēkums ārpus loga,
to tā vairs nejūtām, kā pirmajā dienā.

Darba sākums iekrita laimīgi bagātajā rudens sezonā.

Bērni nāca un vāca skolas darbam materiālus. Pati daba nāca

mums palīgā, bagātīgi dalīdama savas rudens balvas: krā-

sainas rudens lapas, ziedus, zīles, kastaņus. Arī vārpas at-

klīda no tālajiem laukiem, virši, čiekuri un gliemežvāciņi —

no jūrmalas un meža. Vajadzēja vietas, kur visu šo bagā-

tību novietot, un te nu radās vajadzība, pat nepieciešamība
pēc mūsu plauktiem ar sīkajām nodaļām materiālu uzkrāšanai

un uzglabāšanai. Tā mūsu saimniecība kļuva arvien bagā-
tāka un plašāka. Bērni atnesa arī no mājas puķes, novietoja

tās uz palodzēm, kopa un novēroja visas pārmaiņas, kas pie

viņām notika. Bet sienas un plaukti pildījās ar darbiņiem.

Bij bērni, kas skaņi jūsmoja par katru ieradušos jaunu

darbiņu, bet bij arī tādi, kas likās esam pilnīgi pasīvi, it kā

nekas viņus neinteresētu. Tā, piem., mazā Monika. Šī

meitene, kas kautra, klusa, bikla klejoja no vienas telpas otrā,

ar pirkstiņu mutē, it kā vienaldzīga pret visu un visiem,

strādāja tik uz pierunāšanu un neizrādīja sevišķa prieka par

padarīto darbiņu. Bet tad — nāca viena diena, un notika brī-

nums: visi pārdzīvojumi un viss radīšanas prieks, kas bērnā

bij apslēpts zem kautrības un vienaldzības maskas, izplūda,
kā pavasara ūdeņi uzreiz skaņā čalu straumē. Tas bij kādā

rītā, kad Moniku māte pati, fabrikas strādniece, bij atvedusi

skolā. Citādi šo māti mēs visai reti te redzējām, jo viņa bij
darbā aizņemta. Kad viņa, meiteni izģērbusi, gribēja aiziet,
šī saķer to pie rokas un sauc: „Nē, nē! Tu neej nekur, es

gribu tev parādīt mūsu darbus!" Mēs, skolotāji, izbrīnā sa-

skatāmies: Monika nekad nebij skaņi runājusi, bij grūti no

viņas vārdu izspiest, labi, ja pateica „jā" un „nē" — no ku-
rienes piepēši šī vārdu plūsma?

Bet — tas bij tik mūsu brīnuma sākums: īstais brīnums
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uzplauka, kad meitene sāka māti vadāt pa istabu, stāstīt un

rādīt darbiņus. Cik runīga, cik kustīga, kā žestikulēja, ar

kādu lepnumu, sajūsmu un mirdzumu acīs viņa darbiņus rā-

dīja un izskaidroja! Vai tā bij mūsu apātiskā, kautrā Mo-

nika, kas tur čaloja? „Šo ābeli mēs taisījām „auglu nedēļā",
vipa stāstīja, „toreiz runājām par augļiem, un skolotāja mums

stāstīja pasaku par ābeli, un mēs pēc tam ābeli atdarinājām.
Tu redzi to pilno zaru tur augšā? To es izgriezu. Velta iz-

grieza tam zaram ābolīšus un Zaiga tās_ zaļās lapiņas. Mēs

lipinājām klāt ābolīšus un dziedājām: „Abelīte lielījās". Un

tad mēs lūdzām skolotāju, ka apakš ābeles vajag pielipināt arī

bērnus: kas tos ābolus ēdīs, ja bērnu nebūs? „Labi, labi!"

teica skolotāja. „Izgriežat un lipināt vien!" Un tā mēs pieli-
pinājām apakš zariem tos 3 bērnus: vienu zēnu un divas mei-

tenes. Es izgriezu tam zēnam cepuri, bet Valdis bikses —

es bikses griezt neprotu. Bet nu, paskaties tālāk šo puku
grozu!" Apmēram tādā garā Monika nenoguruši rādīja un

stāstīja, vadādama savu māmuļu caur visām telpām. Viss,
kas bij meitenē sakrājies pa garo klusēšanas laiku, lauzās

ārā un burbuļoja, kā strautiņš pavasarī. Labāku paskaidro-
tāju nevarēja vēlēties, viņa veica lieliski savu uzdevumu, un

mums bij jāatzīst, ka runājošām sienām bij labs audzinošs

iespaids pie šī bērna.
4

Bērni patstāvīgi grupā aplūko savus agrāk pastrādātos darbus.
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Bij ari gadījumi, kur musu mazie vadāja citu klašu un

skolu bērnus pa savām telpām, rādīja, jūsmoja, stāstīja.

Pieliekot visus padarītos darbiņus pie sienas, bijām vēl

ko panākuši, proti: bērni mācījās savu darbu netik vien mīlēt,

izcelt, citiem rādīt, bet arī saudzēt. Neatceros gadījumu, kur
kāds no bērniem būtu tīši darbiņu aizticis vai bojājis. Darbs

bij pašu darīts, bij bijuši viņu darot visādi pārdzīvojumi, tā-

pēc nenāca nevienam prātā savu ražojumu kropļot, vai iznī-

cināt. Kad kāds jauns bērns ieradās mūsu vidū, agrākie
bērni, darba darītāji, bez ierosinājuma no pieaugušo puses,

tos pamācīja un mudināja: „tu vari acīm visu apskatīt, tik

neaiztiec neko rokām!"

Lai vieni un tie paši darbi pie sienām neapniktu, ikdienas

tos uzskatot, lai nenaliktu vienmuļi, mēs viņus vairāk reizes

gadā mainām un pārkārtojam: gan pēc gada laikiem, gan pēc

radniecīga materiāla, no kā tie pagatavoti, gan pēc atseviš-

ķiem tematiem. Ikvienu darbu pie sienas liekot, kopīgi ap-

spriežamies, vai tur viņam īstā vieta, vai pareizi un izdevīgi
gaisma krīt, vai izceļas diezgan spilgti viņa krāsa v. t. t.

Musu darba iekārta.

Kad rītos bērns atnāk un novelk virsdrēbes, mēs pūla-
mies viņu tūliņ saistīt

#
pie darba, lai jūt darba atmosfairu, lai

tiek noskaņots darbam, ne izklaidīgai apkārt klejošanai, kas

ved pie dažādu nevēlamu domu un nedarbu perināšanas, kā:

strīdus iesākšanas ar biedriem, trokšņošanas v. t. t. Ja Pērns

būs aizņemts un ievilkts darbā, priekš visa tā viņam tad ne-

būs laika. Bērna rīcībā ir dažādas darba nozares pēc paša

izvēles: uz viena galdiņa viņš atradīs zīmuļus un papīri, ja

vēlētos zīmēt. Uz otra būs sīkas figūriņas un klucīši mazā-

kām celtnēm. Lielie kluči prāvākām celtnēm ir stūrī pie

smilšu kastes. No tiem bērns var celt mājas, kurās pats var

iekšā ielīst, vai arī automobiļus, dzelzceļa vagonus ar loko-

motīvi, tiltus.. Smilšu kastē gaida pateicīgais materiāls

smilts tortu cepšanai, krāsns mūrēšanai, dārza ierīkošanai,
upes vai ezera «radīšanai". — Vēl uz cita galdiņa bērns atra-

dīs papīra strēmeles un šķēres — var izgriezt ko sirds vēlas.

Dažreiz pabeidzams arī vakar iesāktais darbs, ap to nu gru-

pējas bērnu bariņš, apspriež, kur vēl būtu kas pieliekams, no-

gludināms.

Kad visi bērni sanākuši, sākas īstā darba diena. Piemēra

deļ attēlošu vienu no raksturīgākajām mūsu saimītes dienām:

Dienu iepriekš, mājās ejot, bērniem dots uzdevums ap-
skatīt pa ceļam, mājās un pēcpusdienā pastaigājoties, kādi

putni nav aizlidojuši uz svešām zemēm, bet palikuši pie mums.

Sasežamies visi bariņā un ievadām darbu ar īsu sarunu par
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bērniem uzdoto novērojumu: Alvis neesot nevienu putnu

redzējis — dzīvojot tik tuvu skolai, pastaigāties arī māte ne-

veduši, bijusi aizņemta ar veļas mazgāšanu. „Ko nu stāsti]"
pārtrauc viņu Gunārs: „tepat pie skolas durvīm peļķē pērās

zvirbuļi un redzi, kur baloži sēd uz jumta!" Visi sastāj ap

logu. Jā, zvirbuļi un baloži gan ir. „Bet es redzēju vārnu!"

saka Drosmiņa, „bet es melno kraukli!" piebilst Rūdis. „Mums
sētā ir gailis un vistas," „bet manai vecmāmiņai Čiekurkalna

ir pīles!" stāsta Rita. Nu atkārtojam visus nosaukto putnu

vārdus, Jurītis papildina viņu skaitu vēl,ar zīlīti un sarkan-

krūtīti. „Bet vairāk tad gan nu vairs nav!" svinīgi, ar dziļu

pārliecību, saka Vestards. Nekas, pietiek to pašu. Pārru-

nājām, cik grūti tiem ziemā klājas, kad salst un ēst gribas.

Vistas, gailis, pīles — kas tiem vainas, tiem silta kūts un tos

baro. Nu — par pārējiem nosolāmies mēs rūpēties, ierīkojot

barojamos dēlīšus un krājot drusciņas.

Saruna nav gara: 15—20 minūtēs esam cauri, lai mazie

nepagurtu. Nu uzaicinu bērnus zīmēt un izgriezt putnus,

kurus redzējuši. Parādu vieglu zīmēšanas techniku, izejot no

olas veida. Uzzīmēju uz tāfeles olu, pielieku tai galvu, asti,

spārnus — iznāk putns. Kad bērni zīmējumu apskatījuši, no-

dzēšu to, lai viņi neieradinās kopēt. No dubulti salikta avīžu

papīra izgriežu olu, tai galā pielieku mazu oliņu, abas savie-

noju ar kaklu, pielieku asti — putns gatavs! Bērni skatās,

lūko atdarināt, pirms no avīžu papīra, ja labi izdodas, dabū

krāsainu. Rezultāti darbā viņiem dažādi, skatoties pēc ve-

cuma, veiksmēm v. t. t.

Bērni sadalās 2 grupiņās pēc pašu izvēles: zīmētāji un iz-

griezēji. Kam apnicis zīmēt, ķeras pie izgriešanas, jeb otrādi.

Meitenes strādājot iesāk dziedāt: „Pādziedi, putniņ, pavītero!",
zēni piebiedrojas, un dziesmai skanot, darbs viegli sokas.

Pārtraukumu mūsu klasēs nav, viens darbs seko otram,

bet viņos ir dažādība, un bērnam, strādājot arvien ko jaunu,

neapnīk. Kad esam cauri ar izgriešanu un zīmēšanu, drau-

dzīgi novācam darba rīkus un ejam lielajā telpā izkustēties:

lidojam kā putni, plivinām spārnus, tekam, sēžamies, iemie-

gam, galvu spārnos ierāvuši. Un te jau arī azaida dziesma

sauc mūs azaidā, jo mēs darbu sākam un beidzam ar dziesmu,

tāpat ēdiena sākumam sava dziesma. („Lieli putni, mazi putni,
visi gaida vasariņu; lieli bērni, mazi bērniņ visi gaida broka-

stiņu." Meldija: Dziedāj' tautu tīrumā. Šinī pašā meldijā
dziedam ēdiena beigu, jeb pateicības dziesmu: „Paldies zemes

arājam, paldies maizes cepējam! Uguntiņa izvārīja, tā pal-

dies nesacīja" un arī dziesma, kura aicina rokas mazgāt, tiek

dziedāta šai meldijā: „Roka roku mazgājama, kas mutīti no-

mazgās? Tād pašām rociņām ar' mutīte jāmazgā."). Nu
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mazgājam rokas, un katrs ņem savu soliņu, nes lielajā telpā,
kur ēdiens kūp uz balti klātajiem galdiem. Uz katra galda ir

vāzes, kur vasarā ieliktas puķes, ziemā — skujas. Galda klā-

šanā palīdz vecākās grupas bērni, salokot zervjetes, uzliekot

karotes un maizi. Tā kā trauki mums no laba, bet diemžēl

viegli plīstoša materiāla un mūsu spēciņš vēl ļoti vājš, tad

trauku cilāšanu, galdu klājot, mūsu bērniem neatļauj, to izdara

mūsu māmiņas, kuras pēc kārtas, katra savu dienu, nāk saim-

niecei un apteksnei palīgā brokastis dalīt,_ galdu* klāt. Kad

esam visi pēc kārtas zivju eļļu iedzēruši (vēsā laika mēnešos),

sasēžamies ap galdiem un izturam tā saukto „klusuma brīdi",
1-—2 minūtes, pēc tam atskan „Lūdzu ēdiet!" un katrs ķer

pēc karotes. Ēdot pūlamies būt klusi, lai gan klusa vārdu

apmaiņa ar blakus sēdētāju netiek liegta. Paēduši un nodzie-

dājuši „Paldies zemes arājam!", gaidām, lai skolotājs nāk ar

„lielo grāmatu", žurnālu, kur izsauc bērnu vārdus. Ikviens,
savu vārdu izdzirdis, ņem soliņu un dodas blakus telpās, kur

atsēžas un gaida, kamēr pārējie biedri sanāk. Ir mums arī ci-

tāda veida kontrole bērniem, kuri nav skolā ieradušies. Tā ir

lapa, kur paši bērni atzīmē savu ierašanos katrai dienai no-

lemtā rūtiņā ar kaut kādu zīmi, kā krustiņu, saulīti, oliņu,

eglīti v. t. t. Šī lapa veicina bērna pašdarbību, uzliek viņam

zināmu pienākumu.

Kad visi izsauktie sapulcējušies — lielā telpa pa to laiku

tiek izvēdināta, uzposta, saliekamie ēdamgaldi novākti, lai ne-

aizņem vietu — mēs, abas grupas kopā dziedam, pie kam

paši taktējam, runājam dzejoļus, minam mīklas, sakām sakā-

mus vārdus, pieskaņotus tās dienas tematam, pie kam aizvien

atkārtojam agrākos un mācāmies kādu jaunu dzejoli. Pūla-

mies piesivināties uzreiz ne vairāk par 4 rindiņām. Vispār ie-

gaumējamie dzejoli un daiņas ir pēc iespējas īsas. Mācīšanās

notiek apmēram šādi: runāju bērniem priekšā pirms visu pan-

tiņu (4 rindiņas), lai viņi zinātu saturu. Uzaicinu viņus aizvērt

actiņas, atvērt austiņas. Pūlos pēc iespējas ar izteiksmi un

skaidri izrunāt vārdus. Tad uzaicinu actiņas, atvērt, apprasos,

ko dzirdējuši. Viens otrs ir jau šo to uztvēris no satura. Ru-

nāju otrreiz, šoreiz arī mīmikai un žestiem jāatbilst saturam,

jo nu mazie klausās un skatās vaļējām acīm. Mazbērnu dze-

joļu mācīšanā liela loma piekrīt žestiem un mimikai, tas at-

vieglo dzejoļa izprašanu un piesavināšanos. Pec tam, liekot

bērniem jautājumus, uz kuriem atbilde atrodas dzejolīša katra

rindiņā — viņi viegli patur saturu, piem., „Gailīt's brauca ža-

garos ar sidraba ratiņiem, vista sēdēj' ratiņos, cekuliņu grozī-

dama." Pirmais jautājums: „Kur brauca gailītis?" Bērni at-

bild ar visu teikumu: „Gailīt's brauca žagaros." Otrs jautā-

jums: „Ar kādiem ratiņiem gailītis brauca?" Atbilde (atkar-
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tojot pirmo atbildi kopā ar otru): «Gailīt's brauca žagaros ar

sidraba ratiņiem."- Nākamie jautājumi: „Kas sēdēja ratiņos?

Ko vistiņa darīja?" Atbildes lūdzu man dot kopā ar pirmajām.
— Tā nemanot esam piesavinājušies, kā rotaļādamies, dzejoli.
Gadās tūliņ man tādi ~drošinieki", kas uz vietas vēlas vieni

paši atsacīt jauno dzejoli. Bērni ļoti mīl šādā kārtā dzejoļus

mācīties, un piesavinās tos daudzkārt neticami ātri. Lie-

lāko daļu dzejoļus runā korī, dažreiz atsevišķās personās, kā

piem., «bezdelīga un zvirbulis", kuru izpilda 2 bērni, lai gan

visi kopīgi iemācās un katru reiz pūlamies, dzejoli atkārtojot,

zvirbuļa un bezdelīgas lomas dot citam bērnam, tā apmie-

rinot katra tieksmi «uzstāties", attīstot viņos drosmi uzņē-

mību, izkopjot runas dāvanas. Šinī laika sprīdī, kamēr pēc bro-

kastīm tiek lielā telpa uzposta, mēs dažreiz arī stāstām pasa-

kas. Arī tām jābūt ne pārāk garām un pieskaņotām tematam.

Tā tanī dienā, kuru sāku aprakstīt (no apraksta gan esmu

drusku novirzījusies sāņus, gribēdama dot vienu otru paskaid-

rojumu, kas liekas būt nepieciešams), stāstīju pasaku par bez-

delīgu, kura izmežģījusi kājiņu un nevarējusi laisties uz sil-

tām zemēm kopā ar savām māsām, kā to atraduši, kopuši un

lolojuši bērni pa auksto ziemas laiku līdz pavasarim, kamēr ar

dziesmām atgriezušās citas bezdelīgas. Tad izlaiduši savu

izārstēto bezdelīdziņu citu pulkā un novērojuši priecīgo put-

niņu sastapšanos.

Kamēr' stāstu pasaku, lielā telpa izvēdināta, un mēs, pēc
maltītes mierīgi pasēdējuši, tagad dodamies plašajā telpā, kur

izvingrinām locekļus, drusku vingrojot un maršējot mūzikas

pavadībā. Tad — atgriezīšos atkal pie iesāktās dienas — drā-

matizējam- dzirdēto pasaku, sadalot lomas: bērni, ceļotājas

bezdelīgas, slimā bezdelīga. Pirms skumjā šķiršanās rudenī,
slimās žēlabas, bērnu mierināšana. Tad — ilgas un jautrā sa-

stapšanās pavasarī. Noslēdzam «izrādi" ar mums sen zināmu

dziesmiņu «Visi putni laižas prom", pie kam visi lido apkārt
zālei kā putni, spārnus vēdinot.

Pec rotaļām un ritmiskām kustībām sākas mūsu pēdējais
darba posms šai dienā: vecākā grupa sasēžas brīvai stāstī-

valodas un fantāzijas izkopšanai. Dažreiz šai laikā tiek

ari rēķināts. Jaunākā grupa pāriet savā telpā, nezdama līdzi

savus soliņus. Nu ir tā sauktā brīvā darba cēliens, kur bērni

var — vai nu brīvi rotaļāties grupiņās pie smilšu kastes, vai
ar lellēm, jeb veidot. — Plastilīns tiek pasniegts uz papes dē-
līšiem. Veido katrs ko grib, pie kam vēlams gan ir, lai arī

te pamirdzētu dienas temats. Šoreiz
— putns. Un tas nav ne-

maz arī tik'gruti._ Pat bez vārdiem un pierunāšanas bērni vei-

dos putnus, varbūt paši uz savu iniciatīvi un, ja tā nebūtu, va-
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jag tik skolotājai, ne vārda nesakot, apsēsties bērnu vidū un —

atkal izejot no olas veida — izveidot putniņu, lai bērni veidotu

putnu pēc putna, nesot rādīt un jūsmojot. Viņi mīl atdarināt,
cits citam sekot un sevišķi skolotājas piemērs ir „lipīgs".

Dažreiz darām arī citus sīkus darbiņus šīs dienas pēdējā
posmā, tā, piem., no krāsainām papīra lentītēm sastādām or-

namentus, figūras. Jeb veram uz diega krelles, dažreiz brīvi,
dažreiz — lai mācītu koncentrēties un karotu pret izklaidību
— veram krelles arī „pēc diktāta". „Verat vienu zilu! Ir?

Tagad 2 sarkanas. Ir? Tagad 3 zaļas v. t. t. Vēlāk jākon-
trolē, lai redzētu, kas var koncentrēt uzmanību, kas ne. —

Vēl dažreiz, paņēmis katrs uz īkšķa savu pašpagatavotu krāsu

paleti (krāsu vietā krāsainas papīra ripiņas), vingrināmies
krāsu pazīšanā. Bieži arī priekš darba beigšanas un mājā

iešanas, dalāmies ar otrās grupas bērniem padarītā darba re-

zultātos, piem., kā šinī aprakstītā dienā: mēs viņiem rādām

savus zīmētos, izgrieztos, veidotos putnus, viņiem arī ir zī-

mējumi, bez tam viņi, sakarā ar šo pašu tematu (mums aizvien

kopīgi temati, dziesmas, rotaļas, daiņas), ir rakstījuši dažus

vārdus: gailis, pīle v. t. t. Ir arī brīvās stāstīšanas laikā

paši par putniem sacerējuši stāstiņus, tos nu īsumā mums at-

stāsta. Un tad jau arī —
sākot no pīkst. 13 sāk pamazām

ierasties māmiņas pēc saviem lutekļiem, kuri daudz reiz ne

par ko negrib iet mājās, slēpjas un slapstās. Rītos no B—98—9 ir

viņu sanākšanas stunda, un no 13—14 — aiziešanas. Pēc pīkst.
14 vēl tik retais nav aizgājis, palīdz apteksnei novākt rotaļlie-

tas, apgulda lellītes un pasaka: „Uz redzēšanos rītā!"

Lielā, t. i. vecākā grupa dabū reizi nedēļā darbiņus mājās

līdzi, lai varētu savējiem parādīt, vai uzdāvināt savu darbu,
tas dod darītājam lielāku ierosmi jaunam darbam. Mazāko —

jaunāko grupai darbiņi tiek doti līdz 2 reizes nedēļā. Ik nedēļas
reizi vecākā grupa, kopā ar jaunāko, strādā brīvu aplikācijas

darbu, jeb viņu valodā: „taisa bildes", kādas pašiem patīk.
Bērnu rīcībā tiek doti pa visu nedēļu no darbiņiem uzkrāti

krāsainu papīru atlikumi. Katrs dabū vienkrāsainu lapiņu
bildes pamatam. Te nu bērni strādā pilnīgi patstāvīgi, te var

izteikt brīvi izgrieztajā „bildē" savus piedzīvojumus, fantāziju,

izdomu, tāpat, kā brīvajā zīmēšanā, kas pie mums tiek brīvi

piekopta, tāpat kā brīvā stāstīšana. Visi 3 šie paņēmieni

audzinātājam atver plaši vārtus, ļauj ieskatīties bērna iekšējā

dzīvē, viņa interesēs un pārdzīvojumos. Šos'brīvās aplikā-
cijas darbus krājam katru nedēļu savā mapītē izstādei gada
beigās. Te nu varēs salīdzināt bērna darba progresu visā

ga_da laikā. Pirmie darbi ir stipri primitīvi, pa lielākai daļai

mājiņa, kurai trūkst durvju un logu, nerunājot jau par skur-

steni. Vēlāk, pamazām, tas viss ierodas, bez tam vēl sēta,



33

3

koks, cilvēks, upe, laiva, saule, puķes, auto un aeroolāns.

īr loti dažādi motīvi: dažs taisa dabas skatus ziemu ar ra-

gaviņām, slidotājus, dažs — visādus augļus, puķes. Ir mums

arī speciālists dzīvnieku pētītājs, kam labi padodas ne tik vien

zirgi, bet arī visādi džungļu iemītnieki. Dažreiz brīvā darba

rītā atnācis, mazais lielās: „Es atminējos, ka šodien trešdiena

un nākot izgudroju, kādu bildi taisīt." Otrdien, aizejot no sko-

las, arī tiek bērniem aizrādīts padomāt par rītdienas priekšā
stāvošo darbu.

Sakarā ar tematiem un gada laikiem, bērniem uzdodam

mājās ejot šo to novērot. Tā, piem., agrā pavasarī: vai ne-

redz kaut kur bālos zālītes asniņus galviņas pabāžam, vai

nav manījis kur pirmo kukainīti lidojam v. t. t. Rudenī ir uz-

devums krāt un atvest skolā skaistās zelta un purpura lapas,

zīles, kastaņus. Ziemā jānovēro un jālūko atdarināt ledus

puķu raksti, ko sals loga rūtīs iezīmējis. Kad apstrādājām te-

matu pilsēta, bij jānovēro, kādas preces kādā veikalā pārdod,

jāapskata skatu logi v. t. t. Rītos bērni, novērojumu bagāti,
kā sanošas bites ar ziedu nastiņām, sarodas skolā, kur dalās

ar mums savos meklējumos, atradumos un šie nu tiek no sa-

runas pārraidīti darbā, izpaužas zīmējumā, aplikācijā, veido-

jumā. Visi šie darbu veidi palīdz iegūtos iespaidus nostip-

rināt.

Kopīgas eksksursijas ar mazo saimīti aukstajā gada laika

nevaram sarīkot. Viņu ap- un atģērbšana prasa daudz laika

un ir tik komplicēti ziemas tērpi, kuros māmiņas viņus tik

neatdarināmi «iesaiņojušas", ka grūti uzņemties atbildību bēr-

nus tāpat ietērpt. Bez tam — aukstumā var atgadīties ārā

viena otra neparedzēta padarīšana ar tādiem mazuļiem. Agrā
pavasarī un rudenī esam vairāk reiz sarīkojuši kopīgus iz-

gājienus — ekskursijas, tā, piem., nesām pirmās pienenes un

vijolītes «onkulim Blaumanim" pie viņa pieminekļa, kā patei-
cību par jaukajām pavasara bērnu dzejiņām par pirmo vijo-
līti un pienenītēm, ko viņš uzrakstījis. Nolikuši katrs savu

ziedu pušķīti pie pieminekļa, mazie korī norunāja šos dzejoļus.

Viena citā reizē bijām aizgājuši novērot, kā pumpuri
briest un veras. Atkal citu reizi bijām Vērmaņa silā pie lau-
viņam ciemos, izprašņāt viņas, ko garajā ziemā zem sniega
dusot noverojušas,_ ko_ sapņojušas. Rudenī bulvāros vijām
lapu vītnes un novērojām, kā vējš griež lapas dejā. Kad zie-
donis bij paša krāšņumā, īsi pirms skolas slēgšanas, pavadī-
jām vienu neaizmirstami jauku dienu Arkādijā pie gulbīšiem
viesos. Arī vecaki_ toreiz bij mums līdzi un dienu pavadī-
jām dziesmas, rotaļas, skraidīšanā, gan atpūtā puķu raibā pļa-
viņa. Katras ekskursijas un izbrauciena iespaidi tika padziļi-
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Nati un attēloti saruna, zīmējuma, aplikācija, gan kollektiva,

gan indviduālā darbā.

Lielu vērību piegriezām kollektīvam darbam, un vairums

mūsu darbiņu, kas pušķo mūsu sienas, un plauktus, ir šī tipa

darbi. Tomēr ir arī mums individuāli strādāti darbiņi, kuros
var brīvi izteikties katra darbinieka īpatnības.

Darba saturs.

Mazbērna intereses stipri lēkājošas, viņu ilgi nevar notu-

rēt pie viena temata, tāpēc te nevar runa būt par pilnīgi no-

apaļotu un noslēgtu kompleksu, tomēr pūlamies pielietāt un iz-

mantot visus nodarbošanās veidus, lai pārdzīvojumi būtu spilg-
tāki. Visu nozaru darbus lūkojam apvienot ap galveno asi.

Mazie pilsētas bērni nevar pārdzīvot tik krasi visas da-

bas maiņas, būdami tālu no viņas, bez vajadzīgiem novēroju-

miem, te viņu aploks daudz šaurāks, kā lauku bērniem. Tad

nu viela un temats jālūko tā plastiski izvēlēt un apstrādāt, lai

bērns iegūtu vajadzīgos priekšstatus. Tuvāk stāvošie temati

pilsētas mazbērnam ir viss tas, kas saistās ap viņa ģimeni,

māju un ielu. Un šī iela arī dod bagātu materiālu, ja to novēro

dažādos gada laikos un apstākļos. Tematu pūlamies izvēlēt

izejot no bērna interesēm un tanī jāatspoguļojas bērna pārdzī-
vojumiem. Gādājam arī par to, lai tematam vienam ar otru

būtu sakars, lai tie izrietētu viens no otra. Tā, piemēram, pēc

Ziemassvētkiem šinī gadā kopā sanākuši, pirms apstrādājām
svētku eglītes atmiņas un iespaidus, tad pārgājām uz Jauno

gadu. Pagatavojām jaunu kalendāru, kuram bērni kārtīgi ik

ritu pārmaina datumu un dienas uzrakstus, bet reizi mēnesī —

mēneša nosaukumu ar attiecīgu dabas skatu. Pateicoties šim

kalendāram, mūsu bērni zina ne vien datumus, nedēļas dienu

uņ mēnešu nosaukumus un pat „grūto" gada skaitli. Ir mums

pantiņi, attiecīgas mīklas šim tematam. Viņā iedziļinoties, nā-

cām pie jauna galvenā temata „Laiks" nozarojuma: diena un

nakts. Vēl tālāk cits zars: debess un spīdekļi. Atkal sarunas,

darbiņi, dziesmas, dzejas, mīklas. No šī temata izrietēja mūsu

nupat nobeigtais temats „uguns", sakarā ar apgaismošanu
naktī. Te bij sarunas sākot no skala līdz elektrībai. Šis te-

mats izvērtās plašs arī mazbērniem, jo skar viņu dzīvi un pie-

dzīvojumus dien dienā. No mākslīgās gaismas nu mums ir

viegla pāreja uz dabīgu tagad, saules dienām iestājoties, kur,
kā Fr. Bārda saka, ka «saulītei sāk atkal ataugt zelta ragi".
Saule, kā dzīvības avots, uzburs visus tos pavasara brīnumus»

kausēs ledu, plaucēs pūpolīšus, atsauks putnus un Lieldienas,

t. i. visu to, kas dos turpmākās dienās bagātu vielu mūsu

darbam.

Daudzreiz sava darba dodam izdevību bērnam patstāvīgi

izteikties, spriest par vienu otru notikumu, parādību. Tā,
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piem., mums ir pie sienas glezniņa-plakātiņš, kur redzama

bērnu grupiņa pie loga. Visi viņi skatās ārā, kaut ko novēro.

Nu rādām bērniem šo bildīti un jautājam: Ko bērni redz caur

logu? lenāk no bērnu puses dažādas visai oriģinālas atbildes,

kuras raksturo bērna novērošanu un pārdzīvojumu. Tā, piem.,

viens bērns domā, ka bērni, redzot gaiļus plūcamies, otrs —

suns vajājot kaķi, vēl cits: meitenei piens līstot no krūzes,

kuru šī nes no veikala. Un tādā garā daudz un dažādas at-

bildes, kuras mēs fiksējam.

Brīva garīgā darba stunda. Bērni patstāvīgi stāsta fantāzijas.

Otra līdzīga glezniņa: Raudošs puika, smejoša meitene.

Jautājums: Kāpēc Jānītis raud un kāpēc Maijiņa smejas? At-

kal dažādas savdabīgas atbildes, kas skatītas no bērnu vie-

dokļa. Šinīs atbildēs nereti saskatāmas dažas bērna atbildē-

tāja rakstura īpašības kuras citā ceļā nez' vai izdotos tik ātri

izpētīt un uztvert, tā, piem., kāds zēns domā, ka Jānītis tāpēc

raud, ka baidās iet tumšā istabā. Izrādās, ka šīs atbildes de-

vējs pats ir iebaidīts un ne par ko neiet tumšā istabā. Jeb at-

kal: kāda meitene domā, ka Maijiņa smejoties tāpēc, ka viņa
skolas teātrī spēlēšot princesi. Izrādās, ka meitene dievina

princeses pasakās, stāstos, kā pārdabīgas, augstākas būtnes.

Bērnu atbildes arī interesantas ar savu īpatnēju «specifiski
bērnišķīgu" stilu, izrunu. Bez šīm atbildēm, krājam, fiksējam

bērnu raksturīgus izteicienus, spriedumus, stāstījumus.

3*
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Cik ilgi strādājam pie katra atsevišķa temata? To grūti

noteikt. Viens temats ir sausāks, mazāk valdzinošs, otrs, tur-

pretim, sulīgāks, kam pateicoties izveidojas galvenajam te-

matam daudz zaru un tas top īsti žuburains, aizņemdams ilgu
laiku musu darbību. Tā pag. gadā temats „darbs un bezdarbs"

ieilga tuvu pie 2 mēn., jo no galvenā temata nemanot pārgā-

jām zaru tematos, kā: ko strādā mūsu vecāki? Te nu nāca

visādi amati un profesijas un bij jāpieskaras arī veikaliem.

Tad: ielas, pa kurām darbā jāiet — satiksmes celi.

Ir dažreiz temati, ar kuriem vienā dienā tiekam galā.

Tas ir tādos gadījumos, ja nāk uz dienas kārtības jautājums

vai gadījums, kuram nevaram nepieskarties, bet kurš tomēr

ir mūsu vecumam par augstu, lai to iztirzātu visos sīkumos,

kā to droši vien dara vecākās klasēs, tā, piem., mūsu mīlā

onkuļa Raiņa nāves diena, jeb pērngad Saulieša bēres. Maz-

bērniem nav viegli atrast Saulieša darbos piemērotu vielu,

kas būtu saprotama viņu vecumā. Tad nu sameklējām kādu

dzejolīti par balodīti, to iemācījāmies. Saulieša ģīmetnei ap-

likām mēlnu sēru lenti un pašu izgrieztu ziedu vainadziņu.

Tad stājāmies pāros ar savām tradicionālajām papīra svecēm

ar «degošām" liesmiņām rokās (šīs sveces mēs lietojam
kopā ar valsts karodziņiem arī valsts svētku svinībās un citos

augstos svētkos), apgājām vairākas reizes gājienā mūsu zāli,

dziedādami savu sēru dziesmiņu (to arī Raiņa nāves dienā

dziedājām): „Dusi sajdi, lēni, klusi savā tumšā kapiņā, bērni

lieli, bērni mazi paturēs tev' piemiņā!" Pie ģīmetnes apstāja-

mas, skolotājs teica dažus vārdus un bērni korī nodeklamēja

«Balodīti". Pēc tam vecākā grupa, kas. - prata rakstīt, rak-

stīja vēstules Saulieša bērniem, jaunākā grupa pielika klāt zī-

mējumus, izgriezumus, pinumus. Vēlāk visi kopīgi sūtījumu

ar lielu sajūsmu un rūpību iesaiņojām, uzrakstījām adresi:

Jānim un Ilgai Sauliešiem, uzlikām markas un lūdzām apteksni
aiznest pastā. Vēlāk uz šo sūtījumu dabūjām paldies no ma-

zajiem Sauliešiem un viņu ģīmetni.

. Nesen bij atkal viens tāds viendienas temats: igauņu
valsts svētki, kur pēc īsām sarunām, tasījām Igaunijas valsts

karodziņus, runājam Raiņa dzejoli «Skaties un raugi" un sau-

cām: «Elagu Eesti!"

Arī tai diena, kad mūsu telpā ieradās klavieres, tās kļuva

mums par tās dienas tematu. Apskatījām tās pamatīgi, katrs

drīkstēja nospiest kādu kauliņu, -lai dzirdētu skaņu, pēc tam

dzirdējām labu mūziku, klausījāmies visi lielā sajūsmā un vē-

lāk pie mūzikas skaņām maršējām, vingrojām un dejojām:
«tūdalīn - tagadīn". Runājām par citiem mūzikas instrumen-

tiem, zīmējām klavieres un jaunākā grupa no kastītēm uztai-
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sīja šo instrumentu. Pie tas pašas reizes pastāstīju bērniem

Krilova kvarteta saturu, kuru turpat dramatizējām.
Vēl dažreiz temats iznāk īslaicīgs, ja nav pietiekoši pie-

mērots bērna interesēm, ja pieauguši izdara kļūdu un izvēlē-

dami vadās vairāk no sava, nekā no bērna viedokļa un intere-

sēm, cerēdami, ka bērni, kas varbūt sākumā vienaldzīgi, gan

jau iesils, ieinteresēsies. Dažreiz arī tiešām tas izdodas, bet

lielāko daļu nāk vilšanās: bērns uzņem doto vielu atturīgi,
bez kāda siltuma, rezignēti, ir skeptiski noskaņots, izklaidīgs
un tādā gadījumā ikviens jauns temats, kas tuvāks bērna in-

teresēm, var viegli sagraut, kā vēja pūtiens šo uztiepto kāršu

būdiņu un iekarot vietu.

Dažreiz arī temats, kuru bērns labprāt un ar interesi ir

apstrādājis, var tikt izspiests, ja rodas kaut kas sensācionāls.

spilgts. Tā, piem., pagājušā gadā mūsu sakņu nedēļā, kad vei-

dojām māla sīpolus, atnāca kāda laba krustmāte un atnesa

mums sprostā 2 cukurbaložus. Saprotams, ar tiem sīpoli ne-

varēja sacensties, tiem vairāk dienas bij jāpaliek aizmirstiem,
kamēr pirmā lielā sajūsma par baložiem daudz maz pārgāja

un atcerējāmies pamestos sīpolus.

Izejot no visa še sacītā, man liekas, ka temata ilgumu ne-

var noteikt. Vispārīgi pūlamies ar mazbērniem tematu ne-

vilkt garumā, jo viņu intereses ātrāk izsīkst un atslābst, kā

pie lielākiem bērniem, tāpēc biežāki jāgādā par dažādību, kas

atsvaidzina pagurumu.

Piekopjam arī tā sauktos «ilgstošos novērojumus". Novē-

rojam laiku, atzīmējot sevišķā burtnīcā, kur uz zila pamata uz-

līmēti balti lodziņi. Šinīs lodziņos saulainā dienā ielīmējam

saulīti, lietus dienās — lietus piles, sniegputenī — sniega pār-

sliņas. Pelēkās dienās lodziņi ir ar pelēka papīra pamātu.
Vēl mums ir burtnīca, kurā atzīmējam novērojumus par

mūsu vienīgo koku, kas aug pie mūsu loga, kastani. Izgrie-
zām zaru un ieljmējām burtnīcā reizi mēnesī. Tā, piem., sept.
šis zars bija sulīgi zaļš ar vēl zaļiem augļu bumbulīšiem. Ok-

tobrī — jaucās jau zaļā krāsa ar dzeltenu un augļi ir nogata-

vojušies. Novembrī — zars kails ar retām brūnām, sala sa-

čokurātām lapiņām, decembrī — zars melns un kails, jan-

vārī — zem sniega segas v. t. t.

Ir mums bez jau minētā «meteoroloģiskā kalendāra" (burt-

nīcas, kur lodziņos atzīmējam laika novērošanu), vēl «darba

kalendārs", t. i. burtnīca, kur katru dienu beidzot darbus,
dežūrējošais bērns ieliek kādu darbiņa attēlu (aplikāciju), kādu

esam tai dienā darījuši, piem., ja izgriezām pūpolu pušķi, tad

kalendārā ir ielīmēts pūpolu zariņš, ja taisījām rudenīgus
kokus, no savērtiem papīrīšiem uz drāts, tad atkal viens za-

riņš bij mūsu kalendārā. Tas ir bērniem kā maza norēķina
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došana par padarīto darbu sabiedrībai, kas par to interesējas.

Skolotājs savus „norēķinus" šoreiz sniedz 2 dienas grāmatās:

1) individuālajā un kollektīvajā un 2) žurnālā. Pēdējo izse-

kojot, redzams, ka mums temati izriet un pāriet viens otrā un

ka pūlamies pieskaņot tematam visus darba veidus. Mazs

piemērs seko raksta beigās.
Katru tematu noslēdzam ar plakātu, kurā attēlojam visus

darba paņēmienus un materiālu, ko sakarā ar tematu esam

devuši, piem., kādas ir bijušas sarunas temata laikā, kā-

das dzejas, pasakas, dziesmas, rotaļas, mīklas, sakāmvārdi,

kādi rokdarba veidi pielietoti: zīmēšana, aplikācija, pīšarta

v. t. t. Arī vecākās grupas pirmie rakstīt mēģinājumi te pa-

rādīti. Plakāti mums lielos apmēros, lai būtu labāki pašiem

darītājiem saredzami, saprotami.
Lielu vērību piegriežam, kā jau pieminēju, telpu mājīgu-

mam. Darbiņi pie sienām un plauktos mums palīdz to panākt,

īsti svinīgas ir mūsu telpas ēdamlaikā, kad balti klāti galdi
ar ziedošām puķēm tīkami papildina telpas mājīgumu, sevišķi

vēl tais dienās, kad mūsu vidū ir kāds vārda, vai dzimumdie-

nas gaviļnieks (un tas ir ļoti bieži starp 70 bērniem). Tam

priekšā uz galda noliek sevišķu, šim gadījumam bērnu pašu

pagatavotu svečturi (no diega spolītēm, apaļā finiera lokā),

kurā deg tikdaudz svecītes, cik gadu gaviļniekam. Arī puķu

groziņš (glabājas speciāli šim gadījumom) tiek gaviļniekam
nolikts priekšā. Vēlākā „godību" svinēšanas programmā ietilpst

attiecīga dziesma, rotaļa, saldumu izdalīšana un „uzurrāšana".

Sevišķi pēdējo cienī mazie gaviļnieki, ja to diezgan ātrā laikā

neizdara, nokavējas, tad viņš griežas pie audzinātāja ar jau-

tājumu; „Kad mani uzurrās?" Mazo bērnu grupa (tiem tā

laika vairāk, nav jālasa un jāraksta) pūlas pagatavot arī kādu

kollektīvu dāvaniņu gaviļniekam.
Gribas mums, audzinātājiem, bērnu pelēkajā darbdienu

tīklā allaž ieaust pa spilgtai prieka dzijiņai,- lai būtu pār-

maiņa. To darām dažādus bērnu svētkus sarīkojot, gan tīri

intīmus mūsu saimītei vien, gan plašākus, vecākiem un citu

klašu audzēkņiem. Bez visur parastajiem Ziemsvētku un Liel-

dienu izrīkojumiem, mēs sarīkojam vēl ziedoņa un„„budēļuu v

svētkus. Tad vēl tādus mazus intīmus savai saimei vien:

pirmā sniedziņa, pūpolīšu, rudens lapu svētkus, kur attiecīgi

tai dienai greznojam telpas, paši rotājamies ar pūpolīšiem, lapu
vaiņagu vai sniegpārslām (no balta papīra izgrieztām), uzve-

dam rotaļas, dziedam dziesmas, runājam dzejoļus, atbilstošus

tās dienas idejai.
Pēc Jaunā gada ievadījām darbu laimes lejot un - - ka-

mēr mēs ēdām launagu (atstājām' visi savus cimdiņus rindā

saliktus blakus telpās), Jauns gads bij ielicis katram kādu nie-
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ciņu cimdos. Tādi mazi sīkumiņi iedeg prieka dzirkstelīti un

dod stipru ierosmi darbam, tuvina bērnus audzinātājam, pa-

dara skolēnus un biedrus mīļus un tuvus.

Svētku sarīkošanā cenšamies izmantot bērna iniciatīvi

un pašdarbību, ievelkot viņu līdzi visā organizācijas darbā,

sākot no programmas sastādīšanas (izvēlamies dziesmas, dze-

jas, rotaļas, ko bērni vismīļāk mācījās), līdz programmu zī-

mēšanai — aplikācijai. Par summām, ko iegūstam no

grammu pārdošanas izrīkojumos, izvedam vienu otru labu pa-

sākumu, tā piem., par rudens svētku „summām" (15 ls) nopir-

kām tulpju, jacintu, krokusu sīpoliņus, paši izaudzējām un uz-

ziedinājām sev ziedošas puķes pašā lielā salā. Jeb atkal: at-

likumu no Lieldienu svētkiem ziedojām saviem trūcīgākajiem
biedriem Lieldienu oliņu un zaķīšu iegādāšanai. Viss tiek ko-

pīgi apspriests, pārrunāts ar bērniem.

Beidzot mūsu darba aprakstu, jāpaskaidro, ka neesam te

gribējuši dod sistēmatisku pārskatu par kompleksu, tad mans

rakstiņš būtu divtik garš. Mūsu plakātus gada beigās apska-
tot un novērojot, gan redzama noteikta sistēma, kas iet cauri

visam gada darbam. Tur viņa gaišāki un saprotamāki izcelta,

kā to spētu izdarīt garu garajos aprakstos un ziņojumos. Mūsu

visa gada darba liecinieki sīki un lielāki darbiņi pušķo cauru

gadu mūsu sienas. Tie var stāstīt, kas darīts un veikts mūsu

iestādē. Tie pieejami ikvienam apmeklētājam, kas interesē-

jas par mūsu darbu.*)

Žurnāla lapa, kur redzama pāreja no viena temata uz otru.

Apkārtnes mācība; Sarunas par debesu spīdekļiem (sauli, mē-

nesi, zvaigznēm).
Zīmēšana: Saule/mēness, zvaigzne.

Izgriešana: Saule, mēness, zvaigzne.
Dziesma: Ripu-rāpu, mēnestiņi...
Rotaļa: Gulēja saulīfe ābeļu dārzā.

Pasaka: Zvaigžņu meitenītes.

Zīmēšana: Pasakas illūstrēšana.

Rotaļa: Pasakas dramatizēšana.

Rokdarbi: Locītas zvaigznītes no papīra.
Daiņa: 1) Saule kūla mēnestiņu, 2) teci gaiši, mē-

nestiņi.

Sarunas: Kuri debess spīdekļi dod gaismu, kuri sil-

tumu.

*) A. Āres aprakstītais bērnu dārzs ar 1934./35 m. gadu likvidēts. Pa

daļai aprakstītais darbs atspoguļojas tagad K. un A. Ares vadītajā pirmskolas

klasē. L. T.



40

Zīmēšana: Pilns mēness, mēness sirpis.

Leģenda-teika: Par sievu ar ūdens nēšiem mēnesī.

Tautas dziesma: Mēness savas zvaigznes skaita.

Rokdarbi: Izgriezts mēness, augošs, pilns, dilstošs.

Apkārtnes mācība: Par uguni: skalu, sveci, lampu, spuldzi

(kas dod gaismu bez debess spīdek-

ļiem).
Zīmēšana: Degošs skals, svece, lampa, spuldze.

Dzejolis: Degu skalu, degu sveci.

Dziesma: Uguntiņa dzirkstelīte rociņā glabājam.

Izgriešana: Skals, svece, lampa, spuldze.

Sarunas: Kā mežoņi uguni dabūja, kā mēs dabū-

jam.

Dzejolis: Klēpī malku turu, uguntiņu kuru.

Rotāja: Imitēšana dažādos veidos, kā pie uguns

tikt.

Dziesma: Un kad pie siltas guntiņas mēs visi sil-

dām rociņas.

Rokdarbi: Stāvošas sveces (papīra ritinātas) un

lampiņas no tukšas diega spolītes un

magoņgalviņās).

K. Āre

Daži pirmskolas darbu pārorganizējošie
principi.

No pirmskolas parasti prasa tikai lasīšanas un rakstīšanas

veiksmju piesavināšanu. Pirmskolas uzdevumu prasības gan

būtu jāformulē tā: bērnā iedarbināt un attīstīt

viņa garīgās spējas tiktāl, lai viņš bez grūtībām un kā

apzinātu vajadzību turpmākai dzīvei piesavinātos starp citu

arī rakstīšanas un lasīšanas veiksmes. Jāpiezīmē, ka bez šīm

divām veiksmēm un parašām ir arī citas, kurām tikpat liela

nozīme bērna turpmākajā dzīvē. Arī tās jāizceļ, jāattīsta, jā-

vingrina, lai bērnam paliktu par parašu.
Gribu runāt tikai par vienas garīgās spējas iedarbinā-

šanu un tās nozīmi turpmākam darbam. No visām bērna garī-

gajām spējām pirmskolas vecumā visvairāk izpaužas fantā-

zija. Nupat jau desmit gadus strādādams ar šī vecuma bēr-

niem, esmu nācis pie pārliecības, ka šī spēja bērnos visvairāk

spontāni parādās šinī vecumā, uzliesmo un nodziest, ja mēs
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apzināti un sistemātiski šo spēju nesekmējam un nevingrinām.
Tā tad pirmskolas uzdevums būtu: darbu, skolas iekārtu, visu

bērna dzīvi iekārtot tā, lai šai spējai spontāni parādoties, tū-

liņ sekotu apzināti vingrinājumi, lai visa apkārtne, skolas ie-

kārta, skolas sienas dotu ierosmi, būtu tas auglīgais gaiss, kas

ļautu pumpuram briest un izplēst sulīgās fantāzijas lapas un

ļautu uzziedēt brīnišķīgam, smaržojošam ziedam zīmējumā,

aplikācijā, rokdarbā, māla veidojumā un par visām lietām

bērna paša sacerētā, sadomātā stāstījumā. Kā to panākt? Ir

divi stipri un brīnišķīgi līdzekļi, kuri sausu tuksnesi pārvērš

auglīgā druvā: 1) brīvais bērna darbs un 2) bērna uzslava.

Pirmās divas nedēļas jāveltī brīvai bērna nodarbināšanai. Sko-

las vadības uzdevums nu gādāt, lai to būtu iespējams izdarīt.

Darbs jākoncentrē viena skolotāja rokās, lai varētu nepār-

traukti, netraucēti rīkoties. Jārūpējas par to, lai būtu iespē-

jamības darbu izvēlei, vajadzīgie materiāli pie rokas ierosmei,

skolas iekārta lai būtu šādam darbam piemērota.

Kāda šinī darbā skolotāja loma? 1) vērot, 2) izprast,

3) neuzkrītošā kārtā bērnam palīdzēt, 4) skolotāja palīdzē-
šanai jābūt ierosmei uz pašpalīdzēšanos, 5) dienas darbu kop-

savelkot, jānāk pie slēdziena, ka trūkstošo materiālu viegli

apgādāt, jo dažu apgādās un savāks bērni, citu apgādās sko-

lotājs. Kas tie par darba materiāliem? 1) smilšu kaste,

2) koka klucīši, 3) dažādas tā saucamās atkritumu mantas, kā

tukšas papirosu kastītes, diegu spolītes, nodeguši sērkociņi,
vecas avīzes, ietinamais papīrs, viss tas, ko mēs, pieaugušie,

pa lielākai daļai sviežam projām, kā nevērtīgu, to visu varam

izmantot, kā izejvielu, 4) darba rīki: šķēres, adata, īlens,

diegs un nazis. Viss šis materiāls nu ir kā radīts bērnu dar-

bam. Mērķis: mazie, dažkārt neveiklie pirkstiņi jāvingrina,

materiālus novietojot, kraujot, papīrus plucinot, un ja nu ta

kraujot, liekot, nejauši iznāk mājiņa, koks, dārzs, tad pie šīs

mājiņas, koka un dārza jāmēģina drusciņ pakavēties. Kas tur

dzīvo? Tur būs gan laba dzīvošana. Kas koka zaros čivina?

Kāda vēsa ēna zem lapotā koka! Apmetīsimies nu! Esam

jau saulē svīduši. Ai! Ai! Ai! Kas tad dārzu nopostījis? Vai

tik tur nebūs kaza bijusi? Kokiem lapas izrobotas. Bet kaza

taču nevar tik augstu tikt? Kas tad? Skolotāja līdzdarbībai

jāved uz pārdomu, izdomu, jaunu problēmu un uzdevumu

ierosināšanu. Šāda darbība un darba nostādījums raisa fan-

tāzijas spārnus un ved no spontāni pie apzinātas, mērķveidī-

gas darbā dzīvošanas uzdevumu rašanā un šo uzdevumu iz-

pildīšanā. Tā tad no pirmās dienas, pirmā soļa skolā: mēr-

ķus spraust un pašam viņus sasniegt. Skolotāja loma no

vecā mentora, uzdevēja un atprasītajā, smādētāja un kritizē-

tāja pārvēršas par palīgu, ierosinātāju, līdzdalībnieku, vecāko



42

draugu, atzinības izteicēju. Pirmās dienas skolā piedod pa-

mattoni visam turpmākam. Uz skolas sākšanos skolotājam

jāgatavojas, jāpārdomā, jāizplāno, jāapsver katrs vārds, pat

kustība, ne par daudz, ne par maz, neuzbāzties ar saviem

priekšlikumiem, neuzņemt traģiski, ja uz izmesto ierosinājumu

nereaģē, jābūt pacietīgam, jāiet konsekventi, neatlaidīgi sa-

viem uzstādītiem mērķiem pretī: ierosināt, atraisīt, iedar-

bināt un ļaut nostiprināties radošiem spēkiem.
Nekavējoši jāiet arī citā virzienā. Te papīrs un zīmulis.

Ko ar tiem? Nu uzzīmē! Es nemāku! Tas taču viegli! gan

mācēsi. Pamēģini! Un jau rociņas sniedzas pēc papīra un

zīmuļa. Man ar, man ar! Drīzi vien visa saime ņemas

vilkdami strīpu pa strīpai. Man neiznāca! Kā, nu nē, tīri

labs. Man patīk! Kas par spēcīgu vīru! Bet es vēl spēcī-

gāku uzzīmēšu! Uzslava patīk, Katrs to grib. Kāpēc tad

skopoties? Kad darba sajūsma būs radusies, tad arī iero-

sinošai kritikai būs vieta. Māja skaista, bet ļaudīm grūta dzī-

vošana. Kāpēc? Nu, jākāpj pa logiem. Kā bulta dodas ma-

zais atpakaļ savā vietā un iezīmē durvis. Nu ir gan lieliski,
i skaistums, i lietderība. Šis darbs būs devis arī iespēju bēr-

niem runāt, izteikties, arī šinī virzienā nav jākavējas dzīt pir-

mās vagas. Lai tik plūst vārdiņi un rit valodiņa. Nemanot

jāpāriet pie stāstīšanas, jo dabiskāki viens darbs ar otru sai-

stās, pāriet jaunā darba veidā, jo labāk.

Fantāzijas spējas parādās visos bērna darbos: zīmēšanā,

rokdarbos, pie smilšu kastes, bet jo sevišķi brīvās rotaļās.
Un katram šim nodarbošanās veidam ir savas īpatnības. Viens

nodarbošanās veids, arī fantāzijas vingrināšanas ziņā, nevar

otru atvietot. Katrā no viņiem šīs spējas parādās, bet forma

dažāda, arī pats izteiksmes process dažāds, atkarīgs no ma-

teriāla, izteiksmes objekta. Rotaļā bērns sevi iedomājas par

izteiksmes objektu un te viņš ir dzīvnieks, te lieta, te kāds

cilvēks, māte, tēvs, skolotājs, vai nu kas cits, kuri darbojas
izdomātā rotaļā.

Pie veidošanas bērns pārvērš mālu, plastelinu vai nu citu

masu ar savām rokām iedomātos priekšmetos. Rokdarbos

jau pavisam citas attiecības pret materiālu. Tā apstrādāša-

nai, formēšanai jau vajadzīgs instruments: īlens, adata, na-

zis un savienošanas palīga līdzekļi: diegs, aukla., klīsters un

krāsa. Pie veidošanas un smilšu darbiem, brīvā rotaļā, var

visu, ko iedomājas, tūliņ, tanī pašā momentā arī izveidot.

Rokdarbi prasa ilgstošu nodošanos zināmai domai, uzdevu-

mam. 1) jāsameklē materiāls., 2) materiāls pats arī izsauc

ierosinājumu. Apskatot sērkociņu kastīti, rodas līdzība ar

kumodes kasti, kuru arī izvelk un iestumj atpakaļ. Var arī

salikt. Bet neturas. Jāsavieno. Ar ko?. Nu prātošana pēc
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līdzekļu izvēles. Vajadzība spiež domāt, meklēt. Pamēģinā-
sim vienu, arī otru. Piedzīvojums māca. Amatniekam jā-
māk domāt materiālā. Kā redziet, rokdarbi meklēšanas un

pētīšanas plāksnē nostādīti, ir lielisks bērna attīstīšanas un

audzināšanas līdzeklis, kas skar dažādas bērna spējas, un ar

ko nodarbodamies bērns gūst daudz un dažādas veiksmes.

Bērns dzīvo, kļūdās, no tām mācās, taisa slēdzienus, salīdzina,

atrod, priecājas, progresē techniskās veiksmēs. Ar vienu

vārdu sakot. aug. Vienreiz, man kolonijā strādājot, deviņas
reizes piļu celšanai atkārtojoties, pēdējā jau bija tik pilnīga, ka

varēja, tā sakot, viņā tiešām dzīvot. Šī ilgstošā rotaļa deva

dziļus pārdzīvojumus un piedzīvojumus, kuri nemanot, viena

mēneša laikā, bērnus ārēji un iekšēji lieliski organizēja un

kopā saistīja visu kolonijas dzīvi, kurā tapa ierauti arī svēt-

dienās atbraukušie vecāki un viesi. Bērniem no pašu piedzī-

vojuma top skaidrs, ka dzīvi var gan veidot. Un ja pašreiz

slikta dzīvošana, tad tur esam mēs paši, šīs dzīves dalībnieki

vainīgi, trūkst mums aktivitātes un uzņēmības. Pēc pašdar-

bības, patstāvības mēs taču saucam un cenšamies caur pat-

stāvīgu pašdarbību nākt pie aktīvas dzīvošanas. Jo pilnīgāks
šīs pašdarbības veids, jo teicamāki to lietāt.

Arī zīmēšanas procesā veidojas fantāzija. Ar līniju un

krāsu palīdzību mēs izteicam to, ko esam iedomājušies. Šis

darba veids der kā roku vingrinošs paņēmiens, lai vēlāk viņa

rakstīšanai,būtu noderīga, ja izejam no brīva bērna darba. Še

papīrs un zīmulis dod daudz iespējamības radošās tieksmes

bērnā apmierināt, vingrināt, attīstīt, izteicot to, ko bērns iedo-

mājies gleznās. Pirmās zīmēšanas stadijās bērna darbos mēs

novērojam, ka vienu un to pašu priekšmetu zīmējot vairākas

reizes, katru nākošo reizi nāk kas jauns klāt. Pirmā māja

varbūt būs bez durvīm, pat bez logiem, pēc tam viss trūksto-

šais ieradīsies. Bērns sāk tiešamību vērot. Tad gadīsies koks.

sēta, cilvēks iet mājā, nāk no tās.

Izpildot novērotā atdarināšanu, nonākam pie fabulas, fan-

tazēšanas. Ir bērni, kuri zīmuli paņēmuši, uzvelk kriķeļus uz

papīra, bet stāsta nedzirdētus stāstus par briesmīgo vilku. Kad

nu prasi, kur viņš ir, nāk atbilde: es nošāvu, apraku un ža-

garus uzkrāvu. Tie domāti tie sakriķelējumi. Bērns prot ar

savu vājo techniku daudz izteikt.

Visus augšminētos darba veidus katru dienu atkārtojot,
mes spiežam, gribot negribot, nemaz bērnam nesakot, vērot.
Kads krievu_ paidagogs ir izvedis šādu bērna attīstības novē-
rošanas paņēmienu. Dodot bērniem zīmuli un papīri, skolotājs
ar bērniem noruna, zīmēšanu reizē iesākt un beigt, un zīmēt,
ko viņiem liks. Zīmējuši tramvaju. Pēc nedēļas atkārtojās tas

pats. Un ta tas notiek 4 reizes. Kad nu šos četrus zīmējumus
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salīdzina, tad skaidri saskatāma zīmējumos pakāpenība. Pēdē-

jais zīmējums vispilnīgāks. Runāts ar bērniem par zīmējumu

nav nekas. Nav arī likts viņiem tramvaju novērot. Kad

pirmo reizi bērnam bija jāzīmē trams, viņš centās atcerēties

un zīmēja, kā viņš atcerējās. Kad nu pēc zīmēšanas bērns

redzēja tramu, tad viņam nāca prātā zīmējums, kuru mi viņš

salīdzināja ar priekšmetu un, saprotams, atrada trūkumus,

kurus viņš paturēja prātā un nākamo reiz izlaboja. Eksperi-
mentālā psīcholoģija pierāda, ka uz reizi bērns var vērot ne

vairāk kā trīs punktus. Tāpēc pareizi un dabiski būs, ja ar

katru jaunu zīmējumu, nāks arī jauni punkti klāt. Šis paida-

goģiskais novērojums mani pamudināja sekot bērnu darbiem

laika gaitā. Strādājot uz atsevišķām viena formāta lapiņām,
tas techniski viegli iespējams, ja katru darbu paraksta un ap-

zīmē ar datumu. Ja nu vēl izvēlas to priekšmetu, kas vis-

vairāk sastopami bērnu darbos, kā: koks, māja, cilvēks un

puķe, tad loti skaidra top mums bērna attīstības aina. Bēr-

nam darbā jāaug. Bet ja nu viņš stāv uz vietas, vienā attīstī-

bas pakāpē kā technikas, tā arī satura ziņā, tad taču mums

jāmeklē pēc iemesliem. Kāpēc? Jāmeklē pēc līdzekļiem', kas

lai to ievirzītu attīstības gaitā. Pa lielākai daļai te ir divi

iemesli: 1) maz vēro, 2) fantāzija nav iedarbināta. Kā nu

ierosināt šīs abas darbības? Priekš tam daudz un dažādi

ceļi. Visu pirmais uzdevums, bērnus mācīt vingrināties ska-

tīties. Ko tad? It visu. Priekšmetus, dabu kā gleznu, priekš-

metus kustībā, dažādus cilvēkus: lielus, mazus, vecus, jaunus,

spēcīgus, vārgus. Pats par sevi saprotams, arī

zīmējumus. Bērni skata cits cita zīmējumus, sarīko savu

zīmējumu izstādes uz ātru roku, vienas dienas darbus, ja

kādam kaut kas īpatnējs, ievērojams, kaut kādā ziņā iznācis,

tūliņ tiek piesprausts pie sienas, īsai, ātrai apbrīnošanai.
Te bērni mācās viens no otra, dabon ierosmi technikā, mā-

cās vērot, salīdzināt, pat kritizēt. Arvienu jāsāk no pozitīvā.

Lai katrs izvēlās zīmējumu, kurš viņam patīk. Zīmējums taču

sazināšanās līdzeklis, tas prasa, lai to skatītu. Tāpēc zīmē-

jumi jāizkar redzamā vietā, jāmaina, jāgrupē, jāplakatizē. Zī-

mēšana individuāls darbs, grūti to kollektīvi veikt. Aplikācija
toties pateicīga kopapziņas veicināšanai. Daudzi strādā

pie vienas gleznas un darbu veikuši teic, tas mūsu šīs dienas

darbs, to mēs taisījām. Kas tad tie mēs? Nu, mēs, visi

bērni. Un skolotājs? Arī viņš bija klāt. Arī viņa padoms

un aizrādījumi tika dažkārt pieņemti. Aplikācija pateicīgs

darbs, dod iespēju ar lieliem krāsu plankumiem rīkoties un

vieglāk sasniegt jūtamus rezultātus. Tā tad ieteicams, kā viens

no teicamākiem aistētiskās audzināšanas līdzekļiem, jo pieie-

tamāks skatīšanai, ierosina lielāku pārdzīvojumu.
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Visu izplatītākais sazināšanās līdzeklis ir vārds, va-

loda. Arī tai vajadzīgs audzināšanā piegriezt vairāk vē-

rības. Par nožēlošanu jākonstatē, ka nedzīvai rakstu valodai

mēs piegriežam visu uzmanību, viss izglītības un mācīšanas

kurss pastāv drukātā un rakstītā vārda piesavināšanā, bet

par dzīvo valodu tikai pēdējā laikā sāk rūpēties. Jāmācās arī

domāt un runāt. Daudz vēl ir cilvēku, kuri to neprot. Savas

runas tie nolasa. Katram cilvēkam vajadzētu spēt arī aiz-

stāvēt savu domu, uzstāties ar uzrunu, diskutēt, referēt. Dzī-

vās, sarunu, priekšnesumu valodas izkopšana jāsāk pirm-
skolā. Valodai arī jākalpo kā savu iekšējo izjūtu un nojautu

korespondentam. Ir psīcholoģisks atzinums, kuram nevar ne-

piekrist, ka cilvēkam ir iekšēja nepieciešamība satikties, sa-

zināties ar otru cilvēku, uzturēt garīgo kontaktu, garīgi sa-

tikties. Šī izteikšanās, garīgā satiksme, veicina cilvēka ga-

rīgās būtnes augšanu.
Tā tad bērnam jāļauj runāt, izteikt, ko viņš domājis,

jutis, kas viņam ienācis prātā. Visam, kas iekšā sācis kustē-

ties, formēties, jāparādās uz ārieni, jāatrod, kas to uztver, kam

tas vajadzīgs, kas līdz ar to bēdājas, vai priecājas. Sinī ziņā

mēs līdz šim esam daudz grēkojuši mājā un sevišķi jau nu

skolā. To ko bērns domā, to jau mēs, lielie, nemaz neres-

pektējam, ar to nerēķināmies. Kā bērnam ir arī garīgās va-

jadzības, sava īpatnēja garīgā pasaule, vai ar to ģimene un

skola rēķinās? Vai skolas darbs un iekārta bērna garīgo būtni

sekmē tagadējā valdošās skolas un audzināšanas nostādī-

jumā? Te bērns vēl joprojām ir apspiests, cietējs. Paceļas

jau balsis, ir jau paidagogi un vecāki, kuri ar pēdējo gadu
bērna psīcholoģijas atradumiem rēķinās, bet lielum lielā daļa

pieaugušo ar bērna garīgo īpatnību nemaz nerēķinās un prasa

no viņa tikai aklu paklausību, bez ierunām. Grūtā audzmā-

mība. kas pēdējos gados tiek tik daudz cilāta, ir bērna pro-

tests pret viņa nomākšanu, apspiešanu, neizprašanu, v i-

ņ a m atraušanu, kas tam vajadzīgs.

Bērnā mīt liels dināmisks kustību spēks. Arī valodas

ziņā tas pats jāsaka. Tāds mazais taču neapnīkstoši bez ap-

stājas čivina un lalina. Ja daba to prasa, ļausim to darīt.

Vērosim, sekosim dabiskām bērna vajadzībām, arī skolas

darbu iekārtosim tā, lai viņam būtu iespēja runāt, teikt, lali-

nāt, čivināt. Neapslāpēsim runātgribu, bet sekmēsim, attīstī-

sim, izdaiļosim valodiņu, lai vārdi ar domām būtu saistīti, lai

mēs savus jūtu pārdzīvojumus tērptu pienācīgos glēznainos

teicienos. Tā nav nekāda paidagoģiska ūtopija, to izvest

ir iespējams vissliktākos ārējos skolu apstākļos. Kad runa iet

par rokdarbu un aplikācijas, vai krāsainu zīmuļu pielietošanu
darbā, tad aizbildinās ar nabadzību, sliktām skolas mēbelēm.
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Ko gan te iebildīsim? Runāšanai taču nekādu mācības lī-

dzekļu nevajag, nekādas skolas iekārtas. Bet kāpēc mēs ne-

ļaujam bērniem runāt? Kāpēc daudzās skolās bērni tik bikli,

kad nevari vārdiņu izplēst no viņiem? Skaidrs, bērna apkār-

tējie, pieaugušie, vecāki un skolotāji pie tam vainīgi. Paliek

žēl šajos nomocītos, nospiestos, bailīgos ziediņos skatoties.

Pagājušā gadā mūsu klasē tika uzstādīta izmēģināšanai

apdāvinātības problēma. Spīdoši pierādījās sekošo težu pa-

reizība:

1) Nav no dabas apdāvinātu un neapdāvinātu bērnu. 1 r

tikai dažādā mērā un virzienā apdāvināti.
2) Ja mēs tomēr konstatējam apdāvinātus un neapdāvi-

nātus, tad viņi par tādiem ir tapuši caur dzīves treniņu, vieni

trenējušies apdāvinātībā, otri neapdāvinātībā.

3) Audzināšanas uzdevums apdāvinātiem ļaut virzīties

iesāktā virzienā un neapdāvinātos pārorientēt no neapdāvinā-
tības pozitīvā, radošā virzienā.

Vai tas iespējams? Sistēmātisks audzināšanas darbs to

spēj. Darbs ar dēfektīviem daudzās zemēs to pierāda. Mon-

tessori un Dekroli savas metodes izveidojuši strādājot ar

šiem dzīves pabērniem. Arī mūsu 1932./33. gada darbs pilnā

mērā to pierādīja, salīdzinot divu zēnu Romāna un Eda

darba gaitas. Romāns gada laikā bija pastrādājis 840 darbus.

Edis tik 113. Romāns labs stāstītājs, labs fantazētājs. Ro-

māns nonāca tik tālu, ka improvizēti varēja runāt 35 minūtes

savas fantāzijas. Edis nekad, neko neteica. No vina neva-

rēja vārdiņu izplēst: es neko nezinu, neko nevaru sadomāt.

Romāna zīmējumi izteiksmīgi, tematu bagāti. Eda zīmē-

jumā nav nemaz formas saskatāmas, nabadzīgi kriķelējumi.
Kad Edis pēc 8 mēnešu klusu ciešanas izteica vēlēšanos arī

stāstīt, arī sadomāt, fantazēt, tad arī Eda zīmējums pārvērtās
radošā kompozicijā, formas technika stipri progresēja. Edis

bija pārvērties. Viņš veselu nedēļu dienā pat reizes trīs stā-

stīja, tik daudzi viņam bija ko teikt. Ar šo brīdi Edis pār-

gāja no neapdāvinātiem apdāvināto katēgorijā. Nu Edis redz.

novēro, atrod prieku pie redzētā, grib citiem izteikt savas

domas, grib, var un prot pat ar sajūsmu stāstīt. Paidago-

ģija sevi attaisnojusi, bērnu izraudama no neapdāvinātības.
ledarbiniet neapdāvinātos bērnos fantāziju, ļaujiet viņai dar-

boties un jūs redzēsiet brīnumus, kā šie nospiestie, bailīgie,
apātiskie, neveiklie bērni atdzīvosies, atplauks. Grūti būs vi-

ņus pazīt.

Stāstīšanai, fantazēšanai bērna pārorientēšanas procesā
lielāka loma, nekā citiem nodarbošanās veidiem. Arī tie jā-

ņem palīgā, bet tie tā neatraisa garīgos spēkus, neizved no
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nedzīvā neauglības, nomāktības un mazvērtības stāvokļa, kā

stāstīšana ar fantazējošu nokrāsu. Tai jāļauj parādīt, pie šīs

katēgorijas bērniem savas dziedinošās spējas.

Ļaujiet bērniem runāt, stāstīt, visu no sirds dziļumiem iz-

teikt, un mēs viņus audzināsim. Daudzreiz dzirdam gudrus

pārmetumus: „tukša izrunāšanās". Jā, varbūt. Bet viņa va-

jadzīga bērna garīgai veselībai. Paidagogs taču ir klāt. Viņa

meistariskā vadība var pārvērst „tukšu" par „pilnu". Man

jāsaka „tukšuma" naidniekiem, esiet uzmanīgi, klausāties vē-

rīgi, mēģiniet iztulkot šo „tukšumu", saprast izteicienus, kāds

viņiem iekšējs pārdzīvojumu pamats.*) Pirmskolas vecumā

bērnos tukšas pļāpāšanas vēl nav. Tāda rodas gan sliktas

skolas darbā. Šoreiz mans nodoms nebija stāstīt, kas viss

būtu jādara dzīvās valodas attīstībai, bet tikai, kura no garī-

gajām spējām atraisīta un iedarbināta dod visvairāk svētības

bērna turpmākā dzīvē.

Mūsu klases novērojumi un mēģinājumi rāda: brīvais, ga-

rīgais radošais darbs ir vajadzīgs apdāvinātam bērnam viņa

ieņemtā virziena turpināšanai. Arī neapdāvināto atraisīt, izraut

no mazvērtības jūtu stāvokļa var tikai brīvais, radošais, garī-

gais darbs. Šis uzdevums, garīgā dziedināšana jāizdara pirm-

skolas laikmetā. lesakņojusies, kroniska slimība, grūtāk ār-

stējama. Modernam skolotājam, modernai audzināšanai paš-

reizējos apstākļos jāiziet savā darbā apbruņotiem ar garīgās

ārstniecības līdzekļiem, un kad šis darbs beigts, tad jādomā

par garīgo higiēnu, kā uzturēt veselu garīgo cilvēku, kā vei-

cināt augšanu, izveidošanos un attīstību.

Jsuma savelkot teikto:

1) Pirmskolā jāļauj iedarboties visām bērna garīgajam

spējām.
2) Šim nolūkam izlietojami visdažādākie nodarbošanās

veidi.

3) Nodarbošanās jānotiek brīvi, uz bērnu pašu vēlēšanos,

atļaujot izvēlēties sākumā katram to darbu, kuru vipš vēlās.

4) Skolotāja uzdevums bērniem palīdzēt. Palīdzība iz-

paužas ierosmē darbu izvēlei, tāpat paša darba veikšanas

technikas izvēlei.

5) ledarbinot garīgos spēkus, pirmā vietā nostādāma

fantāzija.
6) ledarbinot fantāziju un ļaujot tai organizēti darboties,

mēs bērnus izraujam no mazvērtības un neapdāvinātības
stāvokļa.

*) It sevišķi šadu bērnu fantazējoša stāsta nozīmi sapratīsim, ja

to aplūkosim psīchoanalizes un individuālpsīcholoģijas gaismā. L. T.
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7) Kad garīgas spējas apzināti rosinātas, bērniem radu-

šās darba veiksmes un parašas, tad var stāties pie lasīt un

rakstīt mācīšanas.

Ta ievadīts darbs nesīs bērniem svētību, tos attīstīs un

nemanot piesavinās darba parašas un veiksmes.

Mācības vielas un audzināšanas

darba koncentrācija.

Marta Leja

Apvienotā mācība.

Kā teorijā, ta praksē mūsu apstākļos apvienotai mācībai

pieiet divējādi:

1) apvieno mācību priekšmetus;
2) apstrādā dzīvē sastopamās parādības, no kurām mā-

cību priekšmeti organiski izaug.

No šiem diviem principiem izejot, centīšos izsekot Rīgas

pilsētas 5. īpatnējās pamatskolas darbu apvienotā mācībā.

1929. g. rudenī darbu sākot mūsu skola vadījās no jaunās
audzināšanas principiem. Sakarā ar tādu skolas orientāciju
mācīšanai un audzināšanai centāmies izmantot ne tik vien kla-

ses un skolas, bet arī apkārtnes dzīvi, t. i., skolas darbu orga-

nizējām pēc apvienotās mācības principiem. Centrā likta pati
dzīve. Dažās klasēs pat grūti atšķirt vielas apstrādāšanu no

dzīvošanas. Dzīvo dziesmās, runās, dzejās, kustībās, darbā

v. t. t. Pirmā pirmskolas klase pat burtu mācīšanos ne-

ievirza pirmā vietā, bet skaņas bērni noklausās dzīvē. Sapro-

tams, šai dzīvei robežas ir šauras. Viss darbs un bērnu inte-

reses bāzējas uz dabas parādībām to gadskārtējā norisē.

Klases, kur obligatoriska programma, centrālas idejas iz-

vēli izdara tās robežās.

Jaunākās klasēs (otro klasi ieskaitot) centrālā ideja

ietver:
1) bērnu individuālo interešu loku („Kopšu savu veselību",

„Katram darbam savs laiks" v. c);
2) gada laikus un dabas novērojumus («Sargāsim un kop-

sim dabu", «Rudens", „Z;ema" v. c);
3) atsevišķus momentus no dzīves («18. novembris".

«Ziemsvētki", «Lieldienas", «Mūsu skolas sarīkojums"

v. c).
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4

Darbu mērķis — bērnus vest pie atziņas un vingrināt spē-

jas, šīs atziņas pielietot dzīvē. Mācības priekšmeti izaug no

apstrādātās vielas, jo katra viela prasa vispusīgu pieeju. Pie-

mēram interešu mezgls „Rudens", kas apstrādāts 1930. gada
rudenī 11. klasē:

1. Gatavošanās ekskursijai uz Arkādiju.

Mērķis — novērot rudens parādības.
Ekskursijas uzdevumi:

a) apskatīt rudens parādības;

b) pierakstīt tās;

c) salasīt lapas (kas noderēs novērošanai un kla-

ses izpušķošanai);
d) salasīt zīles un kastaņus;
c) papriecāties par rudeni.

2. Ekskursija uz Arkādiju.

3. Pārnākot mājās pārrunās par eksk. apstrādāšanas gaitu

noskaidrojas darba plāns:

a) darba plānu uzrakstīsim;
b) pārrunāsim;
c) domrakstiņu uzrakstīsim;
d) zīmēsim;

c) salīmēsim lapas burtnīcās;
f) savērsim zīles;

• g) rēķināsim;
h) iesim vēl reiz dabu lasīt;
i) līmēsim bildi;

j) iztaisīsim visādas lietiņas no zīlēm un kastaņiem.
Tā apstrādājot ekskursijās gūtos iespaidus un materiālus

netiek bērnu uzmanība vērsta uz atsevišķām mācības discip-

līnām, bet uz darbā organiski izrietošiem uzdevumiem. Ap-
strādājuma rezultātā tomēr dabīgi izveidojas mācības mate-

riāls, kas ērti iekļaujas arī atsevišķos mācību priekšmetos,

kā to redzam no turpmākā:

Apkārtnes mācība.

a) Konstatē Arkādijā novērotās rudens parādības.

b) Kāds cēlonis minētām parādībām?
c) Kāpēc laiks paliek auksts?

d) Papildus ekskursijā uz Viestura dārzu konstatē kādas

pārmaiņas notikušas nedēļas laikā.

c) Caur skolas logu novēro vēlā rudens pazīmes.

Latviešu valoda (mutes vārdos.)

a) Bērni stāsta mājās sadomātos stāstiņus par dzeltenām

lapām.
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b) Lasa „Rudens grūtumi" no Fr. Jansona „Soli pa solim"

11. d.

c) Lasa „No ka ceļas lietus, salna v. t. t."

d) lemācas no galvas Fr. Bārdas „Lietus vīriņš".

c) Tam seko gramatiskie vingrinājumi: dzīvie un nedzīvie

priekšmeti, kurus novērojam caur klases logu.

Latviešu valoda (rakstos).

a) Bērni pieraksta pārrunātā kopsavilkumus.
b) Diktāts par kļavas lapu.
c) Tiek uzrakstīts bērnu tēlojums par kļavas lapu.

d) Noraksts Fr. Bārdas „Lietus vīriņš".
c) Domraksts „Vēls rudens".

Zīmēšana un aplikācija.

a) Bērni zīmē rudens dzeltenos kokus.

b) Dzeltenās lapas.
c) Zemes stāvokļa attiecības pret sauli dažādos gada

laikos.

d) Aplikācija no dzeltenām lapām.
c) Dzelteno lapu nospiešana un ornāmentu sastādīšana.

f) Vēlā rudens ainas — zīmējums.

Rēķināšana.

a) Bērni sastāda uzdevumus ar 1 un 2 jautājumiem par

zīlēm un kastaņiem.

b) Dienu un nakšu garuma aprēķināšana un salīdzināšana

gada dažādos laikos.

c) Aprēķini sakarā ar temperatūras maiņu.

d) No apstrādātās vielas izrietošo technisko veiksmju pie-
savināšanā un atskaitīšanā 1000 apjomā.

Tā tad: jaunākās klasēs, pa lielākai daļai, apstrādājam
dzīvē sastopamās parādības, no kā izriet atsevišķie priekš-

meti.

Vecākās klasēs programmas viela jau ir stipri sai-

stoša, un šeit vielu mazāk var koncentrēt ap dzīves parā-

dībām, bet tā vairāk saistās ap zināmiem priekšmetiem.
111. klasē galvenais koncentrācijas mezgls ir dzimtenes mā-

cība. Viela diezgan plaša un citi priekšmeti labi ļaujas tai

piesaistīties. Tomēr latviešu valodai savas prasības, vēsturei

savas, dabas zinībām savas v. t. t. Tāpēc katram no šiem

priekšmetiem ierādāma laiku pa laikam arī centrālā vieta,
kam tad pārējie piekļaujas pēc vajadzības. Tāpat arī

IV. klasē, tikai dzimtenes mācības vietā šeit stājas ģeogrāfija.
Darba illūstrācijai pievedu izrakstu no IV. klases dienas grā-
matas 1932. gadā no 5. IX. — 16. XI.
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Latvijas zeme, ūdeņi un virsmas izveidošanas.

5. septembrī.

levads.

1. Skolēni parāda uz kartes, kur katrs pavadījis vasaru.

2. Stāsta par savu apkārtni:
a) dabu,
b) kultūras parādībām (kā cilvēki izmanto dabu,

piem.: Sedas upe agrāk un tagad).

6. septembrī.
1. Pirms stundām no kartes izgriestās apriņķu kontūras

tiek uzlipinātas uz biezāka kartona.

2. Vingrinājums: mācīties atšķirt

a) dabas parādības no

b) kultūras parādībām.
3. Atkārtojumam skolēni raksturo no šī viedokļa savu

apkārtni.
4. Rakstu darbs: „Cilvēku pārveidotā daba'

1

.

5. Tiek nosaukti apriņķi, kur vasara pavadīta.
6. Katrs savā apriņķī iezīmē pēc atmiņas:

a) upes,
b) ezerus un

c) ceļus.
7. septembrī.

1. Vingrinājums apriņķu sakopošanā pa apgabaliem.
2. Katrs uzzīmē savu apriņķi pēc kartes (salīdzinot ar

savu iepriekšējo skicējumu pēc atmiņas), iezīmē:

a) vietu, kur dzīvojis,

b) upes, ezerus,

c) ceļus,
d) kalnus, pakalnus, augstienes.

8. septembrī.
1. Ziņu vākšana atlantā:

a) Kā pasaulē vairāk: ūdens vai sauszemes?

b) Kādi krasti, kāpēc?
c) Kā pārveidotos zemes karte, ja ūdens līmenis

nokristos un ja paceltos augstāk par tagadējo.

2. Lasām Nečajeva — „Upju un strautu darbība". Katrs

mēģina atrast atbildi uz sekošiem jautājumiem, kas

izrietējuši no iepriekšējā darba.

a) Zemes virsma pirms atdzišanas.

b) Kā radās sauszeme un ūdens krājumi.
c) Kā radās pirmie kalni.

d) Kā radās visaugstākie kalni, kalnāji, okeāni,

jūras, ezeri un upes.

c) Kā sadrupa vecākie ieži un radās jauni: smilts,

4*



52

māls, smilšakmens, dolomits, ģipss, marmors,

krīts.

f) Kā radusies augsne.

g) Kalnu upju un strautu nozīme zemes virsmas

pārveidošanā.
h) Latvijas virsmas izveidošanās.

9. septembrī.
1. Izstrādāto referātu lasīšana, pēc tam attiecīgas pārrunas.

2. Meklējam atbilstošu vielu ģeogrāfijas grāmatā.

3. Latvijas austrumu augstiene un attiecīgie kalni.

10. septembrī.

1. Latvijas austrumu augstienes kalni.

2. Latvijas rietumu augstienes kalnājs un kalni.

3. To iezīmēšana, mājās sagatavotās, kontūru kartēs.

13. septembrī.
1. Pārbaude, kā bērni piesavinājušies kalnu nosaukumus.

2. Salīdzinoša diagramma par Latvijas kalniem (zināšanu

nostiprināšanai).
14. septembrī.

1. Latvijas lielums, platība un robežas.

a) Robežu etnogrāfiskais raksturs.

b) Pasažieru un preču kustība pāri robežai. (Ār-

zemju pases, vīzas, ārzemju pārstāvniecības,

muita, robežsargi, pārejas punkti, robežstaci-

ja^).

c) Jūras robeža.

d) Territoriālie ūdeņi (citu valšķu zvejnieki nevar

zvejot, sveši kuģi nevar bez atļaujas noenkuro-

ties).
2. Kuru Latvijas apriņķu robežas pieiet jūrai, Lietuvai,

Polijai, Igaunijai, Krievijai.

3. Illūstrācija: robežas pārejas punkts.
16. septembri.

1. Latvijas līdzenumi un to rašanās.

2. Augstākā un zemākā vieta Latvijā (uz kartes).

Ko nozīmē teikums „virs jūras līmeņa"?

3. Ko gribu zināt par jūru un jūrmalas apkārtni.

a) Savrups darbs,
b) darbs grupās.

20. septembrī.

Visas klases jautājumi.

1. Kā jūrā radās salas?

2. Vai jūra top lielāka, vai mazāka?

3. Kāpēc jūrā ir smilšu sēkļi?
4. Kāpēc rudeņos jūra vairāk pārplūst?
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5. Kā radušies jūras dziļumi?
6. Kura jūra ir visdziļākā?_
7. Kas atrodas jūras dibenā?

8. Kā ūdenī var augt augi?
9. Kādas zivis un dzīvnieki dzīvo jūra?

10. Kāpēc jūras ūdens sāļš?
11. Cik km. plata ir Baltijas jūra?

12. Kāpēc jūrmalā ir smilšaina zeme?

13. Kā rodas ceļojošās kāpas?
14. Kāpēc jūrmalā aug daudz priežu?
15. Vai izmanto kāpu augus un kā?

16. Kad sāka apbūvēt jūrmalu?
11. oktobri.

Apstrādāti jautājumi:
1. Kā jūrā radās salas?

2. Vai jūra paliek mazāka vai lielāka?

3. Kāpēc jūrā sēkļi?
4. Kāpēc rudeņos jūra vairāk pārplūst?
5. Kā radušies jūras dziļumi?
6. Kura jūra ir visdziļākā (Atlants).

Mājās — rakstisks kopsavilkums.
13. oktobrī,

Turpinās jautājumu apstrādāšana:
7. Kas atrodas jūras dibenā?

8. Kā ūdenī var augt augi?
9. Kādas zivis un dzīvnieki dzīvo jūrā?

(Dabas zinību skolotāja apstrādāti)

14. oktobrī

Turpinās jautājumu apstrādāšana:
10. Kāpēc jūras ūdens ir sāļš?
11. Cik km. plata ir Baltijas jūra?
Darbi ar mēroga pielietošanu un aprēķināšanu.

15. oktobrī

Turpinās jautājumu apstrādāšana:
12. Kāpēc jūrmalā ir smilšaina zeme?

43. Kā rodas ceļojošās kāpas?
a) viļņi,
b) krasts,

c) kāpu augi,
d) jūras dzīvnieki,
c) jūras stādi,
f) ko cilvēki manto no jūras.

(Konstatējām, ka nepieciešama ekskursija.)

16. oktobrī

Turpinās jautājumu apstrādāšana:
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14. Kāpēc jūrmalā aug daudz priežu?
15. Vai kāpu augus izmanto un kā?

16. Kad sāka apbūvēt jūrmalu?

lepazīšanās ar Rīgas jūrmalas vēsturi.

Izstrādātā, bet nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ neizvestā eks-

kursija uz Lielupi.
1. leejot mežā — klusuma brīdis (ko dzirdam?).
2. Pa ceļam vērību piegriezt tikai tam, uz ko aizrāda.

3. Vispārējs skats kāpās no aistētiskā viedokļa.
4. Uzdevums: Novērot ceļojošās kāpas, ar ko at-

šķiras no parastām?
5. Uzraksta iespaidus.
6. Pie jūras:

1) Ūdens krāsa, temperātūra, dzidrums.

2) Debess krāsa.

3) Viļņi — rāmie un to darbība, auku un bangu
darbība.

4) Krasts — mitrā smilts, irdenā smilts — kāpas.
7. Kollekcijai jāsavāc:

1) kāpu augi,

2) krastā izskalotie jūras dzīvnieki,
3) krastā izskalotie jūras. stādi — iskalotie mēsli.

Neizvesto ekskursiju atvietojām ar jūrmalas skatu un illū-

strāciju vākšanu, ar literātūru un atsevišķiem skolēnu stā-

stiem.

22. oktobrī.

1. Grādu tīkls:

a) ekvators,

b) paralēles,
c) meridiāns.

2. Zīmē: planiglobu un grādu tīklu.

24. oktobrī.

Uzdevumi.

Atrast minētās vietas uz kartes:

a) Melnā jūra atrodas starp 40. un 50. ziemeļa

platuma grādu un 30. un 40.austr. garuma grādu.

b) Amacones upes grīva uz ekvatora un 310 plat.

grādu.
c) Ugunszeme atrodas starp 50. un60. dienvid. plat.

grādu un 60. un 70. riet. gar. gr. v. t. t.

25. oktobrī.

1. Uzdevumi:

a) 24 stundās zeme pagriežas par 360 garuma grā-
diem. Par cik garuma grādiem zeme apgriežas
minūtē?
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b) Starp kuriem garuma grādiem atrodas Latvija?
c) Cik garuma grādu no Liepājas līdz Jaunlat-

galei.
(Cik grādu vairāk uz austrumiem, tik reizes pa 4 min. agrāk

saule lec.)

2. Uzdevums:

a) Ja Rīgā pīkst, ir 12, cik tad ir Londonā?

b) Ja Rīgā pīkst, ir 12. cik tad ir Maskavā?

3. Vidus Eiropas, rietumu Eiropas un austrumu Eiropas
laiks.

26. oktobrī.

1. Mēness grieži.
2. Tie tiek zīmēti.

3. Saules un mēness aptumšošanās.

9. novembrī.

1. Kas noteic klimatu:

a) Temperatūra,
b) nokrišņi,
c) vēji.

2. Vēl:

a) Attālums no juras,
b) siltās un aukstās jūras straumes,

c) zemes reljefs,
d) iekšējie ūdeņi,
c) attālums no ekvatora vai poliem.

3. Rakstisks kopsavilkums.

11. novembrī.

1. Daugavas ģeogrāfiskais stāvoklis un loma.

2. Daugavas pietekas.
3. Daugavas pamatieži. 22. 1. p. Tomasa ģeogrāfijā.
4. Daugavas apvidus apdzīvotās vietas 39. 1. p. T. ģeogr.

I'2. novembrī.

1. Latvijas upes un to iezīmēšana kartē.

2. Kāda Daugavai saimnieciska nozīme. Jautājums tiek

apstrādāts patstāvīgi:
a) individuāli,
b) grupas, tad

c) kollektīvi.

14. novembrī.

1. Meklē literārisko vielu par Daugavu.
2. Latvijas upju atkārtošana.

15. novembrī.
1. Latvijas ezeri, to atrašanās vieta un nosaukumi.

2. Ekskursija uz Daugavas izstādi Skolu muzejā.
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16. novembrī.

1. Pārrunas par izstādē redzēto.

2. Ko redzēju Daugavas izstādē — rakstu darbs.
3. Dziedam „Veco daugavnieku dziesmu." Mālberģa.
4. Mājās to ieraksta burtnīcās.

Pagatavo:
L lerāmētu kontūru karti un virs tās veido ar plastelinu

Latvijas augstienes un kalnus.

2. To pašu pagatavo no avīžu masas.

Šeit atzīmēta tikai tā viela, kas attiecas uz apstrādāto in-

terešu mezglu; technisko vingrinājumu viela un citu speciālo

priekšmetu, kā dziedāšanas v. c. nav atzīmēta.

Līdz pamatskolas 111. klasei, ieskaitot, matēmatika daž-

reiz labi papildina izvēlēto interešu mezglu, piemēram „Rīga":
māju .skaits zināmā ielā, logi, augstums v. t. t. Bet visu ma-

temātikas programmu nevar tā izņemt; tāpēc matēmatikai

veltī īpašas stundas, kur pārbauda skolēnu mājasdarbus, pa-

skaidro jauno vielu v. t. t. Līdzīgas stundas prasa arī citi

priekšmeti, jo technisko veiksmju piesavināšanos mēs nesai-

stām ar apvienoto mācību.

Katrā klasē pie sienas atrodas technisko veiksmju tabe-

les, kurās pēc individuālas pārbaudes atzīmē katra skolēna

sasniegumus. Pārbaudes veic ārpus parastā stundu laika, vai

pēc stundām.

Interešu mezgla apstrādāšanas gaita.

Ja interešu mezgls izraudzīts, tad apsver iespējamos vie-

dokļus un izvēlas no kādiem zināmo interešu mezglu apstrā-

dāt. Darbu cenšamies ievadīt tā, lai dalību ņemtu visas kla-

ses skolēni.

Ir labi, ja apskatāmais objekts nostājas bērna priekšā
savā dabiskā apkārtnē, kur pārdzīvojums vai novērojums sa-

plūst ar mācību kopējā vienībā. Tāpēc esam daudz domājuši

par skolēnu ekskursijām. Ne katrreiz ekskursijas ar skolotāju

priekšgalā attaisno mūsu cerības, jo klasēs mums liels sko-

lēnu skaits, nevar visi dzirdēt, redzēt v. t. t. (Te domātas

tuvākās ekskursijas.) Pirms katras ekskursijas sastādām sīku

plānu. Esam praktizējuši šādus ekskursiju veidus:

1) viena skolēna ekskursijas (var iet 2 vai 3 kopā, bet

darbs jāveic katram atsevišķi);

2) skolēnu grupu ekskursijas.

Piemēram ekskursija uz Arkādijas dārzu ar 11. kl. skolē-

niem. Viena grupa atzīmē dārza ģeogrāfisko stāvokli; otra
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dārza lielumu izmēro soļiem; trešā skaita kokus un vēro to

sagrupējumu; ceturtā mēro zāļāju un puķu laukumus; piektā
skaita cilvēkus, un atzīmē, ko tie dārzā dara; v. t. t. Šādas

ekskursijas norit skolotāju pavadībā, bet darbus bērni veic

patstāvīgi.
Vēl praktizētas skolēnu grupu ekskursijas bez skolo-

tāja piedalīšanās. Katra grupa pēc zināma laika (10—15 mi-

nūtēm) atstāj skolu un dodas uz ekskursijai izvēlēto vietu.

Skolotājs grupu atgriešanos sagaida skolā, atzīmējot ekskur-

sēšanas ilgumu.

Bet ne vienmēr ir ekskursijas iespējamas; tāpēc daudz-

reiz jāapmierinās ar bērnu uzkrātiem pieredzējumiem, dažā-

diem uzskatāmības līdzekļiem, literatūru v. t. t.

Klasē vielas parastākais apstrādāšanas veids ir kollektī-

vais darbs: visi piedalās sarunās, visi raksta vienu rakstu

darbu v. t. t. Strādā arī pēc trīspakāpju garīgā darba meto-

des. Šai metodei ir trīs posmi — pakāpes:

I. Apskatāmo jautājumu vispirms pārdomā individuāli

katrs bērns. (Apmēram 10 minūtes).

11. Pēc tam apspriežas grupās pa 2—5 vai 6 bērnu kopā.
Tie izvēl grupas vadītāju, un katrs ziņo savas indivi-

duālās domas. Par tām diskutē un slēdzienus pie-

raksta. (Apmēram 15 minūtes).

111. Grupu vadītāji sniedz ziņojumus visai klasei. Te vēl-

reiz diskutē un pieņemtos slēdzienus raksta uz klases

tāfeles. (Apmēram 20 minūtes).

Tā 1931. g. pavasarī ar 11. klases skolēniem apstrādāts in-

terešu mezgls „Kopsim savu veselību" un „Kas man jādara, lai

būtu vesels"?

Mans ieskats (I. pakāpe).*)

1) Jāēd laba barība.

2) Barība labi jāsakožļā.
3) Jāēd daudz augļu.
4) Labi jāvingro.
5) Jāēd lēni, nesteidzoties.

6) Jāēd daudz.

Grupas domas (11. pakāpe).

1) Vajaga ēst veselīgu barību.

2) Barība labi jāsakožļā.
3) Jāēd daudz augļu.
4) Jāvingro pie vaļēja loga.
5) Jāēd lēni, nesteidzoties.

*) Kada skolēna atzīmes.
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6) Pēc iespējas daudz jāuzturas svaigā gaisā.
7) Saulainā laikā logs jātur vajā.
8) Jāmazgājas aukstā ūdenī.

Klases slēdziens (111. pakāpe).
1) Bieži jāiet svaigā gaisā.
2) Jāgādā, lai istabā vienmēr būtu svaigs gaiss.

3) Ķermenis ikrītu rūpīgi jāmazgā.
4) Jāēd veselīga barība.

5) Barība labi jāsakožļā.
6) Jāēd lēni, nesteidzoties.

7) Jārūpējas, lai zobi būtu veseli.

8) Ķermenim jādod saule.

9) Jāvingro rūpīgi un pēc iespējas pie vaļēja loga.

Ne vienmēr visas 3 pakāpes jārespektē. Dažreiz pietiek
ar otro un trešo. Citreiz atkal ar otro vai trešo vien. Pie-

mēram ņemsim ekskursiju gadījumu. Te I. pakāpi pielieto

ekskursijā uz vietas (individuāli vēc atbildes uz zināmiem

jautājumiem), bet klasē ekskursiju materiālus apstrādā pēc
11. un 111. pakāpes metodes.

Piedzīvojumi rāda., ka trīspakāpju metodē skolēni ieliek

visvairāk savu pašdarbību. Grupās strādājot, viņi mācas cie-

nīt otra domas un slēdzienus, mācās sabiedriski strā-

dāt. Un šādi strādājot darbs aug arī plašumā. Grupu slē-

dzieni skaitliski pārsniedz individuālos. Grupās jautājums

tiek apskatīts vispusīgi, zināms, cik to atļauj attiecīgais bērna

vecums. Te maksimāli izmanto pašu bērnu zināša-

nas un novērojumus. Trūkstošo papildina skolotājs,

kura paskaidrojumi tad ir vietā un tiek pavisam citādāk

uzņemti kā parasti.

Katrs interešu mezgls ir zināma darba vienība, kas prasās

pēc sistemātiska sakārtojuma un noslēguma. (Tuvāk par

darba noslēgumiem skat. L. Taivāna rakstu „Skolas darba

sekmju aptvere"). Jāuzsver, ka darba noslēgums reizē ir arī

visnopietnākā vielas atkārtošana: atkārtošanas procesam pie-

vienojas jaunradīšanas darbs — kārtošana. Tas interesi du-

bulto.

Katrs skolēns savus darbus par zināmu interešu mezglu

sakārto burtnīcā — darba albumā (darba lapiņas sabrošē krā-

sainos vākos.)

Skolotājam, kas strādā pēc apvienotās mācības, ir sīki

izstrādāts darba plāns pa nedēļām, visam gadam. Piemēram

pievedu 1931./32. māc. gada 111. kl. pirmās darba nedēļas
plānu:
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Nedēļas darba vielu sadalījums pa mācību priekšmetiem.
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Vajadzības brīdī skolotājs atkāpsies no nospraustā, dos

vietu jaunizaugušai problēmai vai papildinājumam, bet to da-

rīs apzināti un mērķveidīgi.
Līdz šim V. un VI. klasē apvienoto mācību neesam izve-

duši, jo nav izdevies viena skolotāja rokās sakoncentrēt rad-

niecīgo priekšmetu vairākumu.

Pēdējā laikā apvienotās mācības izpratnē un praksē esam

gājuši dziļumā. Tomēr nav vēl savākts pietiekošs materiālu

daudzums, lai par šo varētu rakstīt. Šī darba posma teorē-

tisko apceri skat. L. Taivāna rakstā „Dzīves mācība".

L. Taivans

Dzīves mācība

(Programmas projekts pirmskolai un I. un 11. klasei.)

Mans nolūks nav sniegt kautko principiāli jaunu, lai to

ieteiktu pastāvošo pirmo māc. gadu programmu vietā. Gribu

drīzāk summēt visus tos iebildumus, ko izvirzījusi skolas

prakse, skolēnu izglītības gaitas vidusskolā un ūniversitātē un

arī pašas dzīves skaļie saucieni. Gribu balstīties viscaur uz

tā pozitīvā materiāla, ko sniedz jau līdzšinējās programmas

un tradīcijas. Pilnīgi apzinīgi atsakos no tām maksimālajām

prasībām, kādas būtu jāuzstāda skolai, ja gribētu respektēt
pilnā mērā jaunās paidagoģijas un psīcholoģijas atzinumus.

Šis projekts ir tālu vēl no dzīves skolas ideālplāna un domāts

masas skolai, kas tikai soli solītī iet pretim savai pilnībai.
Tomēr dažus soļus jaunās skolas virzienā šis plāns grib spert,

ciktāl vajadzība un izpratne tiem šķiet būt nobriedusi. Pro-

jekts izaudzis no apvienotās mācības prakses Rīgas pils.
5. īpatnējā pamatskolā un dzīves mācību pasniedzamajā vei-

dojumā, tāpēc uzskatu par dabīgu apvienotās mācības attīstī-

bas formu. 1931. un 1932. vasarās ar to iepazīstināju trīs

dažādu skolotāju kursu klausītājus un izdarīju ar tiem prak-
tiskus mēģinājumus. Esmu ar šo projektu iepazīstinājis arī

vairākas galvas pilsētas un provinces skolotāju konferences.

Atsaucība, ar kādu projekta galvenie principi uzņemti,

ļauj cerēt, ka tie zināmā mērā atbild uz tiem sasāpējušiem jau-

tājumiem, kas nodarbina visus, kam tuva mūsu jaunatnes iz-

glītība un audzināšana.

Principiālie jautājumi.

I. Skolas uzdevums.

Pirmskolas, I. un 11. kl. darbs atšķiras no pārējo klašu

darba pirmā kārtā ar to, ka šeit audzināšanai piekrīt daudz

ievērojamāka loma, nekā vecākās klasēs. Kaut arī pret šo
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apstākli neviens neiebilst, un audzināšanas nepieciešamību

skolā arī neapstrīd, tomēr plānveidīgas audzināša-

nas prasības skolai netiek nospraustas. īste-

nībā pati skolas ideja ir cilvēka glītošanas, daiļošanas, audzi-

nāšanas ideja. Bet aizmirstas ir Pestalocija, aizmirstas ir

Herbarta idejas par skolas audzināšanas uzdevumu.

Neprātīga programmas jāšana ir kļuvusi par mūsu „au-

azināšanas un izglītības" iestāžu alfu un omegu. Cik ir to,

kas sakās stāvam uz Herbarta un Cillera pamatiem, un kas

atrod vēl vietu savā darbā tādām idejām, ko Herbarts licis

savas vispārējās paidagoģijas pamatos: „Kādas mākslas un

veiksmes jauneklis gribētu mācīties pie kāda skolmei-

stera, kailu priekšrocību dēļ, tas audzinātājam ir tikpat

vienaldzīgi, kā apģērba krāsa, kuru tas izrauga savam ap-

ģērbam. Bet kā veidojas viņa domu apvārksnis, tas ir audzi-

nātājam viss; jo no domām veidojas sajūtas un no tām — uz-

skati un rīcības veids."*)
Mēs esam no Herbarta paidagoģijas paturējuši tikai 1ī -

dzek ļv s, ar kuriem viņš ieteic veikt audzināšanas darbu,
tos padarot par pašmērķi, bet pašu audzināšanas garu esam

izmetuši. Notikusi vecu vecā vēsturiskā parādība, kur dzī-

vajam garam izzūdot, paliek no parādības vienīgi pārakme-
ņojusies forma, kuru ļaudis pielūdz līdzīgi elkam, nekādas svē-

tības no tam nebaudot.

Bet dzīve mums atriebjas. Mēs paši redzam, ka par no-

pietnu izglītības darbu nevar būt runas tur, kur pamatā nav

likta nopietna audzināšana. Ko nu līdz visa pareizrakstība, ja

jaunais students ir nedisciplinēts savā domu gaitā un naivs

savos slēdzienos. Kultūras vērtības, kas steigā viņā ir sa-

bāstas, palikušas neatdzīvinātas un jauneklis atstāj skolu

garīgi tikpat neizglītots un bez intereses uz patiesu kultūru,

kāds viņš bija skolā ienākot.

Vai skolotājs te ir viens vainīgs? Nē. Vainīgi tie, kas

līdz šim no viņa nav vairāk nekā cita prasījuši, kā vienīgi to,

lai bērni un jaunekļi aprītu zināmu daudzumu kultūras

zvirgzdu un tos veselus atgremotu attiecīgu atzīmju dabū-

šanai.**)
Mēs nevaram piekrist dažām Herbarta domām. Arī nule

citētais uzskats šķiet mums ļoti vienpusīgi noasināts, itkā

mākslām un veiksmēm nebūtu nekādas audzinošas vērtības.

Gribētos taisni teikt, ka šinī ziņā mēs par daudz esam sekojuši

Herbartam. Jo vairāk veiksmju skolēni pieša-

*) Joh. Fr. Herbart, „Allgemeine Pādagogiķ'*. Verl. v. Philipp

Reclam i. 21. lpp.

**) Raksts sarakstīts 1932. g. un raksturotie apstākļi attiecas uz šo laiku. L. T.
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viņās, jo vairāk tiem ir līdzekļu patstāvīgai

gara izglītošanai. ledomāsimies cilvēku, kam trūkst

lasīšanas un rakstīšanas veiksmes: cik ierobežotas viņam ir

garīgās dzīves iespējas. Vai arī salīdzināsim cilvēku, kurš ir

baudījis mūzikālu izglītību ar cilvēku, kam tādas nav.

Ja mēs savelkam kopā visas tās prasības, kādas atrodam

programmā, un kas patiesi praksē arī attaisnojušās, tad ja

gribam mācīties arī no pamatskolu audzēkņu neveiksmēm

vidus- un augstskolā, ja respektējam arī paidagoģijas prasības
un sabiedrības taisnīgos iebildumus, tad dabūjam šādas pra-

sības pirmiem trim mācības gadiem:

1) Tikumu audzināšana;
2) technisko veiksmju piesavināšana;
3) garīgo spēju un maņu izkopšana, un

4) mācīšana pazīt un respektēt apkārtnes
dzīvē un dabā valdošo likumību.

2. Stundu plāns.

Ko līdz klasē iemācīta veiksme, ja bērni to neprot pie-

lietot reālos dzīves apstākļos? Šī prasme pati no sevis, kā

piedzīvojumi rāda, vis nenāk. Ja bērns māk lasīt savā ābecē,
tas vēl nenozīmē, ka viņš prot lasīt kurā katrā grāmatā. Tas

jāmācās vēl īpaši. Daudzkārt mēs to neievērojam. Tad, ko

līdz par dabas un dzīves likumību gudri parunāt stundās un

to necienīt savā ikdienā? Vai likuma izpratne nav jāpārvērš

par pārdzīvotu likuma atziņu un vai nav tā savukārt jāpār-

vērš tikumā? Bet tikums ir objektīvas likumības

nemitīgs piepildījums cilvēka dzīvē.

Bet vai to gribēt mācīt skolā, nenozīmē gribēt neiespē-

jamo? Nē, jo tomēr katrs skolotājs arī tagad kautcik grib
audzināt un arī audzina viņam uzticētos bērnus. Trūkst vie-

nīgi sistēmatiskas, plānveidīgas audzināšanas; tāpēc arī sek-

mes šajā virzienā tik vājas. Ja mēs tikpat pamatīgi
veidotu bērnos gadu no gada kādu tikumu, kā

mēs mācām viņiem pareizrakstību, tad pēc

dažiem desmit gadiem mēs pāraudzinātu visu

ta-utu. Kas darāms?

1. Viss tas. kas pārvēršams par tikumu vai veiksmi, pie-
lietojams ikdienas skolas dzīvē, neskatoties uz to, vai tā ir

priekšmeta stunda, vai starpbrīdis, vai ekskursija. Ja tas ir

glītraksts, kam jākļūst par parašu, tad tam tikpat pedantiski
jāseko arī valodas un apkārtnes mācības stundās, kā glīt-
rakstu stundās.

2. Ikkatram priekšmetam jabut apgarotam no kādas ti-

kuma idejas, kas tam kā leitmotīvs skan cauri ir vārdos, ir
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darbos. Šo ideju audzinošo garu tad bērns līdz ar priekšmetu

uzņemst sevī kā vītāminus līdz ar barību.

Man iebildīs, ja, kas to liedz darīt arī pastāvošos apstāk-

ļos, un vai te vispār vietā meklēt kādu problēmu. Ja neliedz,

tad arī neprasa neviens. Ja skolotājs nav savus bērnus pada-
rījis tikumiem bagātākus, tad to viņam neviens nepārmetīs, bet

ja viņš nebūs gramatiku saviem skolniekiem iemācījis, to vi-

ņam pielīdzinās kā nāves grēku. Tā tad turpmāk prasīt,
lai garīgā barība būtu arī pilnvērtīga.

Problēma šajā jautājumā rodas, tiklīdz mēs sākam abām

uzmestām prasībām pieiet praktiski. Piemēram, ņemsim nule

minēto gadījumu ar glītraksta prasību cita priekšmeta stundā.

Ja divi dažādus priekšmetus pasniedz dažādi skolotāji, tad

mēs novērojam sekošu parādību. Valodas skolotājs neatrod

par iespējamu kavēties, piemēram, pie glītrakstības, vai zīmē-

šanas prasībām.
,

Viņš aizbildinās dibināti ar laika trūkumu.

Glītrakstības un daiļuma principi tiek līdz ar to sekmēti vie-

nīgi vairs attiecīgu priekšmetu stundās. Sekas visiem zinā-

mas: bērni raksta glīti tikai glītrakstu stundās, illūstrējumi

izkopti tikai zīmēšanas stundās, skaitliskie aprēķini precīzi un

izdarīti pēc matēmatiskiem noteikumiem tikai aritmētikas

stundās, dziedāts tiek tikai dziedāšanas stundās, ētiski, reli-

ģiski principi tiek ievēroti labi ja relģijas un ētikas stundās.

Ja mēs gribam apkārtnes mācības stundās bērnam jē-
dzienu un daudzkārt tukšu jēdzienu vietā dot reālu piedzīvo-
jumu, mums jāekskursē, jādod iespēja bērniem netikvien runāt

par darbu, bet arī pielikt roku pie darba v. t. t. Kā skolotājs
to var, ja viņa rīcībā tikai 45 minūtes? Vai te kāds brīnums,
ja stundas pārvēršas par tukšu izrunāšanos. Kaut gan pirmā
apkārtnes mācības programmas prasība ir mācīt bērnu vē-

ro t (86. lpp.), kaut arī tiek aizrādīts, ka novērošana ir sa-

režģīts process, kas bērniem ilgi un sistēmatiski jāmācās
(87. lpp.), tas reti kur tiek darīts. Kāpēc? Atbildes vietā

jūs dzirdēsiet pretjautājumu: „Kad?" Tā tad augstāk minētā

parādība, ka bērni spiesti saņemt jēdzienus bez jutekliski pār-

dzīvota satura, pievienojas vēl tā parādība, ka materiāls ne-

tiek apziņā pietiekoši nostiprināts un, galvenais, tur netiek

patstāvīgi sakārtots, disciplinēti to apstrādājot, kā vie-

dokļu ievērošanas ziņā, tā arī noteiktas priekšmeta disciplīnas
ieturēšanas ziņā.

Disciplinētas vērošanas veiksme netiks sekmēta arī tad,

ja to no programmas piezīmēm pārnesīsim arī pašā pro-

grammā, ja netiks kautkas radikāli grozīts stundu plānā.
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1. Galvenie priekšmeti obligātoriski jā-

nodod vienās rokās.

Šī. tiesība nav ņemta arī tagad, bet tā daudz nedod tāpēc,
ka ir ņemta iespēja atsevišķas stundas apvienot pēc vajadzī-

bas. Zināmos laikos, zināmos inspektoru rajonos, tāda stundu

apvienošana bijusi pat stingri noliegta.
2. Ja gribam patiesi to darīt, kas prasīts pirmo triju

māc. gadu programmās, arī atsevišķu priekšmetu
stundas kā tādas jālikvidē. Lai skolas darbs kļūtu

organiski viengabalains, bērnu psīchei piemērots, tad viela

minētajās klasēs visiem priekšmetiem apvie-

nojama atsevišķos apkārtnes dzīves un da-

bas novados.

Tas tomēr nenozīmē to, ka techniski vingrinājumi, kas

nepieciešami katrā disciplīnā, varētu izpalikt, nenozīmē arī to,
ka nedrīkstētu būt atsevišķas stundas, kas veltītas vienam

īpašam vingrinājumam p. p., aritmētikā, glītrakstos v. t. t.

Šīm stundām tomēr ir jāizriet organiski pašā darba procesā;
to vajadzību jāpiedzīvo arī bērnam; un pati stundu secība un

samērs jāatstāj paša skolotāja rokās. Vienu varbūt mēs va-

rētu pēc stundu plāna no skolotāja prasīt, lai stun-

du samērs, starp atsevišķiem priekšmetiem
visā visumā atbilstu stundu plānā nosprau-

stajām robežām.

3. Viela.

Kaut arī par vielu pirmajos 3 mācības gados, ja atskaita

ticības mācību, var runāt vienīgi apkārtnes mācībā, tomēr

arī šeit ir daudz sasāpējušu jautājumu.

Apkārtnes mācība ir vienīgais priekš-
mets pirmajos mācības gados,-kura uzdevums

ir uzturēt bērna apziņā dzīvu sakaru starp

viņu un apkārtnes dabu un dzīvi. Te ir pirmā

vieta, kur bērns tiek mācīts dzīvā dabā un reālā dzīvē

saskatīt un respektēt arī viņam obligātorisko liku-

mību un dziļāko jēgu. Tāpēc taisni šeit ir no ļoti liela

svara, vai programmā izvēlētā viela:

1. Visai klasei pieietama vērošanai un darbam.

2. Vai šī viela ir bērnam arī psīcholoģiski un bioloģiski
tuva.

3. Vai viņa nes sevī tos audzināšanas elementus, kas

nepieciešami, lai bērnam padarītu tuvu un mīļu kādu

no tiem tikumiem, kas bērnos dēstāms.*)

*) Atstāt tikumu dēstīšanu vienīgi ētikas, resp. reliģijas stundām, no-

zīmē tikumus izmest no dzīves un atstāt vienīgi „klusam kambarim", kā

tas diemžēl noticis līdz šim.
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Vielas izvēlē pirmskolai, I. un 11. klasei mēs līdz šim

esam gandrīz vienīgi vadījušies no pamatprincipa, kas izteikts

apkārtnes mācības paskaidrojumu pirmajā teikumā, 85. lpp.:

„Apkārtnes mācība ir dabas mācības, ģeogrāfijas un vēstures

propaideutiskais kurs s."

Lai šim principam atbilstu, programmā uzņemts viss tas,
kas nepieciešams dabas zinību, ģeogrāfijas un vēstures ieva-

dam. Saprotams, ka šādā gadījumā nevarēja pilnīgi ievērot

nule minētās 3 prasības. Nelīdz ne vērtīgie metodiskie aizrā-

dījumi programmās, nelīdz arī patiesi teicamās A. Birkerta,

V. Brokas un Z. Lancmaņa grāmatas apkārtnes mācībā. Es

nevaru reālizēt no tā, kas reālizējams ne trešu tiesu, jo ir

programmā, ir grāmatās minēto parādību nav mūsu skolas

apkārtnē.
Arī te slēpjas viens no cēloņiem, kāpēc apkārtnes mācī-

bas pasniedzēji bieži paliek tik neapmierināti ar savu darbu.

Jautāsim tālāk, vai vispār programmā minētais propai-

deutiskais kurss nepieciešams? Vai ir kāds dabas zinību, ģeo-

grāfijas un vēstures skolotājs, kurš nopietni rēķinājās ar to

zinātnisko materālu, ko bērni mantojuši pirmskolā,
I. un 11. klasē? Domāju gan, ka neviens. Materiāls, ko bērni

šajā vecumā parasti uzņēmuši un paturējuši līdz 111., IV. klasei

ir tik trūcīgs, bieži pat aplams, ka tas viss pārstrādājams

pilnīgi par jaunu. Teiktais tomēr nenozīmē, ka apkārtnes vē-

rošana būtu lieka. Taisni otrādi, tā ir vienīgais līdzek-

1i s, lai audzinātu dzīvei pašreizējos skolas apstākļos. Bet tā

ir arī ne vairāk kā līdzeklis; mēs turpretim apkārtnes
vielu padarām par mērķi.

Viela skolas darbam ņemama no katras

skolas un klases tiešās apkārtnes. Program-
mai jāaptver tikai novadi, kas nosprauž robežas, kurās

būtu jāturas skolotājam izvēloties noteiktu vielu, lai tā saska-

nētu ar attiecīga vecuma bērnu psīcholoģiju un lai tā neat-

kārtotos gadu no gada, kā tas notiek bieži tur, kur klases va-

dība mainās.

Pirmajos mācības gados ne vielas lo-

ģiskai, bet psīcholoģiskai vērtībai dodama

priekšroka. Mazāk no svara, kādas zināšanas bērns

manto, bet gan kā viņš tās manto. Viela ir ne vairāk, kā

pamatne, uz kuras jāveidojas tikumiem un veiksmēm.

Šim ir jābūt tam mantojumam, bez kura bērns nedrīk-

stētu atstāt apskatāmo skolas pakāpi. Saprotams, ka zilā

gaisā mēs audzināšanas darbu nevaram celt; bērna rak-

sturam jāveidojas darbā. Šī darba priekš-
mets: mācīšanās pazīt apkārtnes dzīvi un

dabu, savas lomas apzināšanās šajā dzīvē un
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dabā, teehni-sku veiks mj v vingrināšana un

pa švcido š a n ā s. lai savu cilvēka, sabiedrības

locekļa un valsts pilsoņa lomu pildītu iespē-
jami 1a b ak.

Programmas projekts.

Pirmskola.

A. Vielas novadi

1. Bērna bioloģiskās vajadzības, šo vajadzību diktēto

par a š v pamatošana un piesavināšanās heteronomā kārtībā.
2. Sabiedrisko parašu dziļāka nozīme:

a) disciplīnēta izturēšanās,
b) solidāritātes elementi,
c) pašpārvaldīšanas elementi.

To nepieciešamība mūsu sadzīvē un padarīšana par pa-

rašu. (Pieradināšana heteronomā kārtā.)
3. Ģimene, tās nozīme priekš bērna un bērna loma ģi-

menē.

4. Gada laiki kā dabas parādības, dodot bērnam galve-
nām kārtām dabas parādību būtības un to savstarpējas saka-

rības intuitīvu izjūtu.
5. Bērnam tuvie dzīvnieki.

6. Darbs, darbošanās nozīmē. Dažādi darba veidi.

Visiem minētajiem novadiem pirmskolas klasēs jāpieiet
jutekliski dodot bērnam aplūkojamo parādību būtību i z -

just. Loģiskajai pieejai lielāko tiesu jāaprobežojas ar jē-

dzienu došanu mantotajam pārdzīvojumu saturam. Kur bēr-

nam nebūtu reāli iespējams līdzi dzīvot, vai pārdzīvot kautko,
tur tam jādod iespēja to panākt rotaļā (p. p. būt par konduk-

toru un saņemt naudu).

B. Tikumi.

Pie 1: novada. Katrai lietai sava vieta. Skolā

valdošā kārtība. Telpas un skolas mēbeles, to uzturēšana

kārtībā. Pareizas vietas izvēle klasē. Pareiza sēdēšana

acīm, mugurai, glītam rakstam un zīmējumam. Skolēna paša
lietas. īpašuma zīmes uz tām. Grāmatu un somas kārtība.

Papīriem vieta papīra kastē.

levērosim tīrību! Roku un grāmatu tīrība. Tīrī-

bas ievērošana ap sevi klasē. Miesas, mutes un galvas tīrība.

Rūpēsimies arī par gaisa tīrību klasē.

Citi veselības noteikumi. Kā izturēties pie

galda, kā ēst v. t. t. Saskrējušies lai nedzeram aukstu ūdeni.

Kas jādara bērnam sīkos nelaimes gadījumos, kā: iegriežot

pirkstā, asinim nākot pa degunu v. t. 1.
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Pie 2. novada. Katram darbam savs laiks! Ap-
valdīta izturēšanās strādājot skolotāja klātbūtnē. Arī bez sko-

lotāja mēs protam klusi strādāt. Kā pavadīt starpbrīžus, lai

tie būtu patīkami.

Izturēšanās sabiedrībā. Sveicināšana. Parā-

dīsim cieņu vecākiem cilvēkiem.

Attiecības pret biedriem. Palīdzēsim visiem

biedriem, kur varēdami. Dot ir svētīgāk, nekā ņemt. Piedot

savam biedrim — goda lieta.

Attiecībā pret apkārtni. Kur mēs esam, tur

viss kļūst glītāks.
Pie 3. novada. Dzīve ģimenē. Mīlēsim savus ve-

cākus un palīdzēsim tiem, kur varēdami. Neļausim viņiem

mūs apkalpot. Mēs paši protam kārtīgi saģērbties. Reibinoši

dzērieni ir indīgi, sargāsimies no tiem!

Pie 4. novada. Arī lopiņiem un kukainīšiem sāp. Baro-

sim ziemā putniņus. Nepostīsim ligzdiņas.
Pie 5. novada. Mūsu darba rīki — mūsu palīgi. Saudzē-

sim un glabāsim tos. Tikai kārtīgs darbs ir vērtīgs darbs.

C. Veiksmes.

1. Valodas novadā: a) Kopjama skaidra un pa-

reiza izruna, Veicināma spēja brīvi stāstīt, pirmām kārtām

par pašlaik redzamo, lietojot pareizus jēdzienus un sakarīgus
teikumus, b) Liekami pamati pareizai lasīšanai. Mini-

mālā veiksme 35 vārdi minūtē lasot svešu parastā raksta

tekstu, c) Piesavināma pareizas sēdēšanas, rokas, spalvas
un burtnīcas turēšanas veiksme, kā rakstības technikas pa-

mats. Piemērotas spalvas izvēle. Burtu tīras formas. Vien-

mērīga lieluma un slīpuma ieturēšana, d) Fonētiskās pareiz-
rakstības ievērošana brīvā rakstā. Spēja pareizi norakstīt.

Piesavināma paraša savu darbu pārbaudīt.

2. Skaitļu novadā: a) Objektu skaitliskas uztveres

spēja dabā. Priekšmetu grupu līdz 20 divdaļīgās uzbūves pil-
nīga pārvaldīšana, operējot konkrētiem objektiem un abstrak-

tiem skaitļiem. Pirmo divu darbību veikla pielietošanas spēja

konkrētiem objektiem, abstraktiem skaitļiem. Priekšmetu

grupu līdz 20 daudzdaļīga uzbūve, kā pamats reizināšanai un

dalīšanai. Šo darbību veikla pielietošana rīkojoties ar ob-

jektiem. Darbību attēlošana simboliem un cipariem. Skaitļu

rinda līdz 20. Ciparu precīza rakstīšana, b) Orientēšanās

skaitliskās parādībās dzīvē, iegūto veiksmju robežās.

3. Objektu un parādību novadā: a) Uzgla-

bājama bērna dzīvā, pētnieciskā interese par savu apkārtni,

b) Bērni pieradināmi cienīt pār visu īstenību, visur savos

5*
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konstatējumos attiecībā uz reālām parādībām un objektiem
balstoties uz avotiem un paša pieredzi. Nepaļauties uz savu

atmiņu, ja nav izdarīts apzināti un apsvērti novērojums. Arī

citu izteikumus censties pārbaudīt pašam, griezties pie avo-

tiem, vai neapšaubāmām autoritātēm.

Ja var runāt vispār par kautkādu propaideitisku kursu

reālajās zinātnēs, kas var noderēt netikvien pamatskolā, bet

arī vidus- un augstskolā, tad tā ir pa t i c s ī b a s un īste-

nības mīlestība. Tā attiecas tiklab uz pašu vēro-

šanu, kas izdarāma tik noteikti, cik bērnu vecums to atļauj,
kā arī uz konstatēšanu. Tam, ko bērns kaut arī vienā

vārdā izsaka par kādu lietu jeb parādību arī noteikti jāatbilst
īstenībai.

Šo prasību piepildīšanā slēpjas arī daudz ētisku momentu,

ja bērnu uzmanības objekts ir cilvēki vai līdzbiedra rīcība.

ledomāsimies tikai īsu brīdi, kāds izskatītos skolēnu darbs

kautkurā priekšmetā, kautkurā studiju nozarē, ja šī veiksme

kļūtu par viņu īpašumu. Kāda izskatītos sabiedrība, kas iz-

augtu no šādiem cilvēkiem?

4. Skaņu un ritma novadā, a) Pirmskolā lie-

kams pamats ķermeņa atraisīšanai brīvām ritmiskām kustī-

bām, izkopjot spēju savas kustības saskaņot ar muzi-

kālu ritmu. (Ritmisku kustību rotaļas; takts 2- un 3-da-

ļīga.) b) Spēja pakļauties no ritma izrietošai ierindas kār-

tībai, c) Kustību disciplīnēšana, saskaņojot to ar citu

bērnu kustībām, rotaļās ar dziedāšanu, kustību un spor-

ta rotaļās, d) Vieglu dziesmiņu dziedāšana sekstas apjomā,
liekami pamati muzikālās dzirdes un atmiņas izkopšanai.

5. Formu un krāsu novadā: Zīmējumos, aplikā-

cijā, māla un plastalina darbos, smilšu un klucīšu veidojumos
dodama iespēja izpausties bērna radošām tieksmēm. Sā-

kumā temati brīvi, vēlāk pamazām ierobežojami, radinot bēr-

nus meklēt savām radošām spējām izpausmi ejot dziļumā.

Piem., ierobežots uzdevums „Māja" atver plašas iespējamī-

bas mājas uzdevuma, veida, krāsas, detāļu: logu, durvju,

jumta, apkārtnes v. t. t. izveidošanā. Līdztekus attīstās arī

roku veiksme, kārtība un tīrība darba izpildījumā, darba rīku

un darba vietas uzpošana. Dažādu atmetumu materiālu liet-

derīgas izmantošanas veiksmes.

D. Zināšanas.

1. Cik vien iespējams, augstāk nosprausto dzīves novadu

robežās iegūstamās zināšanas bērnam jācenšas dot piere-
dzes vai pašdarbības ceļā.

2. Bērniem dodami nevis atsevišķi zināšanu fragmenti
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par dažādiem objektiem un parādībām, bet zināšanu

virknes.

3. Šīm zināšanu virknēm dabīgi jāizriet no apstrādājamā

dzīves novada un atsevišķiem faktiem, saistītiem savā starpā

cēlonības un seku vai kādā citā organiskā sakarā. Piemēram,

apskatot pīli, nebūtu pareizi konstatēt vienkārši: pīle vairāk

mīl uzturēties ūdenī un pīlei ir pleznas. Pareizi: tā-

pēc, ka pīle uzturas vairāk ūdenī, viņai ir iršanai piemērotas

kājas v. t. t.

1. klase.

A. Vielas novadi.

1. Bioloģiski un fizioloģiski nepieciešamo dzīves parašu

nostiprināšana heteronomi-autonomā kārtā.

2. Sabiedriskās dzīves raksturīgās un bērniem obligāto-
riskās parādības (piem., satiksmes noteikumi, valsts svētki, to

nozīme, valdības locekli). Šo parādību jēdzienu piesa-

vināšanās un elementārā šī vecuma bērna izpratnei pieietamā

dziļākā likumība.

3. Apkārtnes dabas parādību izpratne un to elementārā

likumība. Gada laiki, meteoroloģiskās parādības, dzīvnieki,

augu valsts, to savstarpējā sakarība.

B. Tikumi.

Piel. novada. Mēs paši protam ieturēt tīrību un

kārtību savās lietās un pie sevis pašiem. Mēs neblēņojamies
ar tabaku un reibinošus dzērienus neņemam mutē.

Pie 2. novada. Mācīsimies iztikt klasē bez skolotāja

atgādinājumiem. Kas gudrs, daudz nestrīdas. Ko esam da-

rījuši citu labā?

Pilsētā. Mēs zinām un ievērojam satiksmes noteiku-

mus. Uz ielas neejam pūlī un nedrūzmējamies gar skatu_ lo-

giem. Mēs nekad negrūstāmies'; nejauši saduroties ar kādu.

lūdzam atvainot. Pazīstamos pieklājīgi sveicinām. Autobu-

sos un tramvajos dodam vietu vecākiem cilvēkiem. Kāpjot

tramvajos un autobusos, dodam mazākiem priekšroku.

Laukos. Mēs sveicinām pretimnācējus. Strādājošiem

vēlam dievpalīgu. Mēs neejam vienaldzīgi garām kareivju

kapu kopiņām ceļmalās.

Pie 3. novada. Katrs gada laiks nāk ar savu prieku

un svētību. Kas mums jāievēro, lai arī mēs gūtu no tā savu

tiesu. (Piem., pareizas ģērbšanas loma ziemā; saprātīga

sporta noteikumi; peldēšanās un sauļošanās ar mēru — va-

sarā v. t. t.)
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Cik brīnišķa kartība valda daba! Cik rūpīgi ta

darina savu darbu! Ko no tā mācāmies?

C. Veiksmes.

1. Valodas novadā: a) Piesavināma pareiza un

pietiekoši tekoša lasīšana, ievērojot garumzīmes un pietu-
ras zīmes, b) Raksta izkopšana, sevišķu rūpību piegriežot
burtu tīrai formai, vienmērīgam lielumam un pamatlīniju slī-

pumam. Lielo burtu glīts un raksta stilam atbilstošs veids.

c) Pareizrakstībā: Pareiza teikuma veidošana. Skaidri iz-

jūtamo stiepto un grūsti-lauzto patskaņu apzīmēšana ar ga-

rumzīmēm. Neskaidro līdzskaņu pareizrakstība vārdu ga-

lotnēs un saknēs.

2. Skaitļu novadā: a) Konkrēta priekšstata no-

stiprināšana par skaitļu uzbūvi līdz 100. Četru darbību veikla

pielietošana ar konkrētiem priekšmetiem un abstraktiem

skaitļu simboliem. Prasme grafiski attēlot uzdevumu atrisi-

nāšanas gaitu. Uzdevumu atrisināšanas veiksme galvā. Jē-

dziens un prasme rīkoties ar 14,
1/

4, 7s. b) Iznākuma aptu-

vena lēzēšana. Prasme un parašas piesavināšana iznākumu

pārbaudīt, c) Metra un cm pielietošana. Attāluma un garuma

noteikšana pēc acumēra. Kg un gr; litrs: svēršana: svara

novērtēšana pēc acumēra. Laika mēri; pulksteņa pazīšana;

nedēļa, dienu un mēnešu nosaukumi. Prasme rīkoties ar

naudu, d) Liekams pamats pedantiski kārtīgai aritmētisku

darbību un grafisko attēlu izpildīšanai.

3. Objektu un parādību novadā. Balstoties uz

iepriekšējās pakāpes veiksmju programmā uzstādītām veik-

smēm, vingrināma: a) objektu aplūkošana no iepriekš izvē-

lēta viedokļa; b) cēlonības un seku sakarības meklēšana no-

vērotajās parādībās; c) svarīgā atšķiršana no nesvarīgā;
d) redzētā aprakstīšana mutes vārdiem, ievērojot vislielāko

noteiktību, un c) svarīgāko parādību un slēdzienu atzīmēšana

rakstiem.

4. Skaņu un ritma novadā. Padziļināmas veik-

smes, kas kā prasības uzstādītas šajā novadā pirmskolai. Rit-
ma vingrinājumi div-, trīs- un ceturtdaļtaktī. Vienbalsīgas

dziesmiņas no d 1 līdz d 2 (d-dur un g-dur). Mūzikas un dzies-

mu ritmam pakļauta soļošana ierindā un brīvās kustībās.

Gimnastikas un dziesmu rotaļas, ievērojot zināmu pieklājību

un grāciju.

5. Formu un krāsu novadā: Nostiprināmas
iepriekšējā gadā ievadītās veiksmes. Rakstu darbu glīta iekār-

tošana lapā, un pēdējās izrotāšana ar vienkāršu ornāmentu.

Formas ziņā elementāru objektu zīmēšana sakarā ar apstrā-
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dajamo dzīves novadu, vai arī, kur tas iespējams, veidošana

un aplicēšana.

D. Zinaš a n a s.

Zināšanu piesavināšanās principi, kas izteikti pirmskolas
klases programmā, attiecināmi arī uz otro mācības gadu.

11. klase.

A. Vielas novadi.

Sabiedriskā dzīve. Sociālās parādības, to likumība un

sakarība ar apkārtnes dabu, kā: gada laikiem, zemes virsmu,

ģeogrāfisko stāvokli, meteoroloģiskiem apstākļiem. Svarīgāko
sociālo parādību loma un to galvenā likumība, kā: darbs kā

tāds, ražojumu un citu vērtību apmaiņas veidi. Tuvākie so-

ciālie iestādījumi, pilsētas labierīcības pilsoņu pienākumi pret

pilsētu, arodi un darbnīcas. Valsts dzīves raksturīgākie ele-

menti: valsts galva, valdība, armija v. t. t. To nozīme.

Atsevišķu klases autonomo veiksmju veidošana.

Fiziskās audzināšanas pakāpeniska atvietošana ar fi -

zisko pašaudzināšanos.

Apstrādājot sociālās dzīves novadu, ieteicama parallēļu
vilkšana starp ģimeni un sabiedrisko organismu, piem*, pil-
sētu. Sociālās dzīves likumība dabā, ģimenē, sabiedrībā, pil-
sētā, valstī. Konsekvences klasē.

Pie fiziskās audzināšanas: orientēšanās nelaimes gadīju-

mos uz saūszemes, uz ūdens; pirmā palīdzība.

B. Tikumi.

Kārtība klasē ir mūsu pašu lieta. Mēs paši pārraugam

kārtīgu biedru ierašanos skolā, tīrību, kārtību, vēdināšanu.

Strīdus savā starpā nokārtojam paši. Skolotājam lūdzam va-

jadzības gadījumā tikai padomu.
Ko darām, lai kļūtu spēcīgi un veselīgi? Ikdienas vin-

grinājumi. Pareiza sēdēšana. — Kā un ko ēdam, lai būtu

veseli.

Cīņa ar mušu. — Kā padarīt mums nekaitīgus slimības

dīgļus. Kas jāievēro saslimšanas gadījumos? Kas jādara da-

žādos nelaimes gadījumos (ugunsgrēka, noasiņošanas, tvana,

ģīboņa v. c.)? Kas jādara, ja kāds slīkst, un ja paši neprotam

peldēt? Kā rīkoties bišu un čūsku koduma gadījumos?
Es nedzeru reibinošus dzērienus un nesmēķēju pats, un

apkaroju šo netikumu arī savu biedru starpā.

C. Veiksmes.
ļ

1. Valodas novadā, a) Lasot uzsverams teikuma

galvenais loceklis (loģiskais akcents). Vingrināma pietiekoši

skaļa un izteiksmīga lasīšana un dzejoļu saprātīga teikšana.
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b) Pareizrakstībai nepieciešamie un praktiski pielietojamie

gramatiskie likumi. Elementāri domrakstiņi kā plānveidīgu
vērojumu rezultāts. Tautas dziesmas un dzejas sakarā ar pār-
dzīvoto un pieredzēto. Bērniem dodama saprātīgas iegaumē-

šanas technika patstāvīgai dzejoļu iemācīšanai, kā arī stāstu

un apcerējumu kodolīgai atstāstīšanai, c) Rokraksta izkopša-
nai nostiprināmas pirmskolā un I. kl. ievadītās veiksmes. Se-

višķa vērība piegriežama vēl arvien pareizai sēdēšanai, ap-

zinīgai spalvas izvēlei un techniski pareizai pielietošanai. Pe-

dantiski ievērojama burtu formas tīrība un nostiprināma bēr-

nos arī raksta stila sajūta. levadāma burtu lietderīga saistība.

2. Skaitļu novadā. 3-zīmju skaitļu uzbūves īpat-

nības, to izmantošana, izdarot četras darbības galvā un rak-

stot. Reizināšana un dalīšana ar vienzīmju skaitļiem. Skaitļu
konkrētizēšana pielietojama gan ar objektiem, gan grafiskos

attēlos, cik vien iespējams. Neatlaidīgi piekopjama aptuvena
iznākuma aplēšana, rūpīga uzdevuma risināšana un dabūtā

rezultāta pārbaude. Uzsverama arī matēmatisko rakstu darbu

aistētiskā vērtība. Vienkāršo daļu apjoms papildināms ar 7s,
7io, 70, 7«. Prasme rīkoties bez jau I. klasē lietotiem garuma

mēriem arī ar mm. Konkrēts priekšstats par 100 m līdz 1 km

lieliem attālumiem. Jēdziens par taisnstūri, kvadrātu, trīs-

stūri, kubu, kvadrātmetru un kubikmetru. Pareiza objektu

mērīšana un svēršana. Izkopjama, tāpat kā agrāk, prasme

redzēt un tvert skaitliskās parādībās aplūkojamos apkārtnes
dzīves un dabas novados.

3. Objektu un parādību novadā. Konsekventi

turpināma pirmskolas un I. kl. ievadīto veiksmju izkopšana.

Bez tam jāmācās vākt, kārtot un uzglabāt materiālus un ziņas,

kas noderējušas darbā. Vienkāršu kollekciju gatavošana;

laikrakstu izgriezumu kārtošanas veiksme. Jāmāca disciplīna

un iecietība savstarpējā domu izmaiņā.

4. Skaņu un ritma novadā, a) Ritma izjūtas,

mūzikālās dzirdes un atmiņas kopšana turpināma ievadītā vir-

zienā. Pareiza elpošana. Dziedot piegriežama vērība balss

labskanībai. Trijskanis ar oktāvu. Piesavināma c-dūr toņ-

kārta. Nošu zīmes, to nozīme un vērtība. Robežas: ceturt-

daļ-, pus- un vesela note ar attiecīgām pauzēm. Vienbalsīgu
dziesmu dziedāšana apm. c

1

—c
a

apjomā, b) Auguma vingri-

nājumi disciplinētā ritmā un individuāli izjustā ritmā. Discip-
linēta soļošana ierindā vingrojot un gājienos ekskursijās. Orga-
nizēšanās veiksme aplūkojot objektus izstādēs un laukā. Pa-

reiza elpošana dzīvē, vingrojot un rotaļājoties. Vieglas sa-

censību rotaļas, liekot pamatu s.acensībās nepieciešamai god-
prātībai un sacīkšu īstā nolūka izpratnei.



73

Piezīme: Attiecībā uz fizisko audzinā-

šanu: Piesavināma korrekcijas vingrinājumu sērija ikdienas

vingrinājumiem stundās un pēc stundām.

Higiēniskas ģērbšanās noteikumi un parašas. Lietderīga
ēdiena izvēle iespējamību robežās.

5. Formu un krāsu novadā: Vienkāršu objektu
schēmatiska skicēšana sakarā ar to aplūkošanu. Elementāru

plānu zīmēšana, sakarā ar apmeklēto vietu fiksēšanu. Nor-

māli jas, papes un papīra darbi, ciktāl tie izriet no materiālu

vākšanas, kārtošanas un uzglabāšanas vajadzības.

Praktiskie darbi izmantojami, lai liktu pamatu zīmēšanas

un rokdarbu sistemātiskam gājienam.

Materiāla saudzēšana, lietderīgi to piegriežot un atgrie-

zumus izmantojot. levedama elementārā materiālu grāma-

tiņa. Darbarīku kopšana. Pārskata sniegšana par padarīto
darbu.

Radošās spējas kopjamas, ierosinot bērnus atrast dažādas

jaunas piemērotākas variācijas nodomāto darbu veikšanai.

Nopietna vērība piegriežama darba aistētiskai pusei.
D. Zināšanas. Pie pirmskolas programmā minētā:

būtu pievienojama vēl parallēļu meklēšana dažādu parādību

starpā, p. p. starp ģimeni, klasi, skolu, valsti; tāpat arī starp
dažādām dabas parādībām. Tas palīdz bērniem redzēt arī

tālākas sakarības un meklēt to cēloņus.

Reliģijas novads.

(Kopējas piezīmes pirmskolas I. un 11. kl.)

Pēc augstāk aprādītās pieejas skolas darbam vajadzība

pēc īpašām ētikas stundām atkrīt. Kas attiecas uz reli-

ģiozo audžināšanu, tad tā laicīgā un visiem obligāto-
riskā skolā pilnīgi izslēgta. Arī pie tiem bērniem, kas nāk no

tā saucamām ticīgo laužu ģimenēm, grūti, pat neiespējami strā-

dāt reliģiozas audzināšanas garā, jo nerunājot par kristīgu

mājas dzīvi, nav daudz pat tādu ģimeņu, kur tiek piekoptas
kautcik reliģiskā kulta parašas.

Reliģiskā audzināšana tāpēc būtu koncentrējama vislabāk

pie draudzēm, kur mācītājam iespējams apelēt pie savu drau-

dzes locekļu sirdsapziņas un iekārtot bērna mājas dzīves ap-

stākļus daudzmaz saskaņā ar kristīgās dzīves ideāliem.

Patreizējos apstākļos ticības mācības stundām jāpaliek

ārpus vienotās skolas dzīves. Tām tāpēc jāaprobežojas:

1) ar jēdzienu došanu tām reliģiskās dzīves parādī-

bām, ar kurām bērni dzīvē sastopas;
2) reliģiskās dzīves fragmentāro parādību un ziņu sakār-

tošanu Un izskaidrošanu un
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3) intereses modināšanu uz kristīgu pasaules uzskatu un

dzīves veidu.

4) Kopjams bērnos arī uzskats, ka par kristieti drīkst

saukties tikai'tas, kas Kristus mācību cenšas arī patiesi pie-

pildīt savā dzīvē;
5) attiecībā pret citām denominācijām uzsveramas nevis

atšķirības, bet visām kopējais;
6) audzināma arī kultūrāla un kristieša cienīga izturē-

šanās pret citām tautībām un citādi domājošiem.

Kas attiecas uz reliģisko vielu, tad gribētos arī to redzēt

vairāk saskaņotu ar bērna izpratni un paidagoģiskās psīcho-
loģijas likumiem. Pirmā pakāpē vajadzētu aprobežoties vie-

nīgi ar jaunās derības vielu.

Vadoša ideja.

Kā jau to visa programmas uzbūve un arī pati pieeja
tai rāda, tad pirmo triju mācības gadu pamatā ir gribēts likt

principu: „dzīvot, lai mācītos dzīvot". Princips vecs, kā pati
audzināšana, bet atkal un atkal tas tiek aizmirsts. Arī Her-

barts uzspodrināja savā paidagoģijā lozungu „Non scoīae, sed

vitae discimus", bet kas tam seko? Vienas atziņas trūka arī

Herbartam, tāpat kā savā laikā Sokrātam. Dzīve mums rāda

ikdienas, ka nepietiek ar zināšanu, kas labs, kas iauns; ne-

pietiek arī ar to, ka gribam labo; j ā p r o t 1 a b o darīt un

pār visām lietām jāpieron to darīt. Šī ir pasniedzamā
projekta vadošā ideja. Tāpēc esmu arī izvēlējies tam dzī-

ves mācības nosaukumu. Arī šis jēdziens nav jauns, kaut

gan lietots citā nozīmē.

Minētai centrālajai idejai ari jānoteic darba organi-
zācija un metodiskā uzbūve. Tāpēc no s k o'l o -

tā j a jāprasa, lai dzīvs gars m ā j o tu v i ņ a darbā,
bet līdz ar to jāļauj šim garam veidot sev at-

bilstošas formas.

Grūtības!

Grūtības dzīves mācības pasniedzējam tās pašas, kas

kura katra priekšmeta pasniedzējam. Ikviena zinātniska dis-

ciplīna, ikviena kultūras vērtība, ikviens tikums un veiksme

prasa no skolotāja, lai viņš to pirms atdzīvinātu sevī,

lai viņš pats tās vērtību izjustu, to iemīlētu. Visur tur. kur tā

nav, darbs ir nedzīvs un arī zinātniskais un tikumiskais sē-

jums nezels un augļus nenesīs.

Dzīves mācības plānam ir vienīgi tā priekšrocība, ka tas

atsedz un novērš dažas principiāla rakstura kļūdas, kas no-

virza jaunatnes izglītošanas un audzināšanas darbu neauglīgā
tuksnesī.
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Daži fragmenti no sabiedriskās

audzināšanas darba.

L.Taivans

Ar ko sākt?

Starp daudziem jautājumiem ne mazums rnus nodarbinājis

arī sabiedriskās audzināšanas jautājums.

Padarīt skolēnu par ārēji paklausīgu un spaidu disciplīnai

pakļāvīgu radījumu nav nekāda māksla. Daudzus patiesus

paidagogus tomēr sāpina tā apziņa, ka ar bērniem iet tikai tik

ilgi ciešami, kamēr tie ir skolotāju grožos; kolīdz to nav

visam ir beigas. Ir skaidrs — vai to atzīstam atklāti, tas —

cits jautājums —
ka būtu meklējami citi līdzekļi sabiedriskā

audzināšanā. Jāmeklē ceļi, kā panākt to, ka jaunie pilsoņi
arī apzinīgi un labprātīgi pakļautos tām normām, kādas tiem

uzliek dzīve un darbs sabiedrībā, šodien — skolā, rītu — valstī.

Lai tās nebūtu bailes no soda, kas nākamo pilsoni disciplīnē,
bet apziņa, ka esam tikai tik ilgi brīvi, kamēr mēs paši protam
sevi apvaldīt, un ka brīvība mums tiek ņemta, kolīdz mēs to

neprotam izlietot. Šie tīri paidagoģiskie motīvi liek skolotājam

apelēt pēc bērnu aktīvas līdzdalības audzināšanā, jo bez tās

audzināšana var dot tikai šķietamus augļus. Vislabāk tas iz-

paužas grūti audzināmo veidošanas darbā.

1930./31. mācības gadā, stāvot šīs problēmas priekšā,
R. pils. 5. īpatn. pamatskolas paidagoģiskais personāls uzstādīja

jautājumu: ar ko sākt? Šī problēma izrietēja no iepriekšē-
jām pārrunām, ka bērns vien nav vainojams disciplīnas pārkā-
pumos, ka laba tiesa cēloņu dažādām sabiedriska rakstura ne-

vēlamībām skolēnu dzīvē slēpjas arī citur. Lai nāktu pie daudz-

maz konkrētiem slēdzieniem šajā ziņā, tika izstrādāta schēma,

pēc kuras ikviens skolotājs savāktu novērojumu materiālu, uz

kura pamata būtu iespējams izdarīt kaut kādus slēdzienus.

Novērojumu plāns sākumā bija šāds:

Kādi sabiedriskās pašdisciplīnas kavēkli
novēroti: a) stundās, b) starpbrīžos, c) pie brokasta galda,

d) pārējā laikā.

Novērojumi izdarāmi pēc sekojošas schēmas:

Diena

Stunda

Nodarbošanās

veids

Ierosinājuma

veids

Dažādi

objektīvi

apstākļi

Skolotāja

sagatavotība
stundai

.
t. t. aiļu skaits papildināms pec skolotajā ieskatiem atkanb

o tiem faktoriem, kas pēc viņa domām atstājuši kaut kād
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espaidu uz

{ojošām:

ernu pasapva īsanos. es no ei zarnas ar se

_ Atsevišķu ievērības
lāses apvaldīšanas . -

*
"

_ cienīgu bērnu uz-

vis P ar vešanās

Atsevišķi tipiski

atgadījumi
Piezīmes

Uz pirmās nedēļas novērojumu
zstrādāta vienkāršāka schēma:

un materiālu pamata tik

Datums Stunda
Darba

veids

Bernu sabiedr. Konstatēto para-
izturēšanās veids dību cēloņi

Strādāja pēc šiem novērojumiem 5 skolotāji. Protokolētas

ika 88 konkrētas situācijas un izdarīts bez tam novērojumi:

kopsavilkums par ilgāku laiku vienā no tām parādībām, kādas

īovērojamas pie bērniem starpbrīžos. Novērojumi tika vākt

)ēc iespējas dažādās situācijās un normālos skolas dzīves ap-

itākļos.

overoju o p s a v i u m s.

aktori, kas atstājuši pozitī
iespaidu uz bērnu izturēšanos

u Faktori, kas atstājuši negatīv
iespaidu uz bērnu izturēšanos

I. Berna daba.e r n

nl cl

)ziņa kustēties 3,75 Dziņa kustēties

Fizisks kūtrums

Strauja daba

Bērnu slimīgums
Nepacietība
Neiecietība

lavu spēju apziņa 4,0 Atsevišķu bērnu opozicionels no-

skaņojums vai vēlēšanās iz-

celties

Jerātņu iztrūkšana 6,25 Nerātņu iespaids
'ozitīvi noskaņotu bērnu nospie- Ļaunprātība

došs vairākums 2,5

°/o°/o

3,751

°/o%°/o%

4,5

0,6
0,9

0,9

2,7
2,7

10,0

10,0
1,9

4,5

0,6
0,9

0,9
2,7

2,7

10,0

10,0
1,9

|ļ6\5ū_| ' |j34,134,1

II. Darba raksturs.

irīva darba izvēle skolotāju no- ļ
spraustās lielākās robežās . . 6,25

abprātīgi uzņemts darbs . . . 1,25 Uzspiests darbs

)arba maiņa 1,25 Darba maiņa
konkrēts mērķis darbam

.... 7,0
kolēnu pašu ierosin. darbs . . 2,5

0,9
1,8

18,25 2,72,7
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aktori, kas atstājuši pozitīvu
iespaidu uz bērna izturēšanos

'aktori, kās atstājuši
iespaidu uz bērnu

negatīvu
izturēšanos

III. Metodiskais moments.

6 /o% ū /o°/o

Bērnu interese dzirdēt ko jaunu ļ 2,5 Intereses trūkums, resp. apni-
kums 10,0

Interese uz jaunu darbu
....j 19,0 Interese par jaunu darbu

... 0,9
Uzdevuma svarīguma apziņas I

modināšana bērnos . ...i 2,5
Prieks 2,5 Prieks 0,9

Stundas aktīvais raksturs
...

0,9
Stundas aktīvais raksturs

. . . I 1,25 Iepriekšējās stundas grūtums . . 0,9

i Nogurums 1,8

27,75 15,4
|; - ■

IV. Organizatoriskais moments.

Darbs iepriekš labi noorganizēts 19,0 Organizācijas trūkums 18,4
Sacensība 1,25
Dabīga nerātņu izolācijā .... 3,25 Piespiesta izolācija 2,7

Bērnu pārmērīgs vairums šaurā

telpā 2,5
Neaizpildīts brīvs laiks

....ļ 0,9

123,50ļ I 24,5

V. Paidagoģiskais moments.

Skolotāja aktīva piedalīšanās dar-

bā un rotaļās 7,5

Skolotāja uzmudinājumi . . . . 2,0
Pozitīvas tradicijas 2,0 Stingra mājas audzināšana . . 2,5

Nevēlamas parašas bērnos
... 7,2

Pozitīvu parašu trūkums . . . 10,0

11,5 ļ | 19,7

VI. Skolotajā persona.

Skolotajā labs gara stāvoklis . . 2,5 Skolotajā nogurums 1,8

Skolotāju konsekvences trūkums 1,8

2,5 3,6

Ja bērna dabu lielā skolotāju masā mēdz pieņemt kā

kautko dotu, kas tikai mazā mērā padodas skolotāja ietekmei,
ja tāpēc I. cēloņu grupas rezultātus-atstājam savrup, bet tiem

pretim nostādām II.—VI. grupas faktorus, kurus grozīt tomēr

stāv skolotāja varā, tad dabūjam šādus skaitļus.

Pozitīvi Negatīvi
No skolotāja neatkarīgi apstākļi iespaidojuši bērnu sabiedr.

izturēšanos ... .16,5% 34,1%

Skolotajā varā ir bijis ietekmēt 83,5% 65,9%

100,0 100,0%



78

Ja turklāt vēl ņemam vērā to, ka tajos gadījumos, kad

bērni izturējušies labi, tikai 9,5%: no visiem gadījumiem pa-

laidņu iztrūkšana ir spēlējusi pozitīvu lomu, tā tad visos citos

gadījumos paidagoģiskie palīglīdzekļi, organizātoriskais sko-

lotāja darbs, metodiskie paņēmieni un darba raksturs ir pār-

spējuši bērnu negātīvās tieksmes, tad jāatzīst, ka skolo-

tāja varā ir atrisināt, ja nevisas 100% sabie-

driskās audzināšanas problēmu, tad 90% jau

nu katrā z i ņ ā. Ja praksē tomēr tā neredzam, kur tad

meklējama vaina?

Diemžēl, man nav statistisku datu, lai atbildētu uz šo jau-

tājumu, bet gan novērojumi pašam pie sevis un citiem un

daudzu patiesu skolotāju pašatzīšanās.

Parasti mēs redzam vainas ārpus mums pašiem un patiesi

tādas arī ir. Lai minam tikai apkārtējās sabiedrības aizdomīgo
izturēšanos pret katru daudzmaz jaunāku paidagoģisku paņē-

mienu, nesaskaņas kollēģu starpā, pārliecīgos sabiedriskos pie-

nākumus, pārpūlēšanos, permanentu nervu nespēku, gribas
vājumu tālab vajadzīgo izturības trūkumu, un kur tad nu vēl

daudzās personīgās intereses, kas stāv lielāko tiesu tālu no pai-

dagoģiskā darba, mājās, laukos, lopos, vekseļos, kreditos un tā

jo projām. Bez šaubām, ikviens no minētajiem apstākļiem
spējīgs paralizēt sekmīgu skolas darbu. Un kurš no mums

ir šajā ziņā bez vainas?

Bet ja liksim roku uz sirds un vaicāsim paši sev, vai visi

šie mūsu darbam vajadzīgie apstākļi nav lielā mērā mūsu pašu

varā, tad mums būs tomēr jāatzīstas, ka tas ļoti bieži tā ir.

Ja novērst mēs nespējam daudz ko, tad pacelties pāri tam gan

mums vajadzētu spēt. Grūtumi, šķēršļi, neveiksmes un vajā-

šanas ir piemeklējušas ikvienu, kas strādājis sabiedrības labā

kopš pasaules un piemeklēs arī joprojām, bet vai

tālab mums jāapstājas? Šeit nonākam atkal pie skolotāja per-

sonības problēmas, jo tikai tas ir spējīgs ziedot savu personīgo
sīko egoistīgo, kas ir vismaz ceļā uz pārpersonīgo, kā psīcho-

logi mēdz teikt.

Nekādus sabiedriskās audzināšanas mērķus mēs nesa-

sniegsim, kamēr mēs paši savas dzīves kursu nepagriezīsim

pret sabiedriskās personības ideālu.

„Ja tu gribi pacelties, tad nedomā uz sevi, bet uz visumu"

(Rainis).
Ar to arī sāksim un citu neaizmirsīsim.
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Marta Leja

Kā audzinām bērnus sabiedriskās veiksmēs.

(No 2. un 3. klases darba 1930./31. g.)

Kā konkrētākā prasība sabiedriskā audzināšanā mums ir

izvirzījusies pašdisciplīna tajā nozīmē, ka bērnam jā-

mācās sevi apvaldīt pašam un savās iegribās rēķināties arī ar

citiem. Arī brīvā skolā ir zināma likumība un disciplīna.

Lai bērns apzināti tai padotos, tam ir jāzina, ko no viņa prasa

un kur ir robežas, kuras nevar pārkāpt. Un lai šo prasību un

robežu nospraušanā ieinteresētu un ievilktu pašus bērnus, tad

izstrādājām kopēji noteikumus.

Izstrādātie punkti bij sekoši:

1. Solā jāsēd kārtīgi.
2. Jāsēd klusi, nesarunājoties.

3. Jāvalda savas rokas (nav bez vajadzības jārīkojas
ar grāmatām).

4. Jāklausās, ko skolotājs, vai skolēni stāsta.

5. Starpbrīžos jāiziet no klases, lai to var izvēdināt.

6. Pa kāpēm jāiet kārtīgi.
7. Rotaļās jāpiedalās bez trokšņa.

Lai gan šīs prasības ir itkā pašas par sevi saprotamas, bet

lai bērni apzināti tos pildītu, tās ir jāformulē un sīkāk par

tām jāpārrunā, tad viņu realizēšana grūtības nedara.

Lai izsekotu, kā bērni tās pilda un arī, lai viņi justu, ka

tos redz un viņiem seko, tad katru sestdienu mums notika

pārrunas.

No sākuma pārrunājām par visiem skolēniem. Vēlāk tikai

par tiem, kurus citi novērojuši, ka nepilda uzstādītās prasības.

Kopēji mēģinājām noskaidrot cēloņus, kāpēc nav tās pildījis
un bieži pietika ar šo cēloņu noskaidrošanu, jo arī pats skolēns

juta, ka cēloņi nav tik nepārvarami un reizē ar šādu konstatē-

jau ir veikta puse no darba.

Šajā stundā izvēlējām arī klases sabiedrisko uzdevumu

veicējus — kā klases saimnieku, gaitnieku, garderobes gait-
nieku v. t. t, no kuriem katram tiek uzticēts speciāls uzde-

vums. Reizē ar to pārrunājām arī, kā pagājušā nedēļā nozī-

mētie skolēni šos uzdevumus veikuši. Varētu jautāt,
kāda nozīme visam tam? Nozīme tā, ka 1) bērns mā-

cās saprast, ka viņš ir zināmas kopas loceklis, kuras priekšā
nes atbildību par savu darbu un uzvešanos;

2) mācās rēķināties arī ar biedru domām un respektēt tās;
3) konfliktu gadījumi tiek vispusīgi apskatīti;
4) un pats galvenais: tiek attīstīta patiesīguma izjūta un

bērns pieron pie tās.
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Pagājušo mācības gadu beidzot, klasē konstatējām, ka

vienmēr uzstādītās prasības ir izpildījuši 25 %c, dažas reizes

nav pildījuši 50%, vairākas reizes nav izpildījuši 25%. Kā

vingrinājums pašdisciplīnā tiek uzskatīta ikrītus un jstundām
beidzoties vingrošana, kuru vada klases gaitnieks. Šogad 3.

klasē tiek turpināts 2. klasē sāktais darbs, tikai ar to starpību,
ka nepārrunājām vairs par atsevišķām sīkām prasībām un par

katru skolēnu, kā viņš tās pilda, bet par visu klasi. Piem.: kā

klasei jānoorganizē starpbrīžu pavadīšana, kā pavadīt laiku,
kas dots roku mazgāšanai pirms brokastīm, jo visi uzreiz ne-

var mazgāt, v. t. t. Nāk ar priekšlikumiem, diskutē par tiem,

pieņem lēmumus un izved tos praksē. Nākošā siestdienā — kas

izdevās, ko citādi vajaga v. t. t.

Tā bērns sāk apzināties sevi par sabiedrības locekli, kas

nes atbildību netikvien par saviem darbiem, bet arī par to sa-

biedrību, kuras loceklis viņš ir.

Kr. Ginters

Starpbrīži.

Starpbrīžu nepieciešamību skolas dzīvē izsauc vairākas

prasības. Pēc zināma noteikta laika mācības jāpārtrauc, lai

dotu vietu nākošam priekšmeta pasniedzējam. Tādā gadī-
jumā starpbrīdim ir jau iepriekš paredzēts laiks, kura neievē-

rošana visā mācību gaitā ienestu sarežģījumus, traucējumus.
Ja mācības pēc iespējas koncentrētas viena pasniedzēja ro-

kās — rodas nepieciešamība dot bērniem atpūtu pēc intensīva

darba. Varbūt jāpāriet uz citu jautājumu, vai jāizvēdina klase.

Var vēl gadīties, ka apskatāmo jautājumu nav iespējams

Klasē turpināt un jāpārvietojas uz blakus telpām, pagalmu, pat

ielu. Te, saprotams, minēti tikai daži no tiem iemesliem, kas

starpbrīžus izsauc. Ar vienu daļu no tiem esam spiesti rēķi-
nāties arī mūsu skolā, galveno vērību piegriežot starp-

brīžu saturam.

Par starpbrīžiem parastā nozīmē, nenāksies runāt bērnu

dārzā un jaunākā pirmskolas klasē. Te pašam darbam jābūt
tā nostādītam, ka katra pārmaiņa ir jauns darbs, kas kā at-

sevišķs loceklis ievirknējas vispārējo uzdevumu virknē. Pēc

iespējas šis princips tiek ievērots arī nākošās jaunākās klasēs

(11. pirmskolas kl. un I. kl.), ievedot tā saukto nepār-
trauktā darba principu. Bet arī vecākās klasēs

starpbrīdis nedrīkstētu atdalīties no vispārējā darbu plāna,
nedrīkstētu novērst skolēnu no iepriepšējās stundas galvenās
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domas, nedrīkstētu radīt jaunu, tas dienas darbam nepiemērotu

vai nepiederošu atmosfairu.

Lai turpmāk minētie starpbrīžu izmantošanas veidi kļūtu

saprotamāki, jāatzīmē, ka mūsu skolā, pieturoties pie apvie-

notās māc. sistēmas, pēc iespējas visi galvenie priekšmeti at-

rodas klases audzinātāja rokās. Arī ar priekšmetu skolotā-

jiem nodibināts zināms kontakts. Lai dotu skolotājam mak-

simālo brīvību stundu iekārtošanā, pieskaņojot to vielas ap-

strādāšanas gaitai, bērnu vecumam un spēju īpatnībām»

zvanu skaits tika samazināts līdz minimumam. Stundu beigu

zvans ilgu laiku bija tikai viens — kas paziņoja, ka laiks ga-

tavoties brokastīm. Tas radīja tomēr sarežģījumus ar stundu

skolotājiem. Tāpēc tagad atskan zvani katras stundas sā-

kumam. Stundas beigas neziņo zvans, lai neradītu bērnos

nevēlamu saviļņojumu. Vispārējās skolotāju dežūras neeksistē.

Skolotāju istaba darba laikā parasti tukša un skolotāji visu

dienu pavada savas klases bērnu vidū.

Bērnu sanākšana. Laiks līdz stundu sākumam nozīmēts

mājas darbu pieņemšanai, atzīmēm, viena otra jautājuma no-

skaidrošanai vai tekošās dienas darba plāna vēlreizējai pār-

baudei. Pagalma trūkums un šaurās rekreācijas telpas spiež

mūs starpbrīžu pavadīšanas veidu reglamentēt:
1. starpbrīdi aizpilda lūgšana.

2.
„
• IV., V. un VI. kl. vingro, pārējām brīvas rotaļas

koridoros.

3.
„ aizpilda roku mazgāšana un brokastis.

4.
„

11. un 111. kl. vingro, pārējām brīvas rotaļas ko-

ridoros.

5.
„

111., IV., V. un VI. kl. skolēni piedalās kopējās ro-

taļās zālē.

Pirmskolas un I. kl. strādā savrupās telpās. Tām starp-
brīžu iedalījums nesaistošs.

Vingrošanai ķermeņa stāvokli koriģējošs raksturs un tā

ietilpst ikdienas darba plānā kā fiziskas audzināšanas darba

sastāvdaļa. Par pašiem vingrojumiem te nevaru plašāki iz-

teikties. Jāpiemin tomēr, ka izdarot attiecīgas kustības, kas

nodarbina pēc iespējas visas muskuļu grupas, likvidējas no-

gurums, rodas organisma funkciju ierosme un šādā kārtā pa-

vadīts starpbrīdis dod vairāk par parasto vienpusīgo izskrai-

dīšanos, kādu atziņu devuši 5 gadu ilgi izmēģinājumi un rūpīgi
novērojumi. Lieki minēt, ka vingrošana notiek vēdinātās telpās

vai pie vaļējiem logiem. No svara ir, kā bērni uz to reaģē.
Te jāpiebilst, ka daudz atkarājas arī no iepriekšējā nostādī-

juma. Kā visos darbos, tā arī te, bērnam jādod sajēga par iz-
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darāmo kustību nepieciešamību. Arī kustību forma un dota

pavēle var atdzīvināt. ■ Agrāk vingrojumi tika izdarīti vienam

no bērniem rīkojot, tagad — mūzikas pavadībā.
Nākošais lielākais kopēja rakstura starpbrīdis — pusdienas

laiks. Te visiem uzdot kopīgu nodarbošanos ir grūtāki, jo

gaitnieku grupa nodarbināta galdu norīkošanā un klases uzkop-

šanā (telpu trūkuma dēļ ēdam katrs savā klasē). Pārējie mazgā
rokas, dzer zivju eļļu vai izklīst koridoros. Brīvās rotaļas lie-

lāko tiesu notiek grupās. Nav tomēr izslēgts kāds kopīgs uz-

devums, kuru var izvest tīri rotaļājoties. Grūti būs uzskaitīt

visus paņēmienus, minēšu piemēra dēļ dažus. Bērni pavada rei-

zēm laiku dziedādami, vai klusās rotaļās. Reizēm rotaļas im-

provizētas un saistās ar klases darbu. Tā, piemēram, pēdējās

nedēļās stundās gājusi runa par satiksmes līdzekļiem un bērni

mīl spēlēt vilcienu, autobusu vai taml. „Autobuss" rikšo pa

priekšu, pasažieri tam pakaļ. Nodarbināts vai viss klases kol-

lektīvs. Tuvāki painteresējoties, šādai rotaļai ir dziļa jēga un

nozīme visā mācību gaitā. Lūk — tur „autobusam" aiz ķite-
Jīša jostas izkārtne ar numuru un līnijas apzīmējumu. Izrādās

— apzīmējums un skaitlis nav ņemts uz labu laimi. Tā pilsē-

tās, kā ārpilsētās apzīmējumi saskan ar sarakstu. Tā tad ro-

taļu iniciātori novērojuši, meklējuši. Nepareizs apzī-

mējums, bez šaubām, sastaptu „publikas
v

kritiku. Spēlējot vil-

cienu — nāk klāt kontrolieri, sliežu bīdītāji, konduktori, staciju

priekšnieki. Tādās reizēs skolotāja iejaukšanās gluži lieka, un

ja nodarbināts viss klases kollektīvs — nav grēks tādu rotaļu
turpināt mazdrusciņ arī pēc tā laika, kas starpbrīdim iepriekš

paredzēts.

Ņemsim citu brīvā starpbrīža veidu. Aiz paidagočaskiem

principiem skolotājs stundā nav izteicis- visu, ir jautājumu tikai

ierosinājis, nav devis gatavu formulējumu. To atrast tagad

skolēnu uzdevums. Līdzīgs uzdevums var sekot bezgala dau-

dzos jautājumos visos priekšmetos un visās klasēs. Bērnus ta-

gad nodarbina viena doma: kāds būs jautājuma atrisinājums?
Tie apspriežas pa divi, trīs, vai lielākās grupās. Ir arī tādi, kas

jautājumu pūlas veikt vieni, saviem spēkiem. Starpgadījumi
šādi noorganizētā starpbrīdī gandrīz pilnīgi izslēgti.

Vēl lai atļauts pieminēt šādu paņēmienu. Sakarā ar lasīto

vai pārrunāto rodas nepieciešamība pēc dramatizējuma, insce-

nējuma. Ja ir dots tēmats, galvenā doma, tad bērniem ļoti labi

izdodas inscenējumu sacerēt uz vietas. Ērtības pēc vienu un to

pašu inscenējumu sadala vairākām grupām. Starpbrīdī notiek

„mēģinājumi" un stundā katra grupa rāda savu darbu. Rak-
stiski to var fiksēt pēc tam, vai nu pieturoties pie viena veida,
vai apvienojot vairākus variantus. Visbeidzot — starpbrīdim

var paredzēt noteiktus novērošanas darbus, mērīšanu v. t. t.
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Paturot acīs iepriekš minētās principiālās līnijas, nevaru

nepieminēt, ka mūsu skolā bez aprādītiem starpbrīžu veidiem

var nākt priekšā starpbrīži ar izpriecas raksturu.' Bet — arī

prieks ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Brīvā ierosme

rotaļu izvēlē, kārtīgā novadīšanā, izpildījumā, brīva nodarbo-

šanās starpbrīdī ar kaut kādu darbu
— visur te slēpjas bezgala

daudz audzinošu momentu attiecībā uz bērnu un tikpat daudz

ievērības cienīgu momentu skolotājam, lai labāk izprastu

bērnus, iedziļinātos viņu psīchē. Te saskatāma aktīvitāte vai

pasivitāte, padošanās vai vadonība, te visspilgtāk! izpaužas

iniciatīve.

Nobeidzot jāuzsver, ka pūlamies ievērot sekošo:

1 Starpbrīdim jābūt kā iepriekšējās vai nākošās stundas

sastāvdaļai.
2. Arī starpbrīdim jāsprauž audzināšanas uzdevumi.

3. Jāskatās, lai starpbrīdis neaizrautu bērnu skolas garam

svešā interešu sfairā.

4. Ja tomēr tas notiktu (nav izslēgti spilgti gadījumi), tad

skolotājam jāprot aptvert jauno situāciju un veidot to tālāk

paidagdģiski lietderīgā garā.

Kr. Ginters

Svešinieks mūsu klasē.

Parasti mūsu bērni nepiegriež lielu vērību svešajiem ap-

meklētājiem: pie daudzajiem hospitantiem tie pieraduši. Reiz
tomēr bija citādi. Pie mums viesojās pazīstamais lietuvju

paidagogs A. Busilas. Izdzirduši, ka paskaidrojumus tam dodu

krievu valodā, bērni ieinteresējās — no kurienes svešais on-

kulis, kas viņš ir, ko vēlas. Pasaku — no Lietuvas. Vairāk

nē. Ja gribat ko vairāk zināt — runājat paši. Bet — valodu

neprotot. Lieku padomāt, vai tomēr nevar kautkā šo lietu

nokārtot bez manis. Atrod, ka Koļa zina krievu valodu tik-

pat labi, kā latviešu, un drusku krieviski runā Natālija ar

Mirdzu. Pirmais būs tulks, meitenes — tulka palīgi un kon-

trolētāji, ja kur misas. Bet ko īsti prasīs? Tur vārds visai

klasei. Un tā mēs sākam gatavoties ārzemnieka intervēšanai.

Pašu darbu nostādījām tā:

Sagatavošanas.

No ka iegūstam zināšanas? Min vispirms grāmatas, mu-

zejus, izstādes, paskaidrotājus izstādē, atsevišķus cilvēkus.

6*



84

Šoreiz nolemjam grāmatas vietā izmantot mūsu viesi. Grā-

matu varam vairākas reizes pārskatīt. Viesis runās tikai

vienreiz. Tādēļ visu to, kas mums palicis atmiņā, pierakstī-
sim. Piezīmes atvietos grāmatu. Tālāk paceļas jautājums —

ko mēs prasīsim? Katrs skolēns klusībā pie sevis pārdomā,
ko vēlas zināt. Klusībā —- lai neiespaidotu biedrus un rastos

pēc iespējas dažādi jautājumi. Tad jautājumi tiek uzrakstīti,

strīpoti vienādie jautājumi, un sakārtotie jautājumi nodoti tul-

kam —• mūsu klases skolēnam Kolam.

Iztaujāšana.

Mūsu tulks pārtulko krieviski pēc kārtas katru uzstādīto

jautājumu, viesis Busilas atbild un tulks viņa atbildi atstāsta

klasei. Visi klausās ar uzmanību. Atbild taču uz viņu uzstā-

dītiem jautājumiem. Katram priekšā papīrs — atzīmēm. Pēc

iepriekš uzstādīto jautājumu apmierināšanas radušies daži pa-

pildjautājumi. Tāpat daži paskaidrojumi nāk no viesa — ār-

pus uzstādītiem jautājumiem. Parāda lietuvju naudu, past-

markas, atstāj pa eksemplāram klases kollekcijas papildinā-
šanai. Tas tuvina. Uzraksta uz tāfeles izmeklētus vārdus

lietuviski un klase bez grūtībām tos pārtulko latviski. Rad-

niecīga valoda...

Starpbrīdi.

iepriekš gūtais kontakts ar svešo onkuli tiek galīgi nostipri-

nāts. Svešinieks pārvēršas par tuvu cilvēku. Lai izvēdinātu

klasi — pārvietojamies lejā —■ zālē. Busilas apsēžas pie kla-

vierēm. „Es jums paspēlēšu vienu lietuvju tautas dziesmu..

Spēlē un dzied līdz. Bērni sajūsmā aplīp ap klavierēm. Pēc

tautas dziesmas seko tautas dejas motīvs. Bet —■ bērniem

radusies doma — reprezentēties no savas puses. Tikko ap-

klust pēdējie akordi uz klavierēm — bērnu koris sāk skan-

dināt latviešu tautas dziesmu. Viesis, kā taustīdams, šad un

tad piesit pa kauliņam un bērniem par lielu izbrīnu no trešās

pantiņas dziesmu pavada uz klavierēm. Tas pats atkārtojas
pie otrās, trešās tautas dziesmas. Nav jāpiezīmē, ka šis starp-
brīdis mums izvērtās vienā no patīkamākajām stundām.

legūto iespaidu apstrādāšana.

1. Piezīmju pārrakstīšana un saskaņošana.
2. Meklēšana pēc kartes — kur atrodas Lietuva.

3. Materiālu meklēšana (apraksti, bildes).
Par veikto darbu bijām ļoti apmierināti. Uz to klasei bija

dibināts iemesls. Pirmkārt
— saviem spēkiem bija sarunāju-
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šies ar ārzemju viesi, guvuši dažas zināšanas, un otrkārt —

pārliecinājušies, arī citur dzīvo mīļi, labi cilvēki, kas tāpat

kā mēs — dzied skaistas dziesmas un satiksmē ar mums ir

tikpat draudzīgi, kā mūsu tuvinieki.

Elza Mieleika

Mēģinājums pielietot grupu principus
III. pamatskolas klases darbā 1932. /33.

mācības gadā.
Sāku strādāt 11. kl. diezgan nelabvēlīgos apstākļos:

iepriekšējā māc. gadā bija mainījušies 4 skolotāji — klases

audzinātāji.

Pirmā skolotajā maiņa notika sakara ar skolas paplašinā-

šanos, un skolotāju darbu pārkārtošanu.

Tikko saka iedzīvoties jaunais klases vadītājs, te slimī-

bas dēļ viņam bij jāpārtrauc darbs uz ilgu laiku.

Minētās klases vadību nodeva rezerves skolotājam, kas

pēc kāda laika savu darbu nodeva atkal nākošam adjunktam.
Pie visideālākiem apstākļiem ir grūti tik īsā laikā audzinā-

tājam nodibināt kontaktu ar skolēniem, tas neizdevās arī mi-

nētā klasē.

Kopības jutas, kas bija sairušas ne tikai attiecības ar sko-

lotājiem, bet bērniem to nebija arī savā starpā.

Klases skolēnu sastāvs bija ar pietiekoši augstu intelli-

ģenci, starp bērniem vairāki ar spilgtiem raksturiem, kas grūti

iekļaujas vienmērīgā skolas „mācīšanas" gaitā. Dārza, jeb

pagalma trūkums, kur varētu brīvi izkustēties, vēl vairāk pa-

stiprināja saspīlētās savstarpējās attiecības.

Ikkatrs jauns ierosinājums no skolotāja, jeb arī no bēr-

niem tika vai nu katēgoriski noraidīts, vai izpildīts tikai kā

autoritātes pavēle.

Lai izkļūtu no šīs saspīlētās atmosfairas, neredzēju citu

ceļu, kā mēģināt nodot pēc iespējas bērniem pašiem iniciatīvi

savstarpējo attiecību kārtošanā, kā arī prasīto veiksmju piesa-
vināšanā.

Izmantojot bērnu interesi par dažādu skolēnu organizāciju

darbību, sākām runāt par pulciņa dibināšanu mūsu klasē.

Ar lielu interesi ķeramies pie pulciņa statūtu izstrādāša-

nas. To sastādīšanā, rediģēšanā, pieņemšanā un apstiprinā-
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šana pielietojam visas musu loģikas un valodnieciskas spējas

un zināšanas.

Galvenie pulciņa mērķi bija šādi: 1) būt kārtīgam darbā

un uzvešanā, 2) izpalīdzīgam saviem biedriem, 3) palīdzēt trū-

cīgiem bērniem, arī ārpus skolas stāvošiem. Biedru maksu mē-

nesī nolikām 20 sant. Par pulciņa biedriem varēja būt klases

skolēni un skolotāji.

Pulciņa priekšgalā stāvēja valde no 3 personām: priekšsē-

dētājs, sekretārs un kasieris. Minētās amatu personas pirmā

gadā ievēlēja uz pusgadu, bet nākošā mācības gadā uz vienu

mēnesi.

Pēc statūtu pieņemšanas sākās amata personu vēlēšanas,

kas tā aizrāva visas klases intereses, ka par savstarpējām ķil-

dām un konfliktiem neatlika laika domāt. Līdz ar pulciņa no-

organizēšanos radās daudz jaunu uzdevumu, kā statūtos iene-

stās prasības reālizēt. Tā 1932./33. m. g. strādājām ilgāku
laiku pie temata „Darbs citu labā", ko saistījām ar skolas

darbu, apstrādājot to ir praktiski, ir teorētiski. Lai prak-
tiskais darbs labāk veiktos, izvirzījās prasība pēc mazākām

darba vienībām un pulciņa biedri sadalījās grupās.

Atsevišķa vienība uzņēmās pildīt noteiktu uzdevumu: tā

viena grupa uzņēmās iepazīties ar trūcīgā bērna mājas ap-

stākļiem, otra grupa rūpējās par līdzekļu vākšanu, organizējot

skolā izrīkojumus, kur ienākumus par pārdotām programmām

varētu izlietot mūsu apgādājamā bērna pabalstīšanai. Tā

kādam ļoti trūcīgas ģimenes puisītim mēs aizmaksājām pus-

dienas, viņu pilnīgi apģērbām un apāvām. Visos klases izrī-

kojumos un svētkos mazais zēns bij mūsu viesis. Vasarā ma-

zais Viktors ar savu māti atstāja Rīgu un mūsu sakari ar vi-

ņiem pārtrūka.

Grupās bērni apvienojās pēc savas izvēles 4—5 skolēni

katrā. Grupas uz vienu mēnesi ievēlēja savu pārstāvi —■ gru-

pas vecāko. Šis grupas sastāvs turpināja pastāvēt un kā tāds

sāka darboties arī mūsu kārtējā klases dzīvē. Tās veica visus

sabiedriskos pienākumus: rūpējās par klases tīrību un kār-

tību, klaja galdus brokastīm, pārzināja garderobi. Šos dar-

bus grupa pildīja vienu mēnesi. Grupas biedri sadalīja paši
sava starpā atsevišķus darbus. Darba sadalījuma sarakstu

piestiprinājām pie sienas redzamā vietā.

Reiz nedēļā tika noturēta pulciņa biedru sapulce, kur ve-

cāki piedalījās ar padomdevēju tiesībām. Sapulcēs pārrunāja
tekošos jautājumus klases dzīvē. Grupu vecākie ziņoja par

savas grupas dalībnieku uzvešanos, ko atzīmēja atsevišķā grā-
matiņā.
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Izvilkumi no kādas grupas atzīmju grāmatiņas:

N. N.

N. pēdējā laikā ir labs skolnieks. Skolas darbus pilda
kārtīgi, ir izpalīdzīgs. N. loti maz kaujas. Starpbrīžos spēlē
čūsku.

Par kādu citu zēnu atzīme šāda:

P. P.

P. skolas darbu dara. P. deva man krāsas. P. bieži ķī-
vējas ar Z., jo Z. nosauc P. par „ezi". P. salauza savam kai-

miņam galdu. P. un viņa kaimiņu sauc pie atbildības.

Līdzīgas atzīmes dara katra grupas vecākie.

Konfliktus starp dažādu grupu biedriem pārrunāja kopīgi

un centās tos likvidēt. •

Ka piemēru citēšu izvilkumu no pulciņa pilnas biedru sa-

pulces, 14. janvārī 1933. g., protokola:

Dienas kārtība:

1. Grupu biedru uzvešanās.

2. Dažādi jautājumi.

1. R. ziņo, ka B. ir klasē spļāvis. B. apsolās to vairs

nedarīt.
_

J. ziņo, ka J. ir ar gumiju tai vilcis pār matiem. Vienbal-

sīgi nolemj, ka J. jāatvainojas un jāsolās to nedarīt. J. to ap-

solās.

Pēc viena mēneša valdi pārvēlē, kā arī grupu vadītājus.

Valdes locekli dod pārskatu par savu darbību.

„P ulc i ņ a „A usek 1 i s" darbības pārskats
laikā no 1. decembra 1932. g. 1ī d z 29. janv ā r i m

1933. g.

Laika no 1. dcc. 1932. g. līdz 29. janv. 1933. g. ir notu-

rētas 6 pilnas biedru sapulces. Visās sēdēs ir pārrunāts par

grupu biedru uzvešanos. Ir novērots, ka vismazāk brīdinā-

jumu saņēmusi 1. grupa, visvairāk brīdinājumu ir saņēmusi
5. grupa. 22. decembrī 1932. g. pulciņš ir sarīkojis ziem-

svētku izrīkojumu: „Senlatviešu darbs rijā". Izrīkojums izde-

vās labi un guva vecāku piekrišanu. Ziemsvētku izrīkojumā

par programmām ieņēma Ls 8,34. Pusi no šīs summas sa-

ņēma 3. kl. pulciņš.

Savstarpēja izpalīdzēšanās mācībās nav izpildīta, jo nav

bijušas brīvas darba stundas.

Trūcīgiem bērniem pilsētā nav vēl palīdzēts.

Rīgā, 29. janv. 1933. g. Paraksts."

Grupu biedri viens otru raksturo, grupu vecākais kopī-
gās domas fiksē.
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Pievedīšu ka piemēru 1. grupas savstarpējo raksturo-

jumu:

„1. grupas dalībnieku darbs un uzvešanās:

Pozitīvās (labās) īpašības: Negātīvās (sliktās) īpašības:

A. A.

1. Labi mācās. 1. Nokavē rītos.

2. Centīgi strādāja pie pla- 2. Dažreiz stundā sarunājas,

kāta.

B. B.

1. Labi mācās. 1. Dažreiz stundā sarunājas.
2. Labi pilda gaitnieka pie-

nākumus.

C. C.

1. Pilda savus gaitnieka pie- 1. Dažreiz nepadara darbus,

nākumus.

2. Stundās uzmanās.

D. D.

1. Labi mācās. 1. Dažreiz runā.

2. Nepilda gaitnieka pienāku-
mus.

Līdz ar skolēnu vecuma pieaugšanu, līdz ar viņu lie-

lāku veiksmju iegūšanu sāku uzstādīt grupām arī lielākas

prasības. Maz .pamazām grupu darbs kļuva plašāks, at-

bildīgāks.

Grupu ietekme mācībās. 1932. g. rudenī lielu interesi iz-

sauca visā pilsētā, kā arī mūsu skolas dzīvē Latvijas ražo-

jumu izstāde.

Sarīkojām kopīgu pulciņa ekskursiju uz izstādi. Katra

grupa apņēmās sevišķi interesēties par noteiktu jautājumu

izstādē: viena grupa par ķīmiskiem ražojumiem, otra par

sporta un rotaļlietām, trešā par mežu departamenta eksponā-
tiem v. t. t. Grupas drīkstēja saņemt viņu tematam piemēro-
tas reklāmas, atzīmēja svarīgāko, iegādājās par pulciņa naudu

paraugus.

levāktās ziņas un materiālus apstrādājām klases darbā,

pie kam kopīgi strādāja atsevišķu grupu biedri, kā darba vie-

nības.

Lai radītu grupu darbam kopīgu noslēgumu, pulciņa
pilnā biedru sapulcē nolēmām sarīkot izrīkojumu, kur katra

grupa ziņos par saviem novērojumiem izstādē. Katra grupa
uzņēmās savu ziņojumu illūstrēt ar attiecīgu plakātu.'
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Noraksts no pulciņa pilnas biedru sapul-

ces, 4. o k t. 1932. g., protokola Nr. 3:

«Piedalās visi pulciņa biedri. Sapulci vada N. N., pro-

tokolē K. K.

Dienas kārtība:

1. Referātu un izrīkojumu sarīkošana.

2. Dažādi jautājumi.

ī. Nolemj, ka katra grupa pagatavos savu plakātu par

Latvijas ražojumu izstādi, kā arī sagatavos par saviem novē-

rojumiem attiecīgus referātus.

Pēc referātiem pulciņa biedri uzvedīs drāmatizējumu

„Kuplastes veikals". Izrīkojumu nolemj sarīkot 12.. okt. 1932. g.,

uzaicinot IV. un 11. klases skolēnus un biedru vecākus. Ve-

cākiem ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.

2. Dekorācijas dramatizējumam solās pagatavot X., E.

un V.

Ziedojumus pret programmām apsolās vakt O. un D.

Pieņemtos lēmumus centāmies veikt godam. Darbs gru-

pās ritēja intensīvi. Bērni paši savāca dažādas grāmatas par

Latvijas saimniecisko stāvokli, kur smelties iztrūkstošās zi-

ņas,, atnesa dažādas reklāmas, materiālus kā paraugus. Grupu
dalībnieki sadalīja darbus paši savā starpā. Katram bied-

rim bija dota pilnīga rīcības brīvība: daži savus priekšnesu-

mus kuplināja ar deklamācijām, dziesmām. Kopīgi uzvedām

drāmatizējumu par Kuplastes kundzes veikalu, ko brīvi attēlo-

jām pēc Marlo pasakas.
12. oktobrī 1932. g. notika arī priekšlasījumi un plakātu

paskaidrojumi vecāku un kaimiņu klašu klātbūtnē, kas pieda-

lījās kā viesi.

Pēc izrīkojuma nākošā biedru sapulcē kritizējām savu

darbu.

Tā 11. grupas dalībnieki spriež par izrīkojumu:

„M ūsu 12. š. g. oktobra izrīkojuma

novērtējums.

Pozitīvie (labā) novērojumi: Negātīvie (sliktā) novērojumi:

I. grupas priekšnesums.

1. Labi sacerēts referāts. 1. Referātu klusi lasīja.

2. Skaisti deklamēja. 2. Nepareizi stāvēja.

3. Paklanījās.
4. Jauks plakāts.

11. grupas priekšnesums.

1. Pietiekoši labi referāti. 1. Klusu lasīja.
2. Plakātā labs iedalījums. 2. Plakātam trūka uzraksta.

Līdzīgi par pirmo divu grupu darbiem spriež arī par pā-

rējo grupu priekšnesumiem. Katras grupas vecākais, pārru-
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nājot šo jautājumu savā starpā, ziņoja par mūsu izrīkojuma

novērtējumu.
Otrs plašāks temats bij „Daugava".

Vielu pamatvilcienos apstrādājām kopīgi klasē. Pēc tam

katra grupa izvēlējās zināmu jautājumu, t. s. apakštematu, un

pie tā strādāja atsevišķi.

Aizejot lieldienu brīvlaikā, nolēmām sarīkot uzvedumu ar

ziņojumiem, gaismas bildēm, dziesmām, teiku stāstīšanu un

deklamācijām par mūsu Daugavu — māmuliņu.

Noraksts no pulciņa pilnas biedru sapulces protokola
Nr. 19:

Dienas kārtība,

1. Lieldienu izrīkojums.

1. Vienprātīgi nolemj 7. š. g. aprīlī sarīkot izrīkojumu

ar referātiem, dziesmām, deklamācijām, teikām un gaismas

bildēm par Daugavu.

I. grupa apņemas pagatavot plakātu par skaistākām vie-

tām pie Daugavas. I. grupa solās arī par to referēt. Uz-

ņemas deklamēt. 11. gr. ziņos par pilsētām pie Daugavas un

stāstīs teikas. 111. gr. pagatavos Staburaga modeli. 111. gr.

arī apņēmās rādīt gaismas bildes. Bildes epidioskopam solās

visi atnest. IV. grupa solās gatavot plakātu par kuģniecību

Daugavā un par to arī ziņot.
VI. grupa solās gatavot plakātu par zvejniecību Dau-

gavā un arī referātu.

Kopīgi nolemj uzstāties ar dziesmām par Daugavu. Visi

solās sameklēt tautas dziesmas par Daugavu.
Pēc pieņemtā lēmuma grupas arī ķērās pie darba. Visi

strādāja ar interesi. Darbs ritēja tāpat kā iepriekšējā gadī-
jumā.

Pašā izrīkojuma dienā amati arī bija sadalīti grupām:
viena grupa rūpējās par viesu saņemšanu, vietu ierādīšanu,

cita par programmu piesolīšanu v. t. t.

Kā šī temata noslēgums bij 18. maijā ekskursija uz Kok-

nesi un Staburagu. levāktos materiālus gan neizdevās plašāk

apstrādāt laika trūkuma dēļ.

Savelkot kopā grupu darbu, var konstatēt, ka darbs gru-

pās ir veicinājis pašdarbu un palīdzējis bērniem iegūt vaja-

gās veiksmes ar lielu interesi.

Kā bērni paši raksturo savu darbu grupās, redzam no

kāda brīva domraksta: „Mana ievērojamākā diena pagājušā

māc. pusgadā (1932. g.)". Savā darbā skolnieks sīki apraksta
izrīkojumu un sagatavošanas darbus pie referātu un plakātu

pagatavošanas.
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Še pasniedzu izvilkumu no domraksta:

Mana ievērojamākā diena pagājušā māc.

pusgadā.
(Mūsu izrīkojums.)

Mūsu klase gatavojās uz Latv. ražojumu izstādes izrīko-

jumu. Vispirms mēs gājām uz Latvijas ražojumu izstādi. No-

vērošanas darbu sadalījām starp grupām. Mūsu grupai bija

stiklu, gumijas, manufaktūras un saldumu rūpniecības. Katrai

grupai bija jāuztaisa no savāktām reklāmām plakāts un refe-

rāts par novērojumiem. Kad bijām sagatavojušies, izrīkojums
sākās. Vispirms nāca pirmā grupa. Tai bija plakāts ar uz-

rakstu „Meža departaments". Plakāts ļoti bagāts ar dzīvnie-

kiem. Referāts bija īss. I. gr. bija deklamācijas. 11. gr. pla-
kātam nebija uzrakstu. Bija vairāki referāti uz plakāta. 111. gr.

loti plašs referāts un plakāts par ķīmisko rūpniecību. Mazāk

par pārtikas un snorta lietām. IV. gr. bija visplašākais refe-

rāts par metālrūpniecību. Loti interesanti dati par dzīvnie-

kiem. V. gr. (tas ir mūsu trulai) referāts puslīdz labs bet

plakāts vislabākais. Tad izrīkojums beidzās.

Grupu iekārtas nozīme sabiedriskā audzināšanā. Sabied-

riskās audz. mērķis — padarīt skolēnu par sabiedrības locekli.

Par cik to ir veicinājusi grupu iekārta?

Sākumā jau minēju par kopības jūtu trūkumu klasē. Būtu

vēl pārāk agri priecāties par panākumiem un sasniegumiem

darbā, it sevišķi, kas attiecas uz kopdisciplīnu.

Te stāv vēl priekšā daudz darba. Varētu tikai to mini-

mālo uzrādīt par cik esam pavirzījušies uz

priekšu.
Nodibinot grupas, tajās apvienojās tuvākie draugi. To-

mēr grupu dzīve un darbs prasa jūtas, kas parasti
domātas tikai vienam draugam, pārnest uz lielāku

draugu skaitu. Grupas gods, laba slava, viņas darba novēr-

tēšana, kā arī biedru uzvešanās vērtējam ne pēc atsevišķa lo-

cekļa darbības, bet uzskatām tikai grupas vienību: tā tad viens

atbild par visiem, visi par vienu. Rodas prasības pēc kopīgi
labi veikta darba, pēc cenšanās viena grupas locekļa neveik-

smes izlabot visai grupai, t. i. pārējiem tās biedriem.

Viens no pulciņa statūta punktiem ir —izpalīdzēt biedriem

mācībās. Šo prasību jāņem vērā jau gada sākumā pie grupu

konstruēšanās. Grupa komplektējas no locekļiem, kas varētu

palīdzēt un arī kam vajadzīga būtu palīdzība. Šo prasību va-

rējām tikai pa daļai izpildīt, jo grūti bij rītā 1/2 stundu ātrāk at-

nākt uz skolu, lai savstarpēji izpalīdzētos mācībās.

Vēl daži vārdi par materiālo izpalīdzēšanos ar pulciņa lī-

dzekļiem.
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Ls 15 ir nodoti Latv. bērnu dr. b-bai trūcīgo bērnu ēdi-

nāšanai.

Ar Ls 4 pabalstījām 2 klases biedrus, aizmaksājot viņiem

par izlietotiem papīriem.

Ls 15 ir izdoti 7 biedriem biļetei uz Koknesi un atpakaļ.

Pretējā gadījumā visai klasei nebūtu bijis iespējams ekskursijā

piedalīties. Pulciņa kasē vēl skaitās Ls 17.

Šī pulciņa materiālā pretimnākšana klases kollektīvam vēl

reiz pasvītro un liek izprast, ka personīgā labklājība

ir zināmā mērā cieši saistīta ar visu grupu dzīvi, ar

paša pulciņa eksistenci.

Uzskatu arī grupas dzīvi kā pārejas veidu no ciešas

ģimenes dzīves uz lielo, plašo sabiedrību.

Turpinot uzsākto grupu darbu arī nākošā māc. gadā, tālā-

kais mērķis: ne tikai grupas, bet arī klases vienot kopī-

gam mērķim, kur visa klase, kā vienība, nostājas blakus otrai

klasei.

Mācība.

L. Taivans

Cīņa ar nesekmību.

Nesekmības cēloņi.

īsumā gribu atzīmēt tos nesekmības cēloņus, ko man iz-

devies atzīmēt savos novērojumos, lai kļūtu saprotami tie

soļi, kurus esam spēruši nesekmības novēršanai un būtu zi-

nāmi pieturas punkti rezultātu novērtējumā.

I. Cēloņi, kas slēpjas pašā bērnā.

1) Vispārīgi pazemināta intelliģence vai arī atsevišķa

intelliģences komponenta vāja attīstība, piem., vāja atmiņa,

kombinēšanas un kārtošanas spēju trūkums v. t. t.

2) Strauji mainīga interese, kas padodas katram jaunam

ārējam iespaidam.
3) Spilgtas radošas tendences: oriģināla pieeja darbam,

kas neiekļaujas traferētajos klases darba rāmjos.
4) Interešu novirze ārpus skolas darba. Tai var būt

arī pozitīvs raksturs, piem., ballets, mūzika, sports; bet ja tā

aizņem visu bērna būtni, tad skolai vairs nepaliek pāri ne

laika, ne spēka.
5) Rakstura vājums, kas allaž saistās ar tiejksmi pēc

jauniem kairinājumiem, dēkām, romāniem v. t. t. Šajā kate-

gorijā varētu pēc ārējām pazīmēm pieskaitīt arī kādu neuro-

tiķu tipu, kas arī meklē nomierināšanos jaunā nemierā, vai
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nu grāmatu dēkās, vai avantūrās ar biedriem. Skolas darbs

tiem ir par vienmuļu.
5) Pārejas laikmeta garīgās dzīves svārstības un bieži

ar tām saistītais garīgais trulums.

6) Garīgās disciplīnas trūkums un prasmes trūkums

strādāt garīgu darbu.

7) Spilgti izpaustas dāvanas kaut kādā virzienā, kas

nesaistās ar skolas darbu (apdāvinātības tips). Piem., ja

skolēnam dāvanas uz kādu praktisku arodu, bet no otras pu-

ses vāji attīstītas abstraktās domāšanas spējas.

8) Daži bērni pieraduši pie pastāvīgas vadības, mitējas

strādāt, kolīdz radies kāds šķērslis. Tos raksturo arī liela

garīga inerce vispāri. Patstāvīgā darbā strādā ārākārtīgi

gausi.
9) Pie daudziem bērniem, īpaši vecāko klašu bērniem

novērojamas spilgtas garīga paguruma pazīmes. Pie meite-

nēm ārēji tā izpaužas garīgā trulumā, pie zēniem „slinkumā"

un nolaidībā.

10) Intereses trūkums sakarā ar nespēju saprast uzde-

vumu, vai nu tāpēc, ka darbs pāri spēkiem, vai arī agrāka
darba robi kavē jaunā darba izpratni.

11) Bērna fiziskais slimīgums.
12) Opozicija pret skolotāju vai skolu vispār.

13) Retāk dažādi dvēseles dzīves sarežģījumi.

11. Cēloņi ārpus bērna, kas ietekme viņa

darba sekmes.

14) Nenokārtota mājas dzīve, ja mājās nav mātes, vai

arī vecāki nav pratuši izveidot mājas kārtību, kas ar savu

vienmērīgo dzīves ritmu palīdz bērnam nokārtot viņa pienā-
kumus.

15) Trūcīga barošana, aukstums, drēgns gaiss un tumsa

mājās.
16) Pārbarots ķermenis.
17) Metodiska un organizatoriska rakstura kļūdas sko-

lotāja darbā.

18) Pārmērīgas prasības bērniem.

19) Programmas plašums, kas spiež steigties.
20) Pārliecīga skolas darba orientēšanās intellektuālā

sfairā, atstājot maz vietas jūtu pārdzīvojumiem un lietderī-

gam roku darbam.

Šo cēlienu virkni esmu norakstījis „no dabas", tāpēc tā

nepretendē uz sistēmatiskumu.
Dažādo nesekmības cēloņu virknē nav atrodams slin-

kums un pienākuma apziņas trūkums. Vai šīs pa-
rādības nebūtu mūsu darba apkārtnē sastopamas? Manis
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pratis šie jēdzieni ietver sevī tik bagātu saturu, ka mēs ne-

varam vārdu slinkums un pienākuma apziņa lietot, iekams

neesam vienojušies par to saturu.

Slinkumu es definētu kā negribēšanu strādāt. Bet ja

ieskatāmies tā saucamajos slinkos bērnos, tad daudzi no tiem

nav nemaz pelnījuši sliņķu nosaukumu, jo viņi strādā ļoti

labprāt daudz un dažādus darbu, bet tie liktenīgā kārtā nav

tie darbi, kurus prasa no šiem bērniem skolotājs. Tad ļau
labāk būtu teikt, ka viņiem trūkst pienākuma apziņas. Šai

katēgorijai varētu pievienot arī tos, kas patiesi neko ne-

strādā, bet visu savu enerģiju un laiku izšķiež blēņās. Dau-

dzi no sliņķu kategorijas tomēr ir tādi, kas patiesi neko ne-

strādā ne labu, nedz arī sliktu. Tie mīl omulīgi sēdēt, ne par

ko nedomājot un stundās, kā skolotāji mēdz teikt, vienkārši

guļ. Ir viens cilvēku tips, kurus Krečmers sauc par pikni-
kiem, kas ļoti atgādina omulīgo apaļo un augumā ne visai

stalto sliņķi. Bet laiskums nav pikniķa tipiskā īpašība, jo
ir ļoti kustīgi un darbīgi šī tipa pārstāvji. Bet no otras puses

mēs sastopam starp tipiskajiem sliņķiem arī sausus, mazus,

tievus un garus bērnus un ne tik vien kā labi mitušus sārtvai-

džus, bet arī slimīgus un bālus bērnus. Es nevaru atcerēties

sastapis kādu bērnu, pusaudzi, vai pat pieaugušu cilvēku, kam

slinkums būtu tā sakot neatņemama rakstura īpašība. Slin-

kums nav uzskatāms par cēloni, bet par da-

žādu citu cēloņu sekām. Vecākās klasēs laiskumam

par cēloni ļoti bieži pagurums no vienpusīga un bieži pār-

mērīgā intellektuālā darba. Tas sevišķi novērojams seme-

stru otrā pusē. Daudzi bērni neapzinādamies to paši cieš

no dažādiem vielu maiņas traucējumiem organismā. Nereti

laiskumam par iemeslu ir pārmērīga barošana, it sevišķi ar

gaļu, kas novērojams sevišķi turīgās aprindās. Trūcīgu ļaužu
bērni turpretim nespēj strādāt tāpēc, ka viņu .organisms pār-
lieku novājināts, mazasinīgs. Dažreiz bērna organismā,

viņam to neapzinoties, perinās dažādas slimības. Piemēram,

paplašināti plaušu dziedzeri, kas rada nelielu temperātūru,

atstāj uz bērnu pilnīgi paralizējošu iespaidu. Tādā gadījumā
ārējo slimības pazīmju trūkums liek skolotājam un vecākiem

ilgi meklēt bērna nolaidības cēloņus. Ir nācies novērot arī

gadījumus, kur pārlieku silti vai arī auksti dzīvokļi atstāj uz

bērna darba spējām sliktu iespaidu. Par temperatūras lielo

lomu uz darba spējām amerikāņi pārliecinājušies pēc veselas

virknes izdarītu mēģinājumu un novērojumu.
Cik lielā mērā pie bērniem attīstīta t. s. pienākuma

apziņa, par to vismaz pie mums valda vēl liela neskaidrība.

Nevaru šim jautājumam te veltīt lielāku uzmanību. Atzī-

mēšu tikai, ka pēc manām domām mēs arī šeit apelējam pie
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tādas izjūtas bērnā, kas viņā vismaz līdz 14—15 gadam vēl

loti vāji, vai pavisam nav attīstīta. Vēl nenobriedušā ve-

cumā pienākuma apziņa un ar to cieši saistīta atbildības sa-

jūta sakņojas parasti jūtu sfairā. Jaunekli un jaunavas pilda
savus grūtos pienākumus iedvesmoti. Labvēlīga augsne šā-

dai pienākuma apziņas izjūtai ir audzināšana labvēlīgā ap-

kārtnē, t. i. ar spilgtiem, vai arī ar ikdienas atkārtojošamies

piemēriem, kurus bērns tā sakot iezīž miesā un dvēselē.

Skolā turpretim, kas darbojas gandrīz vienīgi ar saprātu, ar

pamācībām, ar loģisku argumentāciju, pienākuma apziņa nav

ieaudzināma. Tie bērni, kas savus skolās uzliktos pienākumus

pilda kārtīgi, parasti ar maz izņēmumiem ir vai nu 1) loti

apdāvināti bērni, kas savus darbus arī steitrā var labi

veikt, vai 2) kārtīgā mājas atmosfairā pieradināti zināmā

laikā pie darba ķerties un darbu līdz galam arī veikt; 3) tie

parasti ir bērni ar nosvērtu, mierīgu dabu, kuru intereses pa-

rasti aprobežojas ar tuvāko ģimenes un skolas apkārtni. Loti

zīmīgs piemērs šajā ziņā ir meitenes, kuras vairumā tomēr

mīl vairāk darboties savā tuvākā apkārtnē, ir skolā visbie-

žāk tās, kas savus pienākumus kārtīgi pilda. Turpretim sa-

biedriskākās, ar plašākām interesēm apveltītās meitenes, ļoti

bieži uzrāda savu ikdienišķo pelēko pienākumu pildīšanā de-

fektus.

Tā tad, ja mēs sadūrāmies ar parādību, ko parasti sau-

cam par pienākuma apziņas trūkumu, tad mums jāzina, ka

šeit ir meklējami citi konkrēti cēloņi.

Raibā nesekmības cēloņu virkne mums rāda, cik grūti

tā ir novēršama ar parastajiem skolas līdzekļiem, kaut arī

tie būtu pārlaboti un papildināti. Novērst labu tiesu no atzī-

mētajiem bērnu nesekmības cēloņiem nemaz nestāv skolo-

tāju varā, jo tie stāv ārpus skolas kompetences. Tomēr kaut

ko arī skolā mēs varam darīt un tas arī spieda R. pils. 5. īp.
pamatskolas skolotājus šinī virzienā meklēt.

Ārpusstundu palīdzība.

Visizplatītākais veids, ko pielieto skolotāji, lai cīnītos

ar kavēkļiem, kas traucē kārtīgu skolas darba veikšanu, ir

palīdzība bērniem ārpus kārtējām stundām. Gandrīz bez iz-

ņēmuma visi skolotāji iekārtojas tā, lai pēc stundām, vai arī

pirms stundām pastrādātu atsevišķi ar tiem bērniem, kas rē-

gulāram darbam nespēj sekot. Pirmskolas klasē nākas palī-
dzēt vienam, otram tikt galā ar lasīšanas veiksmi; I. un 11.

klasē jāpalīdz dažam labam izprast pareizrakstības noslēpu-
pumus, vai arī jāaizpilda robi rēķināšanas veiksmju virknē.

Parasti minētajās klasēs nākas palīdzēt mazāk apdāvinātajiem
vai arī tiem bērniem, kas slimību dēļ vairāk kavējuši.
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Šis paņēmiens ar sekmēm tiek pielietots:

1. Tajās klasēs, kur lielākais vairums, un proti visi gal-
venie priekšmeti atrodas viena skolotāja klases audzinātāja
rokās un

2. tajās klasēs, kur stundu skaits nav pārāk liels. Tā-

pēc, šis paņēmiens pielietojams sistēmatiski vienīgi līdz 11. kl.

ieskaitot

3. Šī palīdzība atkrīt, saprotams, arī tur, kur skolotājam

jāpasniedz loti daudz stundu ārpus savas klases, ja viņam jā-

steidzas no vienas klases otrā, vai arī ja viņu saista dažādi

administratīvi pienākumi, kas atrauj no klases.

Ko dod šis paņēmiens? Spriežot pēc saviem personī-
giem piedzīvojumiem, varu teikt, ka vielas vai veiksmes

piesavināšana šajā darbā ir mazākais ieguvums. Smagum-

punkts ārpusstundas individuālajā nodarbošanās veidā guļ
tiešajā skolotāja un bērna satiksmē. Šajā satiksmē iegūst
ne tik vien kā skolnieks, bet arī skolotājs. Skolotājam at-

klājas ļoti daudzas bērna gara dzīves, apkārtnes un pasnie-
dzamās vielas uztveres īpašības. Patiesi, bērnu es esmu mācī-

jies pazīt nevis klasē, bet tikai tad, kad esmu ar viņu strādājis
aci pret aci. Varbūt ar to ir izskaidrojama parādība, ka ļoti
daudzi skolotāji, īpaši vidusskolās, tik ļoti slikti pazīst bērnu

dvēseles dzīves parādības, ka viņi iepazīstas ar tiem vie-

nīgi no katedra. Skolotājs redz arī tās grūtības, kādas sa-

gādā bērniem mācības viela. Tikai personīgā satiksmē

noskaidrojas dažkārt, ka bērni nepiesavinās vienu vai otru

lietu nevis aiz slinkuma, bet tāpēc, ka nespēj zināmo vielu

aptvert.

Man nācies jau vairākkārt uzsvērt to lomu, kādu spēlē
bērna sekmēs prasme strādāt. Ne visiem bērniem der visai

klasei dotie norādījumi. Bet kur bērns lai ņem viņam pie-

mēroto darba prasmi? Tā jāpiesavinās bērnam sistēmatiski,
kamēr tā nodibinās par parašu. To var skolotājs dot tikai

ārpusstundu darbā.

Kā izturas bērni pret šāda veida nodarbošanos? Tā kā tas

netiek uzstādīts par sodu, vai par kaunu, bērni ļoti labprāt

paliek pēc stundām, vai arī nāk agrāk, lai pastrādātu sko-

lotāja vadībā.

Bažas, ka bērni it kā zaudētu spēju patstāvīgi strādāt,

pilnīgi nepamatotas, jo skolotājam parasti nemaz nav tik

daudz laika, lai nodarbotos ar bērniem, kas jau daudzmaz

ievadīti kārtējā darbā.

Gadījumos, kur klases ir lielas un mazsekmīgu bērnu

tik daudz, ka skolotājam vienam nav pa spēkam tikt ar ār-

pusstundas palīdzību galā, vai arī, ja viņu pārāk saista ār-

pusklases darbs, ir iespējams pieaicināt palīgā arī sekmīgā-
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kos skolēnus. Šim nolūkam noorganizējams savstar-

pējs palīdzības darbs mācībās.

Jau sen zināms, ka bērni ļoti labprāt izpilda „skolotāja"

lomu, un tāpēc sen skolotāji ir izmantojuši vecāko klašu au-

dzēkņus par palīgiem jaunāko bērnu apmācīšanā. Gribu izteik-

ties vienīgi par tiem atzinumiem, kurus devuši mūsu mē-

ģinājumi pielietojot bērnu savstarpējo palīdzību vienas klai-

ses apjomā. Par grupu organizēšanu šim nolūkam plašāk
izteikusies skolotāja E. Mieleika*) tāpēc šeit pakavēšos vienīgi

pie svarīgākajiem atzinumiem.

1. Savstarpējai izpalīdzībai jābūt abpusīgai, t. i. jāiz-
manto arī tā bērna stiprākā puse, kurš pats saņem palīdzību
kādā priekšmetā. Te viņš var nākt talkā citiem, kas vājāki

šajā nozarē. Tas pasargā mazāk sekmīgu skolēnu no maz-

vērtības sajūtas un apdāvinātāko savukārt no liekas uzpū-

tības. .

2. Repetitori nebūtu skolotāja uzspiežami, bet bērni lai

savstarpēji vienojas. Piedzīvojumi rāda, ka daži bērni lāgā
nesader kopā: vai nu viens otru necieš, vai arī kautrējas
viens no otra.

3. Nepieciešami arī radīt labvēlīgus apstākļus, kur sav-

starpējā palīdzība varētu notikt. Jāierāda bērniem laiks un

vieta. I. un 11. klasē šim nolūkam tika izmantotas divas tā

sauktās brīvās izvēles darba stundas, kas skolā iekārtotas

ārpus parastām stundām, 111. kl. šis darbs bija jāizbeidz taisni

laika trūkuma dēļ. Vecākās klasēs vispār šis paņēmiens

grūti reālizējams, jo bērni ir tā apkrauti paši ar savu darbu,
ka spēj paši tikko galā tikt, kur nu vēl ziedot laiku otram.

Bez tam darba stundu skaitu skolā arī nav iespējams vairs

palielināt.
4. Bērni viens otram var palīdzēt vienīgi vingrināju-

mos. Paskaidrojumus dot tie nespēj. Bērni ar „grūtu

galvu" paturami pašu skolotāju ziņā, jo te bieži vajaci zigs

dziļāks ieskats grūtību cēloņos.
5. Bērni repetitori skolotajam attiecīgi jāinstruē, lai

darbs būtu patiesi vērtīgs.
6. Palīdzības darbs regulāri jākontrolē un pēc iespējas

jāreģistrē. Tas pamudina uz intensīvāku darbu un darba da-

rītājos modina prieku par sasniegumiem.
Vai sekmīgākiem skolēniem šāda biedru repitēšana ne-

nozīmē vienīgi laika kavēšanu? Nekādā ziņā, jo mācīdami

viņi arī paši mācās, iegūstot lielāku veiksmi savā „speciāli-
tātē". Mācot savus biedrus, Viņi bieži spiesti paši papildinā-
ties un iet pie skolotāja pēc padoma. Interesanti atzīmēt, ka

nereti mazie skolmeistari griežas pie skolotāja ar metodis-

*) Skat. rakstu pielietai grupu principu
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kiem jautājumiem: kā labāk vienu vai otru lietu ieskaidrot.

Vērtīgi ir arī strīdi, kas izceļas viena, otra jautājuma dēļ. Bez

tam bērni spiesti vairāk sarunāties par mācību priekšmetiem

savā starpā, kas parastā skolas darbā notiek ļoti reti. Un

pār visām lietām skolas dzīvē kaut drusku pamirdz īstas

dzīves pulss: cik reti skolā bērni var viens otram lietišķi pa-

līdzēt.

Paidagoģiskais kabinets.

Kā jau augstāk aizrādīju, bērnu nesekmībai ir daudzi un

dažādi cēloņi. Bieži tiem pievienojas vēl audzināšanas grū-

tības. Ja pirmos trīs māc. gados skolotājs tiek ar visām

grūtībām klasē pats galā, ņemot palīgā ārpusstundu un bērnu

savstarpējo palīdzību, tad sākot ar 111. kl. un augstāk tas

ja.v nākas grūti. Darbs klasē kļūst plašāks intellektuāli vien-

pusīgāks, palielinās skolotāju stundu pasniedzēju skaits, ne-

atliek laika, lai ārpus stundām nodarbotos ar atsevišķiem
bērniem.

Arī dažādu sarežģījumu skaits šajās klasēs pieņemas.
Tas izskaidrojams pa daļai ar to, ka ar 10. un 11. gadu bēr-

nos jau sāk parādīties priekšpūbertātes pirmās iezīmes, kā

arī ar lielākām prasībām, kas šī vecuma bērniem ne ikreizes

ir pa spēkam. Ne visi skolotāji jūtas arī pietiekoši kompe-

tenti, lai nokārtotu radušos sarežģījumus, jo tas prasa bieži

speciālas studijas un lielus piedzīvojumus. Dažkārt nākas

bērnu izņemt no klases sabiedrības, lai viņu ilgstošāk novē-

rotu neatkarīgi no pārējiem biedriem. Dažreiz bērnam vaja-

dzīga vienkārši izolācija. Un beidzot, arī pats labākais kla-

ses audzinātājs ne ikreizes ir tā neutrālā instance, kas var

palīdzēt bērnam nokārtot radušos konfliktus.

Šī problēma nav jauna:;: ). Jau vairākkārt skolotāju ap-

spriedēs cilāts jautājums par mācīta psīchologa nepiecieša-
mību ikkatrā skolā', kurš varētu vajadzības gadījumos nākt

palīgā ne tik vien skolotājiem un skolēniem, bet arī vecā-

kiem, sniedzot tiem padomus. Šis vēlējumies tomēr atdū-

ries allaž pret visuvareno argūmentu: līdzekļu nav.

1931./32. m. g. mēģinājām skolā iekārtot paidagoģiskās

palīdzības institūtu, neprasot ne no viena līdzekļus. Izgājām
no tā ieskata, ka ikvienā skolā ir vismaz kāds skolotājs, kurš

ir vai nu piedzīvojumu bagātāks, vai arī teorētiski vairāk ie-

dziļinājies paidagoģiskās psīcholoģijas jautājumos par citiem

biedriem. Šo skolotāju pārējo kollēgu saime varētu atbrīvot

no kārtējā skolas darba, vai vismaz darba daļas, lai dotu tam

*) Skat. „Nedzirdets kliedziens" — menešr. „Musu Nak." Nr. 3.

1928. g. 77. 1. p.
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iespēju piegriezt ilgstošu uzmanību tiem audzināšanas gadī-

jumiem, kas sagādā raizes un nav_nokārtojami tekošā skolas

darba gaitā. Atbrīvošana no kārtējiem skolas darbiem izda-

rāma tā, ka visas atiecīgā skolotāja stundas sadala savā

starpā pārējie kollēgas, nesaņemot par to sevišķu atlīdzību.

Skolas psīchologam, jeb labāk sauksim to par pa idol o g v,

tika ierādīts īpašs kabinets (paidagoģiskais kabinets), kurā

starp citu bija novietoti arī skolas galdi un krēsli, gadīju-

mam, ja kādiem bērniem būtu jāstrādā paidologa vadībā, vai

uzraudzībā.

Paidologa lomu nācās uzņemties man, pa daļai arī tā-

pēc, ka faktiski pasniedzamo stundu man nebija daudz un daļu
no tām es varēju pasniegt netraucējot darbu paidagoģiskā ka-

binetā.

Paidagoģiskā kabineta uzdevums pēc ma-

na ieskata bija:
a) radīt bērnam neut r ā 1 v apkārtni, kur viņš varētu

parastās klases atmosfairas netraucēts nākt pie savu

sarežģījumu īsto cēloņu apziņas;
b) morāliski stiprināt cīņai ar iekšējām un ārē-

jām pretešķībām, kas rada sarežģījumus;

c) dot padomus, kā rīkoties un kā izturēties dažādos ga-

dījumos;
d) dot padomus skolotājiem un vecākiem, kā reaģēt uz

zināmu bērnu izturēšanos;
c) noderēt dažiem bērniem par paidagoģisku izolātoru;
f) palīdzēt novērst atsevišķus defektus, ko uzrāda ne-

sekmīgie dažādos priekšmetos, kam varētu būt psī-
chiskas dabas cēloņi.

Praksē paidagoģiskais kabinets vēl izvērtās par novēro-

šanas punktu tiem bērniem, kas nāca no citām skolām ar

atestātu „grūti audzināmais".

Darbs paidagoģiskajā kabinetā notika ikdienas caurmērā

2 stundas. Sākumā biju domājis nodarboties ne vairāk, kā ar

vienu bērnu vienā un tai pašā laikā. Tomēr „pacientu" sa-

radās tik daudz, ka vienā laikā nācās nodarboties ar 4—5

bērniem. Lai arī ne ar visiem bija jāsarunājas: daudziem

bija jāiekārto vienkārši darbs, tomēr šis kompromiss ir no-

teikti jānoraida.
Arī vismazākā paidaloga uzmanības sadalīšana un steiga

nāk darbam par ļaunu. Izzūd tik ļoti nepieciešamā miera

atmosfaira, katras atraisīšanās, vai koncentrācijas priekšno-
teikums.

Te es nevaru ieiet sīkumos. Par darba raksturu tik

teikšu: tas bija ļoti dažāds. Tur bija sarunas ar nebēdņiem,
tad dažiem liku manā uzraudzībā strādāt, lai redzētu, kur
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vainas slēpjas. Bija reizēm kabinetā grupas, lai noskaidrotu

sociālās attieksmes. Tur nāca reizēm tēvi, mātes, pēc pa-

doma, vai noskaidrot tik šaubas. Ar dažu nācās strādāt nedē-

ļām, ar dažu dienas. Bērnus lielāko tiesu piesūtīja skolotāji,
bet reizēm veda vecāki. Paidagogu padomē reiz pacēlās pat

jautājums: vai labi tas, ka bērni apmeklēt var kabinetu tik

tāpēc vien, ka vecāki, vai pārzinis to grib. Tāds jautājums ir

vietā, jo audzināt var labāk viena griba, ne daudzi padomi un

strāvas. Ja tādi nāk, tad jānāk tiem ar ziņu un klases au-

dzinātājam tie jāsaskaņo.
Darbs kabinetā noritēja stundu laikā. Ar mazo klašu

bērniem sarežģījumus tas neradīja. Te bērni tomēr, kas no

augstākām klasēm nāca, kavēja dažkārt ļoti svarīgas stun-

das. Tas atsaucās it sevišķi uz tiem, kas vispār bija vāji.
Tā reizēm paidologam bija jānāk pretim un jāatceļ darbs ka-

binetā. Bet audzinošo ietekmi tas traucē. Varētu gan pieska-
ņot bērnu pieņemšanu mazāk svarīgām stundām, bet tādā ga-

dījumā paidologam būtu Jānodod viss savs darba laiks kabi-

neta un skolas rīcībā. Šinī gadījumā tas nevarēja notikt.

Bērni sūtīšanu uz kabinetu sākumā uztvēra parasti kā

sodu, jo, no vienas puses, viņi apzinājās savas vainas un, no

otras puses, paidologs bija reizē arī skolas pārzinis, kas ne

vienreiz vien viņus priekš tam bija bāris. Tas paidologa dar-

bam, saprotams, par labu nevarēja nākt, jo reizēm jāpārvar

bija sarunās tas aizspriedums, ar kādu bērni nāca. Vēlāk gan

bērni nāca uz kabinetu bez kādām rūpēm, bet tas nozīmēja

reizēm arī to, ka puikam nebēdnim vairs jābīstas nav ne no

kādas varas, jo pārzinis viņam tā kā tā neko nedarīs. Par

darba rezultātiem jāsaka, ka tikmēr, kamēr skolēns regulāri
apmeklēja kabinetu, kamēr viņam bija kontakts ar paidologu,
tikmēr uzlabojumi ir darba, ir uzvešanās ziņā bija neapšau-

bāmi. Bet kolīdz seansi tika pārtraukti, bērns pamazām at-

kal krita atpakaļ vecos netikumos. Bet nodarboties ar vienu

bērnu ilgāk nebija laika, jo gaidīja atkal citi akūti gadījumi,
vai arī gluži vienkārši to kavēja pārziņa pienākumi.

Kaut arī mēģinājums pašu spēkiem noorganizēt paidolo-

ģisko kabinetu jāuzskata par neizdevušos, tomēr tas paida-

gogu saimē un skolas padomē nemazināja pārliecību par pai-

dologa nepieciešamību pie skolas. Ne vienreiz vien skolas

padomē pacēlās jautājums par speciālista psīchologa algošanu
no skolas padomes līdzekļiem. Jautājums tika izlemts pozi-

tīvi, bet palika nerealizēts pietiekošu līdzekļu trūkuma dēļ.
Šis ceļš izveidot pie skolas paidologa institūtu, ja to mūsu

skolā arī kādreiz izdotos reālizēt, būtu citās skolās vēl grū-
tāk izvedams, jo reta būs tā skolas padome, kas necīnītos ar

trūcīgo skolēnu apgādes problēmu.
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Katrā ziņā stundu kompensācija kā paidologa atlīdzības

paņēmiens, ja to nokārto pati paidagogu padome, noraidāms.

Tam divējādi ļaunumi:
1. Ikviens, kas maksā algu, visviens kādā formā, cen-

šas arī algojamo izmantot, šinī gadījumā paidologam reizēm

tiek uzkrauti pienākumi, kas nav tādi, ko nevarētu pie labas

gribas nokārtot pats skolotājs.
2. Ja tas nu neizdodas, tad rodas saīgums: kāpēc man

jāstrādā priekš cita?

3. Ja paidologs grib pretim nākt, tad neizbēgams darba

sastrēgums un steiga, kas atsaucas uz sekmēm.

Tādu paidologa algošanu no paidagogu personālam pare-

dzētā budžeta uzliekot, katram skolotājam par pienākumu pa-

sniegt I—21—2 stundas virs komplekta, varētu gan izdarīt skolu

uzturētāja. Tas būtu gan uzskatāms kā pagaidu līdzeklis, jo

ja vispār atzīts, ka skolām jāatrodas zem pastāvīga ārsta uz-

raudzības, tad jo vairāk jāuzskata par nepieciešamu arī bērnu

garīgās labklājības pārraudzība, kurai gan jārod līdzekļi tā-

pat kā ārstiem.

Tas padarītu paidologu viņa darbā neatkarīgu un nesai-

stītu ar dažādiem citiem pienākumiem pret skolu. Bet tas ir

sekmīgas paidagdģiski psīcholoģiskas palīdzības organizāci-
jas priekšnoteikums.

Dažādi citi mēģinājumi un priekšlikumi.

Atstāšanas pēc stundām arī tika izmēģināta kādu

laiku, kā līdzeklis piespiest nekārtīgos skolēnus padarīt sa-

vus mājās uzdotos darbus.

Ja mēs atzīstam, ka skola tagadējā veidā ir mākslīgi ra-

dīts institūts, lai piesavinātu bērniem, vai viņi to grib, vai ne,

zināmu vairumu zināšanu un veiksmju; ja mēs atzīstam, ka

līdz ar visu šo māksloto iekārtu māksloti ir arī darba paņē-

mieni un reti kad saskaņoti ar bērna dabiskās attīstības liku-

mību, tad jāņem kā dabīgs secinājums arī tā pēc būtības ne-

normālā parādība, kā sēdināšana pēc stundām. Trīs lietas

tomēr būtu jāpatur prātā, pirms to darām.

1. Atstāšanai pēc stundām ir tad kaut kāda nozīme, ja

mājas darbu kontrole tiek izdarīta ikdienas. Tad tikai bērnā

var iesakņoties atziņa, ka neviens pārkāpums nepaliks

bez sekām un ka šīs sekas ir neizbēgamas. Šī apziņa dažu

labu bērnu var pamudināt strādāt. No metodiskā viedokļa

sistēmatiski sakārtotājā darbu virknē vienam mājās nedarī-

tam un skolā pēc stundām veiktajam darbam var arī būt sava

nozīme. Turpretim, ja skolēns sistēmatiski nestrādā, un mēs

viņu tik šad tad ķeram un noķēruši par sodu sēdinām pēc
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stundām, tad, piedzīvojumi to rādījuši visos laikos un visās

skolās, ka nozīmes šādai sēdināšanai pēc stundām nav ne-

kādas.

2. Bērns, kurš nosēdējis pēc stundām, lai iemācītos uz-

doto gabalu, līdz ar to nav zaudējis ne nieka no tiem cē-

loņiem, kas viņu noveduši līdz tam, ka viņš nemācās. Tāda

atstāšana pēc stundām velkas gadiem ilgi bez kāda pozitīva

iespaida uz skolēnu. Taisni otrādi — viņš norūdās un kļūst

pret darbu pilnīgi apātisks. Ja jau bērni tiek atstāti pēc stun-

dām, tad katrā ziņā skolotājam jāpārvērš šī sēdēšana par

ārpusstundu paidagoģisko palīdzību, kā to attēloju augstāk.
Bet tādā gadījumā šai pēcstundu sēdināšanai zūd soda no-

krāsa.

3. Neaizmirsīsim, ka bērns pēc tam, kad viņš ir nosē-

dējis pie garīgā darba 5—6 stundas, vairs nav nekāds ga-

rīga darba strādnieks 5. un 6. stundu, un it īpaši tas, kam

jau tā ar šo darbu nesokas.

Vai apsverot šos trīs motīvus, nebūtu laiks tādu soda

veidu, kā atstāšanu pēc stundām pilnīgi izmest no skolas, kā

ne ar ko neattaisnojamu balastu?

Pēcpusdienas nodarbošanās, t. i. mājas darbu

gatavošana skolā pēc tam, kad bērni bijuši mājās, paēduši
un stundas divas, trīs izklaidējušies, mūsu skolā praktizēta
1933./34. m. g. I. sem. Šis paņēmiens attaisnojams pie tiem

bērniem, kam mājās uzraudzība nepietiekoša, kur bērns nav

pieradināts pie zināmas darba dzīves kārtības. Uz šo pēcpus-
dienas nodarbošanos tika aicināti tikai tie bērni, kas savus

uzdevumus nepildīja kārtīgi mājās. Pēc zināma laika, kad bija
radusies zināma pārliecība, ka šie bērni savus darbus veiks

mājās kārtīgi, viņi no pēcpusdienas stundām tika atbrīvoti.

Tā šīm stundām radās sava nokrāsa. Tas ir šo pēcpusdienas
darba stundu trūkums. Vēl otrs mīnuss: ja skolēns šīs stun-

das apmeklē, teiksim, tikai dažas nedēļas, vai pat dienas,
tad pēcpusdienas darbs izvēršas labākā gadījumā par ārpus-
stundu epizodisku palīdzību.

Pēcpusdienas darba tiešais uzdevums būtu pieradināt
bezuzraudzības bērnus pie kārtīga darba. Bet tas panākams
tikai tad, ja tas ir rēgulārs cauru gadu un obligāto-
risks tiem, kam tas nepieciešams. Tādā gadījumā nepie-
ciešama arī aktīva skolotāja pēcpusdienas darbu vadītāja

līdzdalība bērnu darbā. Mūsu paidagoģiskā padomē, pārru-
nājot novērojumus sakarā ar pēcpusdienas nodarbošanos,
daži kollēgas uzsvēra, ka aktīva palīdzība nav vienam skolo-

tājam kā nespeciālistam visos priekšmetos iespējama. Do-

māju gan, ka šeit krīt svarā vairāk skolotāja norādījumi vis-
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par ka jāstrādā, neatkarīgi no paša darba konkrēta sa-

tura, tā tad garīgā darba technikas norādījumi.

1934./35. māc. gada sākumā paidagogu konference nolēma

pēcpusdienas nodarbošanos turpināt, iekārtojot to ikdienas no

17—19. Darba vadība sadalīta starp visiem pilna komplekta

skolotājiem. Piedalīšanās obligātoriska tiem bērniem, kas mā-

jās stundas kārtīgi negatavo. No pēcpusdienas nodarbošanās

skolā pēc zināma laika bērni tiek atkal atbrīvoti, lai pierādītu,
ka viņi ir iemācījušies patstāvīgi strādāt, ja tas tomēr tā nav,

pēcpusdienas gaitas uz skolu atkārtojas. Skolotāji palīdz vai-

rāk ar metodiska rakstura padomu: kā atrast atbildi, kā iegau-

mēt, atprasa v. t. t.

Kur meklējama izeja?

Ari pēcpusdienas darbi savā vislabākā izveidojumā to-

mēr uzskatāmi par ļaunumu, jo prasa no bērna pārmērīgu in-

tellektuālu darbu.

Izeja no nesekmības skolā meklējama

pirmā un galvenā kārtā intensīvā, labi orga-

nizētā klases darbā un pilnīgā mājas uzde-

vumu izbeigšanā. Vai tas iespējams un, ja iespējams,
tad kā? — Diemžēl šinī virzienā nav sistēmatiski un visu

pamatskolu aptveroši mēģinājumi izdarīti Rīgas pils. 5. īpat.
pamatskolā. 1 Tik daudz tomēr var teikt arī tagad, ka 11. pirm.

skolas un I. klases kurss itin labi veicams arī bez mājas dar-

biem. Tāpat dabas zinībās 111. un IV. kl. izdarītie mēģinājumi

rāda, ka gluži labi var iztikt vismaz bez regulāras uzdo-

šanas un atprasīšanas.

Klases darba organizācijas schēma. 1. Ik-

viena zinātniskā viela būtu vispirms jāapstrādā skolēniem

patstāvīgā darbā vislabāk pirms individuāli, tad grupās kol-

lektīvi, cik tas nu bērniem iespējams. Darba vienība iz-

vēlama pēc iespējas tāda, ko iespējams ir vienā stundā
veikt. 11. Nākošā stundā seko vai nu bērnu ziņojumi un sko-

lotāja papildinājumi, vai arī skolotāja priekšnesums vien, un

vingrinājumi aplūkotās vielas iegaumēšanā. 111. Trešā stundā

seko atkārtojums, kas saistīts ar agrāk izņemto vielu, ving-

rinājumi atcerē. IV. Kā noslēgums seko zināmas lielākas

priekšmeta kursa nodaļas nodošana skolotājam, kas notiek

vai nu ar rakstu darbu vai mutes vārdiem. Darba nodošanai

jāseko vismaz dažas nedēļas pēc vielas apstrādāšanas klasē.

Nodošanas termiņu nosaka skolotājs saziņā ar skolēnu un

zināmās laika robežās. Zināms starpbrīdis vajadzīgs vielas

sakārtošanai atmiņā un saistīšanā ar veco un pēc tam sekojošo
vielu. Operēt daudz maz brīvi skolēns var vienīgi ar šādu
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atmiņā nokārtojošos vielu. Saprotams, ka īpaši vecākās kla-

sēs pirms darbu nodošanas skolēnam būs mājās grāmata vai

piezīmes jāizšķirsta, bet tas būs jau nesalīdzināmi vieglāk, jo

te ir jau zināma izvēle un brīvība termiņa un priekšmeta

nodaļas noteikšanā.

Tik gausi strādājot, nāksies tomēr atteikties no daža laba

programmas punkta. Ja nu apsver, ka bērni tā kā tā visu

steigā izņemto vielu nespēj paturēt, tad vai īstenībā būs kas

zaudēts, ja apzinīgi reducēsim visu vielu uz nelielu, bet o b 1 i -

gātorisku minimumu nevien skolotājiem, bet

arī skolēnam.

Man iebildīs, ka atbrīvojot bērnu no mājas darbiem, mēs

viņu nepieradināsim pie pienākuma pildīšanas. Bet vai darbs

stundās nav uzdevums, vai skolas dzīve nav pilna visādu pie-

nākumu, gan pret biedriem, gan pret skolotājiem, gan pret

pašu darbu, un vai pati skolas apmeklēšana nav pienākums,
kas arī ne ikreiz ir patīkams? Vai patiesi radināšana pienā-

kumu pildīt sākas tikai tad, kad tiek bojāts bērna gars un

miesa? Cik bieži nav tā, ka bērns nespēj savu pienākumu
pildīt. Viņš spiests to mankēt. Aiz žēluma viņam reizēm pa-

līdz darīt to pat vecāki. Vai tas stiprina pienākuma apziņu?

Tad, pati pienākuma apziņa un atbildības sajūta ir, kā jau es

sākumā minēju, jēdziens, kam mūsu praksē piešķirts tāds sa-

turs, kas nemaz neatbilst pienākuma apziņas būtībai. Katrā

ziņā šis jautājums ir pamatīgāk aplūkojams un revidējamas
arī metodes, kā pienākuma apziņu audzināt.

Kāda māte, pati bijusi skolotāja, un laba audzinātāja, man

burtiski teica sekojošo: „Kad es gāju skolā, tad mums, skolē-

niem, atlika laiks ir palasīt šo, to, ir pastrādāt to, kas patika.
Manas meitas tā apkrautas ar skolas darbiem, ka viņām nav

laika ne par ko vairs interesēties. Ja viņas arī kādu brīdi

ir brīvas, tad tik nogurušas, ka viņas nekas vairs neinteresē."

Klausoties šais mātes vārdos, man nāca prātā kādi citi vārdi:

~Nebīstaities no tiem, kas miesu nokauj, bet bīstaities no tiem,
kas nokauj garu ..." *)

Vai tad patiesi bērnu pašu intereses tik bezvērtīgas? Man

jāliecina, ka vissliktākos apstākļos, strādājot ar «visslinkāko"

klasi, tādā gadījumā, ja darbs ir daudz maz prātīgi noorgani-

zēts, t. i. satur pietiekoši daudz iespējamību pielikt rokas, pa-

strādāt taustāmu darbu, izjust, spontāna interese pat uz sko-

las darbu rodas pie vismaz 70% bērnu. Tad ir arī visslin-

kākie klāt, un strādā arī paši uz savu roku. Savām paša in-

teresēm sekojot, izaugusi lielāka tiesa mūsu krietnāko mei-

staru, darbinieku un zinātnieku. Tie, kas tiek bīdīti un stum-

*) Raksts raksturo laiku pirms pamatskolu programmu pārstrādāšanas,
1934. g. rud-nī. L T.
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dīti, nekad paši sevi neatradis, jo viņiem neatliek vienkārši

spēka par kaut ko vēl interesēties.

Es negribu ar to tomēr noliegt, ka ir tādi, kas pēc savas

gara konstitūcijas ir vadāmi, bet tie ir ari visvieglāk ieintere-

sējami, ja darbs ir viņu spēkiem piemērots. Turpretim tie, kas

neieder ne šeit, ne tur, ir aplūkojami kā īpatņi, kas prasa spe-

ciālas pieejas. Bet galu galā arī tiem ir sabiedriskā organismā

sava pozitīva loma paredzēta, un mūsu uzdevums ir palīdzēt

visiem no sliedēm izsistajiem bērniem atrast savu vietu.

L. Taivans

Skolas darba sekmju aptvere.
1. Problēmas.

Kam mums skolēnu sekmes jātver un jāvērtē? Parastā

atbilde: „Sekmju tveršanas nolūks — noskaidrot, vai skolēns

attiecīgam darba posmam paredzēto mācības kursu piesavi-

nājies." Paliksim pie šī, kaut arī trūcīgā formulējuma, jo tas

ir pašulaik valdošais un tajā orientēta visa šīs dienas skolu

prakse. No īsās atbildes izriet divi momenti, kas mums īpaši

jāpatur vērā: 1) zināms mācības kurss un 2) tā piesavināša-
nās pakāpe. īstenībā šo divu lietu pareizs nostādījums ir

reizē arī visas sekmju vērtēšanas problēmas atrisinājums, jo

te iet runa par mērauklu un mērījamo objektu.
Lai visas problēmas, kas saistītas ap sekmju tveršanu un

vērtēšanu, mums kļūtu saprotamas, turēsim acu priekšā pa-

gaidām vienīgi mūsu pastāvošo vērtēšanas metodi.

Par ko skolēns saņem liecībā atzīmi 2, 3, 4, 5? Izgl.

ministrijas rīkojumos 11. 111. 1920. rīkojums („V. V." 58.) no-

saka vienīgi ka „sekmju vērtēšana izdarāma ar „četrpakāpī-
gām atzīmēm: sekmes -— nepietiekošas, apmierinošas ,pilnīgi

pietiekošas, labas, vai arī laika un telpas oikonomijas labād,

attiecīgiem numuriem: 2, 3, 4, 5." Kāda atzīme kādā gadījumā
liekama, par to nav nedz šeit, nedz arī kādā citā rīkojumā kas

minēts. Šis jautājums nav pārrunāts arī 1921. g. Izgl. mini-

strijas sasauktajās skolotāju sapulcēs, kur gan tika diskutēts

jautājums par atzīmju formu. Solidākā paidagoģiskā praksē

parasti rīkojas tā: Atzīmes 3, 4, 5 saņem tie, kas veikuši

kursa minimumu. Atzīmi 2 — kas to nav veikuši. At-

zīmi 3 saņem tie, kas minimālās prasības veic ar zināmu pie-

spiešanos. Turpmāko darbu šie skolēni, paredzams, arī va-

rēs veikt tikai tad, ja turpinās iepriekšējā materiāla nostipri-
nāšanas darbu. Ar atzīmi 4 tiek novērtētas tās zināšanas un

veiksmes, kas, acīmredzot, kļuvušas jau par skolēnu palie-
kamu īpašumu un kuras tas bez grūtībām spēj reproducēt.
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5 saņem tie, kas orientējas apstrādātās vielas sīkumos, ar to

prot rīkoties jau brīvi. Attiecinot to uz techniskām veiks-

mēm, darbā redzama izcila precizitāte un technisko līdzekļu

brīva pārvaldīšana nospraustajās robežās. Atzīmi 5 izpelnās
parasti arī tie audzēkņi, kas parāda priekšmetā sevišķu in-

teresi vai spējas.

Protams variāciju ir ļoti daudz. Piem., ne mazums sko-

lotāju ar 4 vērtē visu minimālprasību piesavināšanu, ar 3 —

ja minimālprasībās ir robi, bet ne pārāk lieli. No šī konstatē-

juma izriet sekošas problēmas:

1 Kas tad ir minimums?

2. Vai tas katram skolotājam var būt savs?

3. Kā man to zināt, ja aplūkoju sveša bērna atzīmes,
kādas minimuma mērauklas turējis rokā viņa skolotājs.

Ja mes ari pieņemtu par minimumu visu to, kas pro-

grammā rakstīts, tad atkal paceļas jautājums:

4. Kā šī minimuma piesavināšanās pakāpe tverta? Vai

rēgulārās ikdienas pārbaudēs, vai epizodiskās kontrolēs. Vai

kontroles jautājumiem bijis gadījuma raksturs, vai turpretim
tie ir bijuši tā izraudzīti, ka, lai uz tiem atbildētu, patiesi jā-

zina viss minimums.

5. Kā novērtēt skolēna atbildi? Ja lielā skolotāju

daļa novērtē «zināšanas ar robiem" ar 3, tad redzot liecībā

šo atzīmi, mani nodarbina arvienu jautājums, kas tie par ro-

biem varētu būt, un vai tie tik neskar minimālās veiksmes,

bez kurām turpmākais darbs diez' vai ies

6. Vai tas paņēmiens, kādu pielieto, nešaubos, % no vi-

siem skolotājiem, ka gada atzīme tiek «izvesta" no dienu at-

bilžu caurmēra, pareizi atspoguļo bērna zināšanas? Vai ka-

vējumi, kaut tie arī nebūtu diez' cik lieli un kaut arī skolēns

būtu centīgs, izdarot māc. gada darba galīgo vērtējumu tomēr

nebūtu ņemami vērā?

7. Vai katram vērtējumam nevajadzētu balstīties uz

vairāk vai mazāk objektīviem un visiem ieinteresētajiem pieie-
tamiem datiem, tāpat kā mēs darām pašulaik ar skolēnu vei-

ksmju vērtējumiem rēķinos un rakstu darbos?

8. Vai katrs darbs, un skolas darbs jo vairāk, neprasa

laiku pa laikam izsmeļošu pārskatu par to, kas veikts

un kas vēl veicams, ne tik vien visai klasei, bet arī atseviš-

ķam bērnam? Vai numuri šo pārskatu dod?

9. Un beidzot, vai neuzklausīsimies arī dažus raksturī-

gos vecāku un bērnu jautājumus un iebildu-

mus? «Ko tad īsti, sakāt, mans bērns nezina, ka jūs viņam
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esiet ielikuši 2?" — „Jūs sakāt, ka viņš ir slinks, bet ko tad

īsti viņš nav padarījis?" — «Skolotājs uz manu bērnu tikai ie-

ēdies! Bērns mācās mājās raudādams, bet laba numura ne-

redz. Kad prasu, ko tad bērns nezina, tad skolotājs izrunājas

gan šā, gan tā, bet īstu skaidrību tā no viņa ir nedabonu!"

Vai šīs problēmas, kas katrā skolā gandrīz katru skolo-

tāju vairāk vai mazāk nodarbina, nebūtu reiz jānokārto? Tās

taču nav mūžības problēmas, kuras nav mūsu ikdienišķiem
spēkiem atrisināmas. Nav jābūt arī nemaz jaunās skolas

cīnītājiem, lai apzinātos, ka jautājums reiz jānokārto. To

prasa vienkārši skolotāja darba ētika.

Priekšlikumi, ko šeit sniedzu, nav vienas dienas darba

auglis, bet tas izaudzis pamazām 13 gadu ilgā darbā. To

pārbaudījuši vispirms mani kollēgas, Rīgas pilsētas 5. īpatn.

pamatskolā un vesela rinda skolotāju gan Latvijā, gan ār-

pus tās.

2. Zināšanu un veiksmju pārbaude.

Lai man kollēgas neņem ļaunā, ja sāku no ābeces, uzstā-

dot vispirms jautājumu, ko nozīmē vērtēt. Ka šis jautājums

nav nevietā, to rāda jau tāds kuriozums vien, kas diez' kā

ieviesies tai pašā jau minētajā Izglītības ministrijas rīko-

jumā par skolēnu sekmju vērtēšanu. Tur vārdu pa vārdam

lasām sekošu teikumu: «Nebūtu lieki pastrīpot, ka skolēnu

atbildes ir ne tik vien sekmju vērtēšanas mēr-

aukla, bet daudz vairāk
— tam ir ļoti svarīga paidagoģiska

nozīme .. ."*) (Retinājums mans. L. T.) Ja skolēnu atbildes ir

mēraukla, tad jāprasa, kas tad īsti ar šo mērauklu tiek vēr-

tēts. Katrā ziņā jau nu vairs pašas atbildes ne.

Domāju, ka vienīgi pareiza atbilde uz uzstādīto jautājumu

būs tā, ka vērtēt nozīmē salīdzināt vērtējamo

objektu, vai parādību ar mērauklu. Pārnesot šo

dēfīnējumu skolas dzīvē, teiksim, ka vērtējamā parādība ir

skolēna zināšanas un veiksmes, kas izpaužas viņa atbildēs un

darbos; un mēraukla — tās minimālprasības, kādas mēs pie-
ņemam par normatīvām zināmā priekšmetā un pakāpē. Man

šķiet, ka neviens neņemsies apšaubīt arī to, ka mērauklai —

minimumam jābūt stabilam vismaz zināmā laika sprīdī un ap-

stākļos. Domāju neapšaubāms arī tas, ka ikvienam, kas sa-

ņem ziņas par izdarītu vērtējumu, jābūt arī noteiktam priekš-
statam par to, kāda mēraukla pielietota. Tā tad no sacītā iz-

*) „V. V." 58. 1920. g. 11. martā.
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riet, ka, lai radītu skaidrību sekmju tveršanas un vērtēšanas

darbā, nepieciešams sekošais:

1. Noteikts zināšanu un veiksmju minimums.

2. Par vērtēšanas mērauklu var būt vienīgi šis mini-

mums.

3. Šim minimumam iābūt visiem attiecīgiem skolu ti-

piem un klasēm vienādām, vai vismaz ikvienam interesen-

tam līdz ar pašu vērtējumu, resp. liecību pieietamām.

Tāpat arī pats sekmju tveršanas un vērtēšanas process

nostādams tā, lai tam nebūtu vis gadījuma krontroles raksturs,

bet lai tas būtu patiesi vērtējums un lai vērtējuma rezultātam

arī tiešām būtu tas norēķina nodošanas raksturs, par kādu runā

minētais rīkojums un K. Melnalksnis skolotāju sapulcēs 1921.

g. vasarā. Tāpēc arī pilnvērtīgas sekmju tveršanas conditio

sine qua non uzskatāmas arī sekošās prasības:

4. Pārbaudei jātver visi bez izņēmuma minimuma

punkti.

5. Arī darba tekošā kontrole jānostāda tā, lai katrā mo-

mentā būtu pilnīgs pārskats ne tikvien par klasi, bet par ik-

katra skolēna paveikto darbu.

6. Ziņām jābūt pieietamām katrā laikā kā bērniem, tā

arī vecākiem.

Minimums. Lai panāktu visām skolām kopēju mini-

mālprogrammu, veicams vēl rūpīgs programmas sijāšanas

darbs. Kamēr tas nav veikts valsts mērogā, tikmēr katrs

atsevišķs skolotājs, vai skolotāju grupa, tomēr var šadu mi-

nimumu izstrādāt savām vajadzībām pati. Katrā ziņā šādas

programmas sastādīšana skolotāja darbam var nākt vienīgi

par svētību. Minimālās prasības sastādot katrā priekšmetā
jānorobežo vispirms zināšanas no veiksmē m._ Piem,

ģeogrāfijā prasme orientēties kartē, spēja izdarīt slēdzienus

uz zināmu datu pamata, būtu uzskatāma par veiksmi. Tur-

pretim iegaumētas statistiskas ziņas, saimnieciski, klimatiski

v. t. t. raksturojumi ir zināšanas. Tālāk, par minimālprasību
uzskatāma katra tāda prasība, kuru nepildījis skolēns uz nā-

košu klasi nav pārvedams un bez kuras turpmākais darbs

šajā disciplīnā nav domājams. Viss pārējais no_ minimuma iz-

metams. Tas nenozīmē un arī nedrīkstētu tā būt, ka skolotājs

savu darbu arī ierobežotu ar šo minimumu. Ārpus minimuma

robežām lai izpaužas skolotāja un skolēnu vadošā un pētoša

iniciātīve.



109

Veiksmju lapas.

Būtu ļoti labi, ja skolotājs jau gada sākumā šīs minimāl-

prasības paziņotu arī skolēniem un vecākiem (varbūt arī kopā
ar citām otrās šķiras prasībām). Vislabāk to izdarīt piestip-
rinot šīs prasības tabulas veidā pie sienas, kur tās var la-

sīt tiklab skolēni, kā vecāki. Skolēnam šāda darba pro-

gramma palīdz orientēties izņemtajā vielā. Vecākiem savu-

kārt tās rāda, kas bērniem gadā jāpiesavinās un reizē arī dod

pieturas punktu bērna kontrolei mājās. Vēl labāk, ja māc. gadu

sakot audzinātājs klašu sapulcēs iepazīstina vecākus ar tām

prasībām, kādas bērniem būs jāpilda.

Tas jādara vēl tāpēc, ka vecākiem un skolēniem jau gada
sākumā jāzina, ka pavasarī pāreja uz nākošo klasi atkarāsies

nevis no skolotāja labvēlības, vai nelabvēlības, laimes, vai ne-

laimes, bet no tā, kā šīs noteiktās prasības tiks veiktas.

No šāda nostādījuma dabīgi izriet prasība lai padarītais
darbs arī tiktu kaut kur reģistrēts, lai vajadzības gadījumā
būtu pārskats par veikto un neveikto. Šim nolūkam mēs Rī-

gas pils. 5. īpatn. pamatskolā parasti lietojam minimuma pro-

grammu tabulas (sk. tab. Nr. 1).

Tekstā iespiestās tabulas kreisā pusē veiksmju program-

mas dala rēķināšanā 11. klasē. Tai tīri lokāls raksturs. Šajā

programmā- uzkrīt divi lietas: veiksmju sīkā detālizācija un

metodiskais gājiens, kas spīd vielas sakārtojumam cauri.

Veiksmju sīkā detālizācija nepieciešama aiz

sekošiem motīviem. Ja bērns ir sācis sekot sava darba sek-

mēm, tad viņam jādod arī iespēja saskatīt savu pūļu augļus.
Vislabāk būs darīts tad, ja bērns pastrādājis un savu darbu

nodevis skolotājam, tūdaļ arī redz savu pūliņu atspoguļo-
jumu attiecīgā tabulā, tāpēc arī jo sīkākās vienībās darbs

sadalīts, jo labāk. Sevišķi tas sakāms par bērniem pirmskolas
vecumā. Vecākiem skolniekiem vislabāk programmu sadalīt

organiskās darba vienībās. Atsevišķu darba vienību nosau-

kumi jālieto tie, kurus parasti lietojam sarunā ar skolēniem un

nevis tos, kas sastopami skolotājiem domātajās programmās.

Metodiskais gājiens atspoguļojas visvairāk

zemāko klašu minimumu programmās, jo būdamas pašas par

sevi nelielas, tās vēl turklāt saskaldītas ļoti sīkos elementos.

Skolotāja metode izpaužas arī veiksmju prasībās, kuras līdzās

teorētiskām zināšanām uzstāda skolotājs. Taisni tāpēc, ka

detālizācijas raksturs lielā mērā atkarājas no pielietotās darba

metodes, nav ieteicams standartizēt darba programmas, bet

gan vienīgi programmas minimumu.
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Veiktā darba atzīmes tiek izdarītas attiecīgās rūtiņās pre-

tim skolēna vārdam un attiecīgai vienībai. Tab. Nr. 1 re-

dzamas dažāda veida atzīmes. Tās atkarīgas no nodotā darba

rakstura, kvalitātes, nodošanas laika v. t. 1. Piem., ja sko-

lotājs grib izcelt nododamā darba kvalitatīvo pusi, kaut lī-

dzīgi tam, kā to darām ar ciparu atzīmēm, tad iespējams to

izdarīt ar dažādām pieņemtām zīmēm, vai arī krāsu. Tāpat

ja_ vajadzīgs parādīt, kādā laika posmā darbs veikts. Gribu

vēl noteikti pastrīpot, ka darba kvalitātes novērtē-

jumā nekad nedrīkst rēķināties ar kļūdām, kas pielaistas ne-

zināšanas dēļ. Minimālajās zināšanās kļūdu ne -

ab. r.

Izgriezums no II. klases vei smju lapas rēķināšana.

13. Prasme rīkoties ar naudu
....

12. Laukuma meru pazīšana un prasme
izmērīt un aprēķināt laukumus □□iūūlOl

11. Sakarība starp dotajiem skaitļiem un

atlikumu atskaitīšanā □ □ !■□ ūlOū

□ □ ■ □ MOo

lūlDilOū

■OiliiOn
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10. Aptuvena atlikuma lezešana . .

9. Atskaitīšana 1000 apjoma ar skaitīkļi
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drīkst būt. Ja tās darbu nododot sastopamas, darbu ne-

var pieņemt un arī atzīmēt veiksmju lapā. Darba kvalitāte

var attiekties vienīgi uz lielāku vai mazāku veiksmes pakāpi,
ārējo ietērpu vārdos vai formā.

Darbu pieņemšanas kārtība atkarājas no darba iekārtas,

kādu izstrādājis pats skolotājs un darba apstākļiem. Variāciju

tāpēc var būt ļoti daudz. Viens noteikums tomēr paliek ne-

grozāms : visi bērni pārbaudāmi visās minimuma

prasībās. Kontrole uz labu laimi (Stichprobeverfahren)
te nav pielaižama. Racionāli iekārtojot darbu, pārbaude ne-

prasa vairāk laika nekā līdz šim. Minēšu te dažus piemērus
kā es to daru.

Pirmskolas I. un 11. klasē, kur ļoti daudz laika paredzēts

vingrinājumiem, mēs arī visbiežāk pjekļūstam atsevišķam bēr-

nam, tāpēc grūtību te vismazāk. Šajās klasēs daru divējādi.
Pirmskolas klasē pārbaudāmo bērnu ņemu savrūp, vai nu iz-

mantodams laiku pirms stundu sākšanās, kamēr visi bērni vēl

nav sanākuši, vai arī pēdējā stundā, kad parasti bērniem tiek

iekārtots patstāvīgs rokudarbs, zīmēšana v. 1.1. I. un 11. klasē

parasti atsevišķās techniskiem vingrinājumiem iekārtotās

stundās uzaicinu pieteikties tos skolēnus, kuri jūtas pietiekoši

stipri, lai pārbaudītos kādā veiksmē. Pārbaudi izdarām kopā
ar visu klasi. Piemēram, ja tā ir reizināšanas veiksme, tad

uzdevumu rēķina līdzi visi un kontrolē, vai pārbaudāmais pa-

reizi atbild/vai nē.
_

Reizē tā tad ar atsevišķa skolēna pār-
baudi norit arī kārtējais vingrinājumu darbs, tikai tam piemīt
nu zināms spraigums. Katrs_ atsevišķs skolēns sevī gatavojas,
lai varētu arī pieteikties agrāk, vai vēlāk pie pārbaudes. Tādai

kartībai ir arī tas labums, ka bērniem, kas lēnāk strādā, dota

iespēja ilgāku laiku gatavoties. Bez tam bērniem nav stundā

jābaiļojas, gaidot skolotāju to izsaucam tādā brīdī, kad viņš
nejūtas vēl īsti drošs. Vecākās klasēs, ciktāl laiks to atļauj,

pielietoju to pašu paņēmienu. Līdztekus tomēr iekārtoju arī

kontroles darbus Visdažādākos veidos, sākot ar apcerējumiem
un beidzot ar jautājumu lapām un praktiskiem darbiem atka-

rībā no pārbaudāmā materiāla vai veiksmes dabas. Uz vēlē-

šanos, vai arī, ja to prasa apstākļi, pārbaudu atsevišķu sko-

lēnu arī ārpus kārtējā darba. Sekmju lapās atzīmēti tiek vie-

nīgi pieņemamie pārbaudes rezultāti. Ja veiksme nav piesa-

vināta, tad tā „netiek pieņemta", kā klasē mēdz teikt. Sliktas

atzīmes līdz ar to izpaliek, jo iet runa vienīgi par nokārtotu

vai nenokārtotu darbu.

Vēl jāpiezīmē, ka pirmskolas klasē, it īpaši pirmajā pus-

gadā, kamēr bērni vēl neprot lasīt sekmju lapu tekstus, tiem

blakus jānovieto attiecīgi simboli. Arī 2. pusgadā teksts jā-
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rediģē bērniem tuvā stilā un rakstā. Tā, piemēram,

rēķināšanas sekmju tabulā „Kā mēs rēķinām" lasām un re-

dzam sekošo:

Aplūkojot tab. Nr. 1, rodas vēl jautājums, kāpēc nume-

rācija un vispār prasības novietotas no apakšas uz augšu, tā

tad, itkā ačgārni. Tas tāpēc, lai arī uz papīra atspoguļotos
augšanas process, kas allaž tiek uzsvērts visā bērnu darbā.

Tam ir arī praktiska nozīme, jo šādu reģistrācijas principu

mēs pielietojam dažādām vajadzībām un daudzos gadījumos,
kur prasības, vai darbi nepārtraukti aug un to robeža nav arī

skolotājam droši paredzama. Ērtāk jauno tekstu ir rakstīt ne-

norobežotā virzienā, t. i. uz augšu. Bērnu vārdus rakstām

lapas apakšā, lai tie būtu tuvāk bērnu acīm un lapa nebūtu

jākar pie sienas pārāk zemu.

Darba pieņemšanu skolotājs pats atzīmē lapā, turpat

bērna klātbūtnē.

Kā arvienu, skolotājam un arī bērniem jārēķinās ar zinā-

mām laika robežām, kurās zināms kurss jāpiesavinās. Jārē-

ķinās arī ar zināmu bērnu procentu, kas šādu, vai tādu iemeslu

dēļ savu_ darbu laikā neveic. Te jāķeras skolotājam pie tiem

pašiem līdzekļiem, kādus tas parasti pielieto tādos gadījumos.
Vingrinājumu darbu labošana un vērtē-

šana. Darbi, kurus bērni parasti strādā, lai vingrinātos kādā

techniskā veiksmē, piem., pareizrakstībā, rēķinos, jālabo un

jāvērtē kā parasts. Saprotams, ciparu atzīmēm te nav vairs

nekādas nozīmes. Ja skolēnam būtu vajadzīgi kautkādi norā-

dījumi sakarā ar darba izpildījumu, tad to vislabāk izdarīt ap-

rakstošā veidā.

3. Ka izvairīties no subjektivitātes vērtējuma?

Tikmēr, kamēr skolēna darbam ir vienīgi kvantitātīvs

raksturs, tikmēr skolotāja vērtējums būs objektīvs, bet kolīdz

viņam jāvērtē darba labums, tūdaļ uzmācās jautājums: „Ko
atzīt par labu?" Testu metode, kā zināms, cenšas skolēnu zi-

nāšanas pievest pie cipara, kas izteic pareizo atbilžu kop-
skaitu. Šī cipara attiecība pret standartnormu — arī skaitli,

s. īmej jrns.

. Esmu savācis skaitīšanai kociņus, zīlītes un

kastaņus.

Kociņi, zīles, kastaņi.

. Pagatavoju rēķināšanas kastiņu. Reķinaš. kārbiņas attēls.

. Protu uztvert sava apkārtne skaitļus līdz 5. Piecu ķiršu zīmējums.

. Spēju uztvert acumirkli dažādu skaitļu zīmē-

jumus līdz 5.

Acs attēls.
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kas izteic lielas skolēnu masas zināšanu vidējo — dod kvo-

cientu, kas patiesi uzskatāms par objektīvu vērtējumu. Par

testu metodi vispār gribu izteikties vienā no turpmākām no-

daļām. Te gribu aizrādīt tikai uz testu metodes teicamo prin-

cipu, kvalitātīvo momentu tvert, sadalot to

kvantitātīvos elementos. Tā, piemēram, ja laba

ģeogrāfijas prasme parādās a) prasmē veikli orientēties kartē,

b) attiecīgas territorijas fizisko, saimniecisko un politisko stā-

vokli raksturojošo pamatdatu zināšanā un c) prasmē saskatīt

šo datu savstarpējās attiecības, tad pārbaudot skolēnu ele-

mentu pārvaldīšanā, mēs varam arī zināmā mērā objektīvi
spriest par visa priekšmeta piesavināšanos. Saprotams,

stingri ņemot, jāatzīst, ka arī atsevišķos priekšmeta elemen-

tos ietilpst reizēm diezgan daudz kvalitātīvu momentu. Piem.,
varam strīdēties, vai tā jau uzskatāma par labu kartes pazī-

šanu, ja skolēns prot uz mēmās kartes atzīmēt, teiksim, 10

svarīgu ģeogrāfisku punktu. Bet te mēs atkal pieskārāmies
minimuma jautājumam. Kas uzskatāms par pietiekošu vienā

vai otrā apakšdisciplīnā, ar to var, vismaz zināmiem lokāliem

apstākļiem, nospraust minimumu.

. Šādu priekšmeta analizēs ceļu es gribētu ieteikt ikvie-

nam, kā ļoti svētīgu ne tikai sekmju objektīvai vērtēšanai

vien. Te pievedīšu dažus piemērus tādās disciplīnās, kurās

kvalitātes moments ir sevišķi spilgts, kā lasīšanā un rok-

rakstā.

Lasīšanas veiksmes tabula

sākot ar pirmskolas un beidzot ar 111. k1 a s si.

1. Nosauc pareizi patskaņus ar un bez garumzīmes.

2. Nosauc pareizi biežāk sastopamos līdzskaņus.
3. Skaņo vienzilbīgus vieglākus vārdus.

4. Skaņo vieglus divzilbīgus vārdus.

5. Pazīst visus burtus un tos pareizi nosauc.

6. Lasa 3-zilbīgus vārdus bez līdzskaņu sablīvējumiem.

7. Skaņo visus vārdus.

8. Lasa ar veiksmi līdz 5 vārdiem minūtē svešu ābeces

tekstu.

9. Lasa ar veiksmi 8 vārdi minūtē svešu ābeces tekstu.

v. t. t.

15. Lasa ar veiksmi līdz 15 vārdu minūtē parastā lasām-

grāmatā, pareizi izrunājot garumzīmes un galotnes.
v. t. t.

25. Lasa pietiekoši skali klases priekšā ar veiksmi līdz

35 vārdi min.

26. Lasot ievēro arī pieturas zīmes v. t. t.
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40. Lasa ar veiksmi līdz 60 v. min. un zināmu izteiksmi.

v. t. t.

50. Lasot uzsver teikuma svarīgāko locekli (loģiskais
akcents).

51. Izloba apcerējuma un stāsta galveno domu, lai to

pēc tam sakarīgi atstāstītu.

52. Lasītā tēlojuma saturu spēj sadalīt ainās un apcerē-
jumu — daļās (plāna izlobīšana).

53. Deklamējot ar balss līdzekļiem izceļ atsevišķu vārdu

raksturu.

Silti ieteiktu kollēgām, kam rūp bērnu rokraksta izkop-

šana, sekošu raksta vērtēšanas paņēmienu:

Katram skolēnam iekārtojama apm. 50 cm. gara un 15 cm.

plata makulatūras papīra sloksne. Tā sadalāma ar labi sa-

skatāmām šķērssvītrām tikdaudz pakāpēs, cik dažādu kon-

krētu prasību skolotājs uzstāda labam rakstam attiecīgā

klasē. Pakāpes apzīmējamas no apakšas uz augšu ar pietie-

koši labi arī no attāluma saskatāmiem kārtas cipariem. Loks-

nes apakšā — skolēna vārds. Ja materiāls sagatavots un

bērniem doti noteikti norādījumi kā rīkoties, tad šādas lapas
ļoti labi var sagatavot rokdarbu stundā arī mazāko klašu sko-

lēni paši.*) Piemēra dēļ te uzskaitīšu tās prasības, kādas, es

uzstādu pirmskolas klases skolēniem.

1. Pareizi sēd. 2. Pareizi tura spalvu. 3. Burtus raksta

skaidri salasāmi (atbilstot mazo antikva burtu pirmveidam).
4. Burti vienāda lieluma. 5. Burti vienāda slīpuma. 6. letura

taisnas rindas.**)

Šīs ir pirmās prasības parasti pirmām semestrim, kamēr

bērni vēl raksta vai nu ar redisspalvu vai zīmuli. Otrā se-

mestrī šīm prasībām pievienojas vēl turpmākās:
7. Darbs pareizi iekārtots lapā.

8. Burti pareizi saistīti.

9. Mazie burti glīti veidoti.

10. Lielie burti glīti veidoti.

Tā kā īstenībā visām šīm prasībām tiek piegriezta uz-

manība no sākta gala, kaut arī dažādos laikos sevišķi uzsvēr-

tas tiek atsevišķas prasības, bez tam bērnu raksturs, apdāvi-
nātība un iepriekšēji, vingrinājumi arī nepaliek bez iespaida,
tad arī novērojams, ka dažādas glītraksta prasības dažādi

*) Svītras pakāpju nodalīšanai var pagatavot aplikācijas ceļā no tumša

spožpapīra; ciparus izgriezt no veciem nedēļu vai mēnešu sienas kalendāriem

ko rudenī grāmatveikalos var dabūt par velti.

**) Mes rakstam bez līnijām.
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bērni apmierina dažādos laikos. Sekmju vērtēšanu rokraksta

izveidošanā tāpēc izdaru tā. Kopā ar bērnu, kurš pienesis sa-

vus pēdējos darbus vērtēšanai, un līdzi spriežot arī klāteso-

šiem biedriem,*) uzstādām rakstam pēc kārtas visas uzskai-

tītās prasības (tām jābūt izkārtām pie sienas). Ja raksts at-

bilst, piem., jebkurām 3 prasībām, tad skolēnam ir tiesība

ielipināt uz augstāk aprakstītās sekmju lapas 3. pakāpes lau-

kumā sava, raksta paraugu. Aizpildītais laukumiņš rāda tā

tad reizē ir raksta glītuma pakāpi un arī pašu darbu. Katras

jaunas prasības apmierināšana reizē ir kāpiens uz augšu.

(Skat. zīrn. Nr. 2, kur attēlota kontroles sloksnes augšējā
daļa.) Savirknējot visas sekmju lapas vienu otrai blakus pie

sienas, dabūjam skaidru ainu par to, kā strādā visa klase. Šo

ainu varam arī kurā katrā momentā izteikt ar skaitli, kas no-

teikti atbilst īstenībai. Piemēram, ja klasē no 40 skolēniem

1. XII. — 10 skolēnu pilda 2 prasības; 15 sk. — 3; 15 sk. — 4

un 10 sk. — 5 prasības, tad dabūjam sekošu kopsummu:

20 + 45 + 60 +50 = 175 ar caurmēru 175 : 40 = 4,37. Sa-

līdzinot šos datus ar cita datuma dabūtiem datiem, varam ar

objektīviem skaitļiem raksturot stāvokli klasē. Analoģiski
mēs varam kura katra priekšmeta sekmju lapas datus pārvei-
dot skaitļos.

4. Bērnu garīgās un fiziskās attīstības gaitas raksturojums.

Ir patiesi neērti skolotājam atzīties, ka viņu interesē ti-

kai programmās prasīto zināšanu un veiksmju piesavināšana
bērniem. Vai tad bērnu garīgā un fiziskā attīstība ne? -

0, bez šaubām, arī. — Bet tā jau nu nāk pati no sevis, kā

kārtīga skolas daba sekas. — Nāk gan, bet vai mums pašiem
ir arī kaut kāds pārskats par to, kas bērna garīgā un fiziskā

attīstībā notiek? Vai mēs te nesējam un nepļaujam pa tumsu?

— Bet atzīmes liecībās taču zināmā mērā raksturo arī bērna

intelliģenci, bez tam atzīmes uzcītībā, kārtībā un uzvedībā
...

— Labi, bet ja bērnam liecībā tik daudz divnieku, ka tas ne-

tiek pārcelts uz nākošo klasi, tad kā man, nezinātājam, šos div-

niekus tulkot? Vai skolēns tos dabūjis aiz slinkuma, sliktu

mājas apstākļu, ganu gaitu, neapdāvinātības, spēcīgu blakus

interešu, vai vājas veselības dēļ? Atzīme par uzcītību pie

2—3 divniekiem nekad nebūs vairāk par 3. Tā tad šī atzīme

arī neko neliecina. Paidagoģiska rakstura piezīmju liecībās

nekādu. Tumsa!

Tiek gan skolās sakarā ar'lzglītības ministrijas rīkojumu

vesta bērnu garīgās attīstības raksturojumu grāmata, bet tas

atzīmēm ir tas pats liktenis kā bērnu veselības apskates da-

i: ) Parasti šadu vērtējumu izdaru pirms stundām, brīvajā laikā.
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tiem: tie guļ skolas archiva, un nevienu šie dati neinterese.

Vai kāds uz tiem atsaucas, vai kādam par tiem jāziņo?

Novērtējot pašreizējās fiziskās un garīgās attīstības vēr-

tēšanas stāvokli skolās, jāsaka, ka pusdarbs šinī virzienā tiek

jau veikts, bet šim pusdarbam nav nekādas nozīmes. Ja mēs,

skolotāji, vēl drusku pieliksim pūļu, tad rāsies darbs, kam būs

paliekama nozīme.

Fiziskās attīstības gaitas tveršana. Pie mums Latvijā lai-

kam vairs tādu skolu nebūs, kur bērnus vismaz reizi gadā
ārsts neapskatītu. Šajā apskatē bērni tiek arī mērīti un svērti.

Kā trūkst šīm apskatēm ?

1. Salīdzinošu datu, jo konstatējums vien, ka

bērns sver 24 kg. ne vecākiem, ne skolotājam neko nedod, bet

gaņ norādījums, ka bērns ir par tik, vai tik virs, vai zem

sava auguma svara normas.

2. Trūkst arī attīstības ainas, jo mērījumus iz-

dara tikai vienu reizi gadā.
3.

t

Ārsta apskates rezultāti netiek izmantoti ziņojumos

vēcākiem un fiziskās audzināšanas stundās.

Pastāstīšu, kā fiziskās attīstības gaitu tveram Rīgas pils.

5. īpatn. pamatskolā.
Bērnu auguma mērījumus un svēršanu izdarām trīs reiz

māc. gadā. lā kā ārsts tik bieži to nevar izdarīt, tad mērī-

jām paši skolotāji. Pirmo mērīšanu iekārtojam tūdaļ pirma-

jās septembra dienās, otro — uz ziemassvētkiem un trešo —

maija vidū. Ja klase liela, tad klases audzinātājs var uzaici-

nāt kādu kollēgu palīgā. Mēs izdarām mērīšanu un svēršanu

visas skolas mērogā un mobilizējam šajā darbā*visus skolotā-

jus. Tad vieglāk noorganizējama bērnu uzraudzība un darbs

veicams ātrāk.

Pirmo bērnu apskati cenšamies izdarīt saziņā ar ārstu,

kurš tad arī izdara veselības apskati un dod vajadzīgos norā-

dījumus. Tie atzīmējami attiecīgā veselības lapā. Tā kā ne

visi ārsti izdara vispusīgu bērnu apskati, tad skolotājam

jārūpējas par to, lai tiktu atzīmēts ari: a) bojāto zobu

škai t s, b) mugurkaula izliekumi, c) plecu joslas un krūšu

kurvja stāvoklis. īstenībā šīs lietas jāprot redzēt arī katram

skolotājam.
Tā kā otrreizēju vispārēju ārsta apskati grūti noorgani-

zēt, tad pavasarī parasti sūtām pie ārsta tikai tos bērnus, kuru
veselības stāvoklis mūs sevišķi interesē.

Tikdaudz ir iespējams veikt ikvienai skolai un pie la-

bās gribas arī atsevišķam skolotājam vienas klases apjomā.

Lielākas objektivitātes un uzskates labad, R. p. 5. īp. pa-

matskola bērnus arī fotografē rudenī un pavasarī.
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Kā parādīt fiziskas attīstības rezultātus. Katram bērnam

iekārtota īpaša fiziskās attīstības gaitas lapa
(Skat. zīm. Nr. 3.)

Lapā atzīmējamas sekošās ailes: 1. apskates datums, 2.

bērna vecums apskates laikā, 3. augums, 4. svars, 5. plecu pla-

tums, 6. krūšu apkārtmērs, 7. roku stiprums, 8. plaušu tilpums,
9. redze, 10. dzirde, 11. mugurkauls un plecu josla, 12. zobi,
13. mācības gadā pārciestās slimības, 14. vispārējais veselī-

bas stāvoklis. Kā minimums uzskatāmas 1., 2., 3., 4., 9., 10.,

11., 12., 13. un 14. aile. 5., 6., 7., 8. izpildāmas tur, kur ir attie-

cīgie aparāti, kas gan, jāpiezīmē, ļoti viegli konstruējami. At-

zīmes izdara, kā parasts, skaitļiem, vai īsiem pieņemtiem rak-

sturojamiem vārdiem, kā: mazasinīgs, vājš barojums, mugur-

kauls uz labo pusi izliekts; labais plecs augstāks v. t. t. Pie

otrreizējās un trešās fiziskās attīstības apskates aprēķināma
arī starpība, salīdzinot ar rudens mērījumiem. Vecuma ailē

ierakstāms mēnešu skaits, kas pagājis starp pirmo un pēdējo
mērījumu. Novērojumu lapā iekārtota arī vieta, kur gra-
fiski attēlot bērna svara attiecības pret attiecīgā ve-

cuma un auguma standartnormu. Tas vajadzīgs tamdēļ, ka

svara pieaugums pats par sevi vēl neraksturo bērna baro-

jumu.*) Bez tam paredzēta vieta arī ārsta un skolotāja no-

rādījumiem vecākiem par nepieciešamiem soļiem bērna veselī-

bas kopšanā, atzīmēm par sekmēm vingrošanā, sēdēšanā kla-

sē, kustībām un izturēšanos ārpus klases, ciktāl tā iespaido
veselību. Nereti te vietā arī atzīmes par bērna miesas tīrību,
mājas higiēniskiem apstākļiem v. t. t.

Šī fiziskās attīstības kontroles lapa nav samaināma ar to

ziņu_lapu, kuru mēdz izpildīt bērnam iestājoties skolā, kur at-

zīmējami dati par ķermeņa attīstības gaitu un veselību ari

priekšskolas laikā.

Ziņu lapas oriģināls uzglabājams skolā. Kādas ziņas no

lapā savāktajām, dodamas tālāk kā papildinājums pie liecības,

par to — attiecīgā nodaļā.

Bērna fotografēšana pati par sevi jau runā ļoti daudz un

ievērojamā mērā papildina jebkuru bērna raksturojumu. Lai

parādītu bērna ķermeņa attīstības stāvokli, ieteicams bērnus

fotografēt vismaz reizi gadā no priekšas un sāniem kailus

līdz jostas vietai. Uzņēmuma lielā nozīme kļūst skaidra se-

višķi tad, ja tos salīdzinām pa lielāku laika sprīdi, piem., gadu,

*) Latviešu bērniem pēc maniem ilggadīgiem novērojumiem vislabāk pie

mērojamas Dr. Skujas izstrādātās standartnormas, kufu pamatā, cik zinu, liktas

amerikāņu normas. Tabeles atrodamas Latvijas jaunatnes sarkanā krusta vese-

lības rotaļas lapās.
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divi gadiem. Tad atklājas skolas vai arī citu apstākļu labā

vai ļaunā ietekme. Tāds uzņēmumu salīdzinājums liek mums

nereti par daudz ko pārdomāt. Ko tas maksā? — Profesio-

nāls fotogrāfs no mums ņem par vienu 4,5 X 6 uzņēmumu 3

eks. 40 santimus. Divi uzņēmumi (no priekšas un sāniem)

maksā 80 sant. To maksā bērnu vecāki. Trūcīgos atsvabina

no maksas skolas padome.

Daudz dod jau viens uzņēmums no priekšas, ja līdzekļi

neatļauj izdarīt divus. Esmu arī redzējis (Rīgas vācu īpat-

nējā skolā) raksturojumiem pievienotas vienkāršas apliecību

fotogrāfijas.

Garīgas attīstības un rakstura īpatnību tveršana.

Domāt par bērnu garīgās attīstības raksturojumiem spie-

dis pēdējos gados izgl. ministrijas rīkojums. , Vairums skolo-

tāju atduras uz norādījumu trūkumu, kā šādus raksturojumus
izdarīt. Psīcholoģiskā literātūrā sastopamās testu sērijas un

anketas lielāko tiesu prasa lielu darbu no skolotāja, kas at-

baida. No otras puses, nesistēmatiski raksturojumi, „tā kā

iekrīt prātā", cieš ļoti lielā subjektīvuma un vienpusības dēļ.
Viens un tas pats bērns dažādu skolotāju apgaismojumā rei-

zēm pavisam nepazīstams. It īpaši tas skar spilgtākos skol-

niekus. Visobjektīvāko liecību par bērnu dod faktu

materiāls. Esmu mēģinājis to vākt šādā veidā. Nēsāju

pie sevis bloknotu (vislabāk 14 burtnīcas lapas lielumā). No

augšējās malas 1 cm. attālumā norobežoju laukumiņu bērna

vārda, uzvārda un novērojuma datuma atzīmei. Novērojot
kādu raksturīgo gadījumu, tūdaļ, kaut pāris vārdiem, to at-

zīmēju bloknotā. Vienā lapiņā ne vairāk par vienu gadī-

jumu un vienu skolēnu. Mājās pārlasot atzīmes, ja vaja-

dzīgs, papildinu un novietoju kartotēkas kārbiņā,

kur katram bērnam iekārtots savs nodalījums.*) Šādā

veidā uzkrājas novērojumu materiāls par aktīvākiem un spilg-
tākiem bērniem. Šim materiālam arī piemīt gadījuma rak-

sturs. Tāpēc līdztekus vācu ziņas arī sekošā veidā. Perio-

diski piegriežu sevišķu uzmanību vienam, divi bērniem un no-

vēroju tos sistēmatiski pēc schēmas, kuru turpmāk sniegšu.

Arī šos novērojumus pierakstu un reģistrēju tādā pašā kārtā,

kā iepriekšējos. Gada beigās savākts ievērojams materiālu

krājums, kas dod jau daudzmaz objektīvu un vispusīgu ainu

par bērna garīgo attīstību un rakstura īpatnībām.

*) Par kartotēkas kārbiņas iekārtojumu skat. manu rakstu „Mate-

riālu reģistrācijas paņēmieni skolotāja un skolēna darbā."



121

Tiklab materiāla vākšanu, kā sakārtošanu izdaru pēc ze-

māk iespiestās schēmas: Tā pieiet bērnam: 1) kā indivi-

duālai būtnei, 2) kā sabiedrības loceklim un 3) tā

vēro arī bērna attiecības pret dabu un visumu. Domāju
arī, ka bērna un vispār cilvēka būtne nav iekļaujama skolas

psīcholoģijas shēmā, bet tai jāpieiet kā dzīvam organismam,
kas tverams savā darbībā, un dzīves plūsmā. Tāpēc atse-

višķie cilvēka darbības un dzīves elementi tverami šajā sa-

karībā. Pasniedzamā schēma satur vienīgi dažus izvēlētus

elementus, kas man šķiet svarīgāki. Sistēmā nav jautājumu

par mājas apstākļu, iedzimtības v. t. 1. ietekmi. Dažādu ap-

stākļu lomu rakstura un gara spēju attīstībā vislabāk pieminēt

attiecīgā sakarībā. Tāpat bieži ir vietā norādījumi uz vese-

lības stāvokli, kas plašāk tiek raksturota fiziskās attīstības

lapā. Kur ziņas par skolēna mājas apstākļiem ne-

tiek uzņemtas jau skolēnam pieteicoties skolā īpašos skolēna

gaitas aprakstos, tur bez šaubām tām būtu pievienojama īpaša
aile bērnu raksturojuma lapā.

Novērojumu schema bērna rakstura un garīgas attīstības

īpatnību tveršanai.

Personīga dzīve

Mērķu spraušana: Berna tieksmju objekti, intereses un apzi-

nāto mērķu raksturs.

Griba: Vai patstāvīgi un apzinīgi izvēlas savai rīcībai un

darbam mērķus, jeb gaida ietekmi no biedriem un

skolotāja? (Vai pats grib, jeb seko citu gribai?)
Gribas raksturs: cik ilgi pie reiz izvēlēta kavējas?
Cik neatlaidīgs uzstādītā mērķa sasniegšanā?

lerosme, uzņemika un darbīgums: Vai pats ķeras pie darba,

ja darbs zināms, un jo vairāk, ja pats darbu izvē-

lējies? Ja kaut ko apzinās labu esam (priekš se-

vis), vai to arī tūdaļ cenšas izdarīt? Kāda rak-

stura aktivitāte bērnam, ilgstoša, pārejoša, pama-

tīga, pavirša? Vai darbu mīl?

Rosinošo spēku raksturs: Kādi galvenie rosinātāji spēki
spēlē lomu bērna darbībā (sacensība, dusmas, bai-

les no soda, dažādas dziņas, gan fizioloģiskas, gan

psīchiskas dabas, fantāzija, daiļuma izjūta, māksli-

nieciskās tieksmes v. t. t.)? Kas kavē rosmi (sli-
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migums, dažādas aplamas audzināšanas sekas, va-

jās reakcijas spējas v. t. t.)?

Gara spējas spilgtākās iezīmes: Bērna intelliģences vecuma

attiecības pret fizisko vecumu (intelliģences kvo-

cients*). Kādas spējas izpaužas sevišķi spilgti,
kādas vāji attīstās? Slimīgas (psīchopātiska,
neurotiska vai citāda rakstura) parādības. Kār-
tošanas un kombinēšanas spējas. Atmiņa. Kon-

centrēšanās spējas (uzmanības raksturs). Repro-
ducēšanas spējas un forma: Vai mīl izpaust sa-

vus iespaidus? Vai labāk stāsta, vai zīmē, vai pa-

gatavo?

Sabiedriskā dzīve.

Mērķu spraušana: Vai aptver un apzinās klases kopējos

mērķus un vajadzības? Vai piedalās kopēju mērķu

spraušanā? Vai nāk ar ierosinājumiem?

Gribas raksturs: Vai nu kādā veidā izpaužas griba kollek-

tīvos mērķus sekmēt un sasniegt (vai uzrāda „labu

gribu" neatkarīgi no izturības mērķu reālizēšanā)?

Cik tā ilgstoša?

Uzņēmība, ierosme un darbīgums: Kā atsaucas uz sabied-

riska rakstura ierosinājumiem? Vai ķeras pie sab.

rakstura pasākumiem uz paša ierosmi, jeb citu

mudināts? Vai piemīt iniciātora dāvanas?

Rosinošie spēki: Kādas sociāla rakstura jūtas dominē sa-

tiksmē ar biedriem, kādi dzinuli sekmē sabiedrisko

darbu un kādi to kavē (godkārība, varas kāre,

naids, ātras dusmas, pūla instinkts, draudzības jū-

tas, solidāritāte, kautrība, kārtības un patiesības

mīlestība, pienākuma apziņa, mājās ieaudzinātas

parašas v. t. t.)?

Spilgtākas sociālā dzīve nepieciešamās gara spējas un veiks-

mes: Runas dāvanas, sabiedriskā drosme, uzveša-

nās un spēja sevi apvaldīt, sabiedriskā tīrība un

kārtība, spēja vadīt citus darbā un rotaļās.

Attiecības pret dabu un visumu.

Kā izturas pret dabu un dzīvniekiem?

Vai uzrāda pētošu interesi par apkārtnes dabas parā-
dībām?

*) Gadījuma, ja pielietota kada intelliģences testu sērija.
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Vai mii filozofēt? Vai novēroti reliģioza rakstura pār-

dzīvojumi?

Daudz maz sistemātiska un ilgstoša faktu materiāla vāk-

šana pasargās raksturojumu no daudzām nejaušībām. Ne-

varu piekrist tiem, kas it kā aiz lielas atbildības sajūtas at-

sakās pilnīgi no raksturojumiem. Ikviena testu sērija, ik-

viens faktu krājums paver mums bērna gara dzīvē un rak-

sturā daudz ko tādu, kas darba dzīves plūsmā mums paiet ne-

manīts garām. Tas nepaliek bez iespaida arī uz mūsu iztu-

rēšanos pret bērnu un viņa vērtējumu. Vai tāpēc vien, ka ne-

spējam savu uzdevumu simtprocentīgi veikt, mēs drīkstam

atteikties no tiem desmit procentiem, ko spējam?

Gribētu gan brīdināt no pāragriem slē-

dzieniem un novēroto faktu tulkojumiem.

Raksturojumos tāpēc cik vien iespējams jāizvai-

rās no tādiem apgalvojumiem, kā slims, iz-

klaidīgs, aprobežots, attīstīts v. t. t., bet gan vairāk

aprakstāms izturēšanās veids konkrētā situācijā, piem., sko-

lotāja tēlojumiem un stāstiem seko ar lielu uzmanību, rok-

darbus nemīl v. t. t.

Līdztekus minētajiem vispārējiem raksturojumiem R. p. 5.

īpatnējā pamatskola vāc novērojumus arī par to, kā izpau-

žas bērna garaspējas atsevišķos mācību

priekšmetos.

Piemēram te seko kada 11. kl. skolēna garīgas attīstības

un rakstura īpatnību lapa.

Novērojumi Oļģerta A. (11. kl.) garīgas attīstības gaita
1930./31. m. g.

A. Novērojumi mācību priekšmetos

1. Latviešu valodā:

a) mutes vārdos: Ļoti mīl lasīt, bet to dara tikai priekš
sevis; ar citiem lasīto nepārrunā.

b) rakstos: Raksta ne labprāt. Bet domrakstus raksta

plašus, saturīgus un loģiski pareizus. Arī gramati-
ski raksta pilnīgi pareizi, cik nu tas atbilst viņa

vecumam. .

2. Rēķinos: Rēķina labprāt un ar sekmēm.

3. Apkārtnes mācība: Novērojumu krājums bagāts un ko-

pējas pārrunas papildina ar vērtīgiem stāstījumiem.

4. GLltrakstos: Burtus raksta pareizus, un raksts vispār
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glīts, bet parasti rindas saspiež augšas mala: no tā

cieš darba kopiespaids.

5. Zīmēšanā: Zīmē ne labprāt. Tārjēc arī sevišķas sekmes

neuzrāda.

6. Dziedāšanā: Mūzikālā dzirde laba. Toņus uztver ātri un

pareizi. Bet dziedājumā ļoti nedrošs. Labprāt
viens pats nedzied.

7. Vingrošanā: Vingrojumos un rotaļās arvien labprāt pie-
dalās. Kustības izpilda pareizi un apzinīgi.

11. pusgads.

/. Latviešu valodā:

a) mutes vārdos

b) rakstos

2. Rēķinos
3. Apkārtnes mācībā i I. pusgadā teiktais attiecināms arī

4. Gītrakstos
uz 11. pusgadu.

5. Zīmēšanā

6. Dziedāšanā

7. Vingrošanā

8. Vācu valodā: Vācu valodā zināšanas Oļģerts ir pa daļai

mājās piesavinājies. Klasē izņemtā vielā ir vēl

trūkumi, kas izskaidrojami ar neuzmanību stundās

un tieksmi nodarboties ar lasīšanu . Raksta kļū-
daini un darbus pildīja ļoti nekārtīgi.

B. Novērojumi personīga dzīve

/. Mērķu izvēle: Ja Oļģerts pats sev izvēlas darbu, tad ti-

kai lasīšanu. Citus darbus dara ar piespiešanos,
bet ne ar vajadzīgo darba prieku.

2. Gribas raksturs: Griba ir koncentrēta un ilgstoša tikai

vienā virzienā, t. i., lasīšanā. Citus darbus dara

gausi un bez aizrādījumiem reti kad nobeidz.

Galda lāde pilna ar nepabeigtiem darbiem.

3. Rosinošo spēku raksturs: Tā kā darbus dara tikai patei-

coties ārējam spiedienam, tad arī paša rosinošie

spēki neizpaužas.

4. Uzņēmīgums un ierosme: Uzņēmību un ierosmi kavē lielā

mērā ļoti vājā veselība. Arī rokdarbu un atsevišķu
mācības disciplīnu virzienā. O. šajā mācības gadā

nav uzrādījis nekādu ierosmi; arī mājās tas pats

novērots.



125

5. Gara sgējas; Bīnē testu sērija uzrāda vecumam pilnīgi
atbilstošu intelliģenci; spilgtāk par citām attīstās

kombinācijas spējas un fantāzija.

C. Novērojumi sabiedriska dzīve.

1. Mērķu izvēle; Dzīvo pats savu dzīvi un pilnīgi atturas

no līdzdarbības kopējās klases pārrunās un kopējā

klases dzīvē.

2. Gribas raksturs; Arī pret klases lēmumiem izturas vien-

aldzīgi.

3. Dvēseles rosinošo spēku raksturs; No biedriem atturas.

Starpbrīžos labprāt kaut kur noiet sānis un lasa.

4. Uzņēmlgums uu ierosme: Tā kā ir bijušas reizes, kad

Oļģerts ir cietis no biedru uzvešanās un attiecībām

pret viņu, tad arī atturas no katras iejaukšanās.

5. Sabiedriskās dzīves veiksmes; Tā kā pilnīgi atturas no

sabiedriskās dzīves, tad arī nav piesavinājies sa-

biedriskās veiksmes.

6. Gara spējas; Ir arī pāragri runāt par sabiedriska rak-

stura gara spējām.

Ko darīt ar bērnu fiziskās un garīgas attīstības raksturo-

jumiem? Tie nekādā ziņā nedrīkst gulēt skolas archiva.

1) Pirmkārt tie rūpīgi jāizstudē vismaz reizi pusgada

pašam skolotājam un jāatzīmē viss tas, kas ievērojams

turpmākā darbā. 2) Tiklab fiziskās kā garīgās attīstības gaitā
gūtie novērojumi ziņojami vecākiem. 3) Ari paši bērni, cik-

tāl tie spējīgi saprast, iepazīstināmi ar vienu, otru parādību

viņu attīstībā, īpaši tur, kur izpaudusies viņu apzināta līdz-

darbība. Par piem., ja fizisko attīstību iespaidojusi vingrošana,

zobu tīrīšana v. t. t., vai arī atsevišķiem rakstura vilcieniem,

ja tiem gadā piegriezta īpaša vērība.

Vecāku informēšanu mēs izdarām sasaucot īpašas klašu

sapulces, kur dagrammās viņi iepazīstās ar bērnu svara, au-

guma un citu mērījumu kustību. Uz vecāku pašu ierosinājumu

klases audzinātājs raksturo klātesošo vecāku bērnus. Kaut

arī tiek pārrunātas bērnu nevēlamās rakstura īpašības un to

cēloņi, bez šaubām paliek viena, otra diskrēta lieta, kas tiek

pārrunāta vienīgi starp attiecīgo bērnu, vai vecāku un sko-

lotāju.

Ar bērniem tiklab ķermeņa, ka rakstura attīstības dati
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tiek aplūkoti vai nu sakarā ar veselības kopšanas jautājumiem,

vai arī sakarā ar klases dzīves parādību novērtējumu, ko vi-

sās klasēs izdara reizi nedēļā. Un beidzot, raksturojumu dati

ir galvenais materiāls, kas ietilpst liecībās.

5. Sekmju tveršana atsevišķu tikumu nostiprināšana.

Lai sekmīgāk veiktu skolā audzināšanas darbu, reizēm

nākas īpaši izcelt kaut kādu vienu tikumu, to sekmējot visiem

līdzekļiem. Ja uzdevums nopietns, un skolotājam ir izdevies

kā bērna, tā arī vecāku interesi un aktivitāti zināmā virzienā

ierosināt, tad saprotams arī, ka jārūpējas par pietiekoši objek-

tīvu pūliņu rezultātu novērtējumu. Tikai panākumi spēj kā

bērnu, tā arī pašu skolotāju saistīt ilgstoši pie tāda grūta uz-

devuma, kā ikumu dēstīšana un nostiprināšana.

Sekmju tveršanas princips šeit tāds pats, kā agrāk aplū-

kotās priekšmetu veiksmēs, t. i. grafiska sasniegumu atzīmē-

šana.

Mazliet jāpakavējas tik pie tabulu teksta sastādīša-

nas. Šeit spriežam tāpat, kā apskatot jautājumu par sekmju

tveršanu mācībās. Kā izpaužas tikums? Izturēšanās veidā. Ti-

kuma nostiprināšanas pakāpi izteic pozitīvo iztu-

rēšanās gadījumu attiecība pret visiem reģistrētiem gadīju-

miem, kur bija jāizpaužas zināmiem tikumiem. Ņemsim, pie-

mēram, pienākuma apziņas izkopšanu. To audzinām

uzliekot bērnam zināmus kārtējus uzdevumus, kas viņam no-

teiktā laikā jāpilda. Mūsu uzdevums stingri sekot, vai uzlik-

tie pienākumi kārtīgi pildīti. Ja tas darīts, tabulā tas tūdaļ at-

zīmējams. Ja, teiksim, semestrī ir bijuši 50 uzdevumi, bērns

no tiem kārtīgi veicis 30, tad viņa pienākuma apziņu varētu

vērtēt kā 60 proc. (Es saku, varētu vērtēt, jo īstenībā to mēs

atturēsimies darīt aiz daudz un dažādiem iemesliem, kas bieži

ietekmē tā saucamo pienākuma pildīšanu). Lai nu. kā, tomēr

tas būs objektīvāks vērtējums, nekā tas, ko mēs parasti iz-

darām ieliekot liecībā atzīmi par uzcītību.

Vēl svarīgāks ir dinamiskais moments, kas izpaužas šādā

pienākumu, vai kāda cita tikuma nostiprināšanas gaitā. Tas

saskatāms summējot pozitīvās atzīmes pa īsākiem laika sprī-

žiem un dabūtos skaitļus salīdzinot. Piemēram, kāds skolēns

1. mēnesī pildījis 75 proc. savu uzdevumu, 2. mēnesī — 63

proc, 3. — 60 proc. 4. — 70 proc, 5. — 73 proc. 6. — 80

proc, 7. — 88 proc, 8. — 79 proc. Šie skaitļi dod skaidru lie-

cību par skolēna darba spējām.
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Piemēram te sniedzu dažus izgriezumus. Tab. Nr. 4.

Sniegts gabaliņš no darba lapas 1. klasē. Piegrie-
žama vērība arī tām atzīmēm, kas rāda, ka darba apstrādā-
šanas laikā skolēns slimojis vai arī savus darbus nodevis ar

nosebošanos, vai arī tos pirmo reizi izpildījis nekārtīgi, kādēļ

Tab. N° 4. Izgriezums no tabulas.

„Ka veikti uzdotie darbi I. klase no 2.-7. febr. 1931. g."

tie pārstrādāti. Ilgāka laika sprīdi atzīmes sniedz vērtīgu un

objektīvu materiālu bērna rakstura analizei.

Tab. Nr. 5. Sniegts gabaliņš no sabiedriskas paš-

disciplīnas reģistrācijas lapas. Atzīmes parasti tiek iz-

darītas ikdienas, pēdējās stundas beigās. Atzīmēts tiek vai nu

vienīgi pozitīvais, vai arī dažās klasēs arī negatīvais. Pēdē-

jais paņēmiens tomēr nav attaisnojies, jo melnās rūtiņas no-

trulina to īpašniekus reizēm tā, ka viņi sāk negātīvo atzīmju

pieaugumu uzskatīt kā sportu. Tāpēc atzīmēt tikai

to, pēc kā cenšamies, tas ir — pozitīvo!

13.
„
Pirmais sniegs un ta mācība —

zīmējums

12. „Pirmais sniegs un ta mācība" —

noraksts •BOIO
11. „Pirmais sniegs un ta mācība" —

no galvas

10. «Sniega sagša" — noraksts
....

9. „Sniega sagša" — no galvas ....

■ ■O O

RIEBI
II04I

8. „Kad ziema pārskatās" — atstāstīt

rakstā

7. „Kad ziema pārskatās" — labi lasīt

6. 513, 514, 515, 516. uzd

5. Mana dienas kārtība

■ ■O*
•■€>�■

•■OBO
4. Kas jādara, lai varētu sekmīgi strā-

dāt? — raksts

3. Kas mani traucē darbā? — raksts

■ •oao

2. Darba kartiņu kopsavilkums par

janvāri

1. Nedēļas darba lapa no 2. —7. febr. .

■ o ■■

■ ■0*H
■ Laikā un kārtīgi nodots. • Slimojis darba apstrād.
� Darbi pirmo reizi izpil- laikā.

dīti nekārtīgi. O Nodots ar nosebošanos.

b g > o
_

< oa cq cd U
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Kā 11. kl. pilda pašvaldības uzdevumus. Tab. Nr 5

Datums: 15. maijā 1930.

Vārds: Ilmārs.

ļ. Ko lasīju r" Uz saulaino tāli.

2. Rakstīju : Kad linu druva sāka ziedēt.

3. Rēķināju: 17 gabaliņus.
4. Zīmēju: Nē.

5. Kādu citu darbu strādāju ? Nē.

6. Ko palīdzēju vecākiem ? Malku krāvu.

7. Vai skola uzliktos pienākumus pildīju ? Jā

8. Ja nekas nav strādāts, tad kāpēc ?

.Paraksts: Ilmārs.

22. nov. pie galda neruna bez vaja-

dzības b @ e e @ b @
22. »

rokas mazgājot negrūstas . B B B B B B ®
22. » vingrošanas laika nesaru-

nājas. . . . e e b b b b

20. nov. stundā no kl. iziet ar atļauju B B E B © B @
20. brīva darba stunda runa

čūkstoši B B B B © B @
20. » pie galda nerunā bez vaja-

dzības B @ B @ @ B @
20.

„
rokas mazgājot negrūstas

. U Ē Bl Ē i ffl Bl

20. . „ vingrošanas laika nesaru-

nājas ........ m s: :s m i* b m

19. nov. pie galda neruna bez vaja-

dzības B © B E © B B

19. n
rokas mazgājot negrūstas

. B @ B B B B B

19. » brīva darba stunda runa

čukstoši ....... B © B B B B B

19. vingrošanas laika nesaru-

nājas ...... B SS B E B B B

17. nov- pie galda neruna bez vaja-

dzīDas B © B © © E BB
17. „

rokas mazgājot negrūstas . B ® B B @ E Sā
17.

»
brīva darba stunda runa

čukstoši B © B B © B BB
17. » vingroš. laikā nesarunājas B ® B 55 © B 58

CD Uzdevums pildīts. O* . m
>

<t$& V. 3
°* *2 < Vr 3

ĶcgJ Nav pildīts. 2 ~ a
-2

n 2 .£*

HH Nav bijis skola c « r E z 2

< < CQ CQ CQ CQ O

Mājās padarīta darba kartiņa. Paraugs Nr.6.
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9

Paraugs Nr. 6. — Mājās padarītā darba kar-

tiņa. Tās nolūks pirmskolai un 1. klasē reģistrēt bērnu brī-

vās iniciātīves darbu. Atbildes bērni raksta īsi, atzīmējot pa-

darīto darbu. Mēneša beigās skolotāja vadībā klasē skolēni

paši summē padarītā darba vienības: Tā izlasīts stāstiņš, iz-

rēķināts uzdevums, pagatavots zīmējums, izveidota lietiņa,
vienreizīga palīdzība vecākiem tiek skaitīta par vienu darbu

Tabula N° 7.

vienību. Rūtainā papīra lapā viena izkrāsota rūtiņa atbilst
vienai darba vienībai. Ar melnu strīpu ierobežotās, bet ne-

aizpildītās rūtiņas rāda iespējamās, bet nepildītās darba vie-

nības, resp. negātīvo atbilžu kopsummu kartiņās. Mēneša kop-

Brīvā ar a s un a<larī ai ar s a rīļa mē esī.

Mimoza P.

Datums Lasīju Rakstīju Rēķināju Zīmēju
Kādu citu

darbu

strād.

Piezīmes

i.

2. ■ mm □ □

3. □ m □ ■

4. ■ ■ □ □ □

5. ■ □ □ □ ■

7. mm □ □ □ m

8. mm □ n ■ □

9. m □ □ ■ □

10.

11. □ □ m

12. ■ □ □ □ □

28. mmm □ □ ■ □

29. □ □ □ m

30.

15 m 3 m i a

9 □ 1 □

4 m 6 m

2 □ 8 □ 6 □

| — padarītai darbs

n == nedarītai
»
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savilkums (skat. zīm. Nr. 7) spilgti atspoguļo bērna interešu

novirzi. Tās vēl spilgtāk izpaužas kopsavilkumā par semestri

un gadu. Kopsavilkumu izdara paši bērni klasē.

6. Liecības.

Liecību uzdevums: 1) dot bērnam viņa pūliņu atzi-

numu un vērtējumu; 2) vecākiem sniegt pārskatu par
bērna garīgo, miesīgo un tikumisko attīstību un par to, kādas

zināšanas un veiksmes viņš piesavinājies. 3) iestādēm un at-

sevišķām ieinteresētām personām iesktu par to, ko bērns

spēj, kādam turpmākam darbam viņš piemērots.

Līdzšinējais liecību veids dod labākā gadījumā nojautu

par to, ko bērns veicis, kāda ir viņa garīgā seja. Tas ir par

maz. Tumsa, kas vijas ap skolas darbu, nenāk par labu ne

bērnam, ne skolai, ne sabiedrībai.

Liecībai jādod noteikta aina par to, ko skola bērnam gri-

bējusi sniegt, ko bērns sasniedzis garīgās un fiziskās attīstī-

bas ziņā, kādas zināšanas un veiksmes viņš guvis.

R. p. 5. īpatn. pamatskolas liecības. Tās sastā-

dās no vairākām lapām, kas sakopotas vākos, ar attiecīgu uz-

rakstu un skolas ēkas attēlu. 1. lapā sakopotas ziņas, kā: sko-

lēna vārds, uzvārds, klase, vecums, dienu skaits, kādu klase

darbojusies un cik no tām skolēns apmeklējis, paidagogu pa-

domes lēmums par pārcelšanu, datums, paraksti. 2. lapa sa-

tur bērna rakstura un garīgās attīstības vispārīgu raksturo-

jumu pēc augstāk minētas schēmas. 3. lapa satur garīgās
attīstības raksturojumu, ciktāl tas izpaužas atsevišķos mācību

priekšmetos. 4. lapa rāda bērna ķermeņa attīstības gaitu te-

košā māc. gadā. 5.—8. — sekmju lapas. Rokraksta un zīmēša-

nas technikas attīstība te atspoguļojas bērna paša darbu pa-

raugos (skat. zīm. Nr. 8), pārējos priekšmetos piesavinātās

veiksmes un zināšanas raksturo darba programma un grafis-
kas atzīmes pretim tām prasībām, kas veiktas (skat. zīm. 9).

2. un 3. liecību lapas saturs galvenām kārtām tiek ņemts

no skolēnu vispārējā raksturojuma, kas parasti glabājas skolā.

Aiz saprotamiem iemesliem liecībās sniegtajos raksturojumos

netiek minēti pārejoši konflikti. Nav vēlams liecībās paliekoši

atzīmēt arī dažu rakstura vilcienu negātīvus izpausmes vei-

dus. Tā piem., pietiek ar to, ka aizrādām, ka skolēns ātras

dabas, un nebūtu jāatzīmē, ka straujums reizēm izpaudies kau-

tiņā. Skolēnam pieaugot šīs parādības varbūt izzudīs, un rak-

stura straujums izvērtīsies kultūrālākās formās. Nav jāielaižas
arī sīkos mājas apstākļu aprakstos, īpaši ja tie ir negātīvi. Pie-

tiek ar īsu vispārēju aizrādījumu uz grūtiem mājas apstākļiem.

Tāpat arī fiziskās attīstības lapā nav atzīmējami tie aizrādi-
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jumi, kas māc. gadā doti vecākiem, piem. par tīrības ievēro-

šanu, zobu izlabošanu, dažādām pie bērna novērotām nevēla-

mām parašām v. t. 1.

Veiksmju lapas liecībā īstenībā ir to sienas ta-

bulu kopsavilkums, kur tiek atzīmēts gadā veiktais darbs. Pro-

grammas prasības atzīmētas pa kreisi. Pa labi tik daudz aiļu,
cik reiz bērnu sekmes tiek reģistrētas, un proti: septembra

sākumā, novembra sākumā, decembra vidū, uz 1. martu un

15. maiju. Šajās ailēs tiek iesvītrotas tās vietas, kurām at-

bilst bērna piesavinātās programmas daļas. Pieminētajos ter-

miņos tiek savākti arī bērnu rokrakstu naraugi un trīs reiz

gadā arī zīmējumi. Tie tiek pievienoti uz atsevišķām lapām
liecībai. Blakus rakstam un zīmējumam arī skolotāja paskaid-
rojumi. Liecības tiek izsniegtas bērnu un vecāku ieskatam uz

ziemsvētkiem, lieldienām un māc. gadu beidzot. Ikreizes lie-

cības tiek attiecīgi papildinātas.

Liecības pēc sava satura gan vairāk domātas vecākiem.

Sekmju daļa tomēr saprotama arī pirmskolas vecuma bēr-

niem jo te runā grafikas. Lai arī raksturojumus darītu pieie-
tamus bērniem, tiem uz viemassvētkiem līdz ar liecību tiek

pasniegtas arī klases audzinātāja skolēniem rakstītas

vēstules, kur tiek aizrādīts tiklab uz vēlamām, kā nevēla-

mām skolēna rakstura īpašībām. Vēstules izvairās no visa,

kas varētu bērnā modināt mazvērtības sajūtu, bet, taisni ot-

rādi, tās grib modināt viņā jaunu rosmi vēlamā virzienā. Pie-

mēram, te seko kāda vēstule 11. klases skolēnam.

Daini!

Tev ir daudz un dažādu interešu: automobiļi, kuģi, dažā-

das mašīnas nodarbina Tavas domas. Ir ļoti teicami interesē-

ties par dažādām lietām, tomēr nekad nedrīkst aizmirst savus

tiešos uzdevumus. Tev bieži trūkst izturības klases darbam

sekot.

Mēģini savu gribu vingrināt, izpildot arī mazāk interesan-

tus darbus. Ja Tu gribi vēlāk par kaut ko kļūt, tad jāving-

rinās jau laikus šķēršļu pārvarēšanā: jāmācās arī izpildīt

grūtākus, ne vienmēr patīkamus darbus, jāmācās sevi apval-

dīt, ne vienmēr rīkoties, kā pašam patīk, bet kā visiem būtu

labāk. ; i
Patīkami novērot, ka dažreiz Tu proti sevi valdīt: ne ti-

kai aizstāvoties, bet uzņemoties arī citu strīdu izšķirt. Šo

darbu turpini.

Ar nākošo māc. pusgadu centies rādīt vairāk uzņēmības
klases darbā un to izpildīt ar lielāku interesi.

22. XII. 31. Tava skolotāja.

9*
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Zīm. 8.
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Oļģerta A. veiksmju attīstība 1930./31. m. g. Zīm. Nr. 9
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Fiziskās attīstības lapa pēc formas un satura at-

bilst tai lapai, kas uzglbājama skolā (zīm. 4). Izpaliek vienīgi
intima un pārejoša rakstura piezīmes un norādījumi, kam sko-

lotājs savā laikā piegriezis uzmanību. Šajā lapā tiek atzīmēti

arī panākumi vingrošanas stundās, sporta intereses v. t. 1.

Zīmēšanas veiksmes attīstības raksturošanai pirmos ga-

dos liku zīmēt pēc uzdota temata uz neliela papīra formāta.

Jaunākās klasēs tomēr, kur programmas prasības vēl tik lielā

mērā nekrīt svarā, domāju, priekšroka būtu dodama tomēr

brīviem zīmējumiem uz veselas burtnīcas lapas, jo tas palīdz
izpausties bērna rakstura īpatnībām.

Lai palīdzētu pareizi izprast liecības saturu, pēc liecību iz-

dalīšanas skolotājs kopīgi ar bērniem tās apskata un pārrunā.
Ar vecākiem liecību saturs tiek pārrunāts klašu sapulcēs.

Daži vārdi būtu vēl pieminami par liecību rakstīšanas

techniku. Cik vien iespējams izmantojami iespiesti, vai arī

liektografēti un poligrafēti formulāri, sevišķi tas sakāms par

vispārējo ziņu, fiziskās attīstības un sekmju lapu. Arī citām la-

pām sagatavojami tādā ceļā vajadzīgie iedalījumi v. t. 1, Par

laika patēriņu, pašu liecību saturu vācot un to rakstot, vienā

no nākošām nodalām.

Jauno liecību vienkāršots tips.

īstenībā tā ir pārejas forma no vecām uz jaunām liecī-

bām. Tādas pielietoju savā agrākā praksē un cik zinu, tad

valsts parauga pamatskola tās pielieto jaunākās klasēs arī ta-

gad. Kā paraugā (skat. turpmāk) redzams, tad te ir vērojama

cenšanās vienā lappusē savilkt kopā to, ko plašākā formā

sniedz nule aprakstītās R. p. 5. īp. psk. liecības. Arī šeit at-

zīmējama skolotāja cenšanās pasvītrot galvenām kārtām po-

zitīvos sasniegumus. Lai nepaliktu vecāki, bērni un skolotāji

neziņā par to, kas nav panākts, tad liecībai pievienoju arī

tekošā māc. gada darbaprogrammu (hektografēta lapa),,

kas daudz darba neprasa.

I. klases skolnieces Lidijas S.

liecība par 1926./27. m. g. I. pusgadu.

Garīgā attīstība:

1. Darbīgums ciktāl tas izpau- Kā garīgā, tā arī prak-
žas klases kopdarbībā: tiska rakstura darbā pieda-

lās ar dzīvu interesi un al-

laž lietišķi.
2. Domāšanas spējas: Savos spriedumos allaž

saprātīga un pārrunās ienes

jaunas domas.
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3. Citas spilgtākas parādības Garīgā attīstība vispār

gara attīstībā: augsta.

Spilgtāk izceļas novēro-

šanas spējas, sprieduma
spējas un fantāzija.

Rakstura īpašības:

4. Uzvešanās: Uzvešanās viscaur la-

ba; L. prot valdīt par sevi.

5. Pienākumu pildīšana: Savus klases amata pie-

nākumus L. izpilda apzinīgi.

6. Kā izpaužas attiecības pret Klases dzīvē spēlē ar-

klasi: vien izcilus lomu; saticīga

un vispār biedru starpā ie-

cienīta.

7. Tīrība un kārtība: Gada beigās ievērojami

uzlabojusies.

8. Daži citi spilgtākie rakstura Centīga un apzinīga.

vilcieni: Piemīt iezgan liela inicia-

tīve.

Fiziskā attīstība:

9. Svars un augums: Svarā pieņēmusies par

3,5 kg.; augumā — par 0,7

cm. Svara normu pārsniedz

par apm. 12,5 kg.

10. Plaušu tilpums: 2050 kub. cm.

11. Vispārējais veselības stā- Pēc ārsta atzinuma loti

voklis decembra vidū: labs. Arī zobi visi veseli.

Zināšanas un veiksmes:

12. Lasīšana: Lasa ap 45 vārdu min.

pareizi un ar izteiksmi.

13. Pareizrakstība: Spēj rakstīt loģiski sa-

karīgus un pēc satura no-

slēgtus domrakstus. Teiku-

mu uzbūve pareiza. Garum-

zīmes un galvenie rakstības

likumi tiek ievēroti apmie-

rinoši.

14. Rēķināšana: Visas 1. kl. prasības pil-
da labi.

15. Glītrakstīšana: Burti labi izkopti, raksts

vienmērīgs, nav sasteigts.
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16. Dziedāšana: Dzirde laba; balss pie-

kļāvīga; piesavināmās veik-

smes pārvalda apmierinoši.
17. Zīmēšana: Zīmē ar patiku. Zīmē-

jums drošs, izteiksmīgs, lī-

nijas un krāsas tīras.

18. Novērošana: Darbā aplūkojamos
priekšmetus vēro ar lielu

interesi, sistēmatiski, ilgsto-
ši un patstāvīgi.

Skolas apmeklēšanas gaita:

19. Kavējusi: 1 dienu.

Piezīmes: Skola sāksies 7. janvārī 1927. g.

Rīgā, 22 dcc. 1926. g. Klases audzinātājs (paraksts).

Liecībai pievienota sekoša darba programmas lapa:

I. klases mācību programma:

Valodā. Lasīt ar veiksmi līdz 50 vārdu minūtē, ievē-

rojot garuma un pieturas zīmes, tāpat arī pietiekošu izteiksmi.

Rakstīt vienkāršus, vismaz 5 teikumus garus domu-

rakstus ar virsrakstam atbilstošu saturu. Teikumiem jabut

loģiski pareiziem. Rakstot jāievēro garo un grūsto patskaņu

svītrojumi un neskaidro līdzskaņu pareizi apzīmējumi galotnēs.

Rēķināšana. Četru darbību izpildīšana 100 apjomā

galvā un ar skaitļu un zīmējuma attēlu. Apzinīga uzdevumu

atrisināšana galvā, kurā ietilpst viena darbība. Uzdevumu

rakstisks izvedums pēc noteiktām prasībām.
Glītrakstos. Raksts ar vienmērīga slīpuma un lieluma

grafiski pareizi veidotiem un formas ziņā saprotamiem bur-

tiem.

Apkārtnes mācībā. Prašana novērot un aprak-
stīt pietiekoši noteikti apkārtnes objektus un gleznas, uzsve-

rot galveno, pietiekoši ievērojot arī sīkumus un mēģinot no-

skaidrot parādību nozīmes un cēlonības dabu. Sapratīgu jau-

tājumu uzstādīšana.

Dziedāšanā. Prast nodziedāt „do" gammu, kā arī

dziedāt solfedžiju ar pakāpenisku kustību no do-do apmērā,

ar vienādu nošu ritumu. Sekot t. dz. notīm, tās rādot. Ar

dzirdi izšķirt ar dziesmu palīdzību intervālus no I—4 abpu-
sīgi. Pazīt klaviatūru un notis piecās līnijās un to starpās.

Ritmu teorētiski saprast līdz I

j3 notei un pauzei.
Nevaru nepieminēt interesantus mēģinājumus Rīgas pils.

23. pam. skolas pirmskolas klasēs. Tur liecībām albumiņu
forma. Tiem reizēm pat grezns raksturs. Uz pirmās lapas
bez vispārēja rakstura ziņām arī bērna ģīmetne. Sekmes rak-
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sturotas vārdiem; ir arī īsas piezīmes par bērna spilgtākiem
rakstura vilcieniem. Liecības pēdējās lappusēs pievienoti bērna

darbu paraugi. Par R. p. 4. īp. p-sk. liecībām skat. J. Vītiņa

rakstus „M. N." 1932. g. Nr. 2 un 3.

Kā vecāki un bērni izturas pret jaunā tipa liecībām? Tur,

kur valda vēl vecās tradicijas, man ir nācies sastapties ar ga-

dījumiem, kur vecāki un bērni lūguši viņiem izdot Vecā tipa

„numuru" liecību. Tādi gadījumi tomēr reti. It visur, iepazi-
nušies ar jaunā tipa liecībām, vecāki pēc tām prasa pat tad,

kad skolotājs kaut kādu iemeslu dēļ grib atgriezties pie. vecā

tipa liecībām. Priekšniecība līdz šim nekad iebildumus

nav cēlusi pret darba pamatīgāku veikšanu. Domāju, ka tajos

gadījumos, kur apstākļi to prasa, nebūtu jāvairās izsniegt arī

vecā tipa liecību. To nav grūti izdarīt, ja ir pie rokas tik pa-

matīgas ziņas, kādas redzam jaunajās liecībās.

7. Darba atskates un izstādes.

Viens no pirmajiem metodiskajiem pamatnoteikumiem

jebkuras vielas apzinīgai piesavināšanai ir atskats. Ja iz-

lasīta grāmata, tad tās saturu apzinīgi piesavināties iespē-

jams vienīgi, to vēl reiz pāršķirstot, pasvītrojot visas ievēroja-

mās vietas, izrakstot svarīgāko un izdarot tad grāmatas

galveno domu kopsavilkumu. Tāpat jārīkojas arī skolā,

nobeidzot kādu darba posmu. Paša darba procesā sīkumi un

dažādas nejaušības aizēno bērniem visa darba galveno kodolu.

Tas pazūd viņiem bieži pat pilnīgi no acīm. Domāju, ka tas

ir pietiekošs pamatojums tam, lai laiku pa laikam skolas

darbā izdarītu tādas atskates uz noieto darba cēlienu.

R. p. 5. īpatn. pamatskolā atskates parasti rīko visās klasēs,
noslēdzot katru lielāku interešu mezglu. Reizēm šāds noslē-

gums sakrīt arī ar kādu mācības gada cēliena, ceturkšņa, vai

pusgada noslēgumu.

Kā to dara? 1) Kopējās pārrunās atceramies visu noieto

darba cēlienu. To palīdz izdarīt atzīmes, domuraksti, zīmē-

jumi un citi darbi. Atcerē īpaši tiek izcelti un atzīmēti izcilā-

kie darba posmi, galvenie jautājumi un svarīgākie atzinumi.

2) Tad izvilkumi tiek sakārtoti sistemātiskākā sa-

karībā. Tas jādara uzskatāmi un tāpēc — dažādiem gra-

fiskiem vai gleznieciskiem līdzekļiem. Tiklab atsevišķus darba

posmus, kā arī atziņas bērni mācās izteikt simboliski vai nu

piemērotā zīmējumā, vai arī izlietojot šim nolūkam kādu pie-

mērotu illūstrāciju. Sliktākā gadījumā iespējams izlīdzēties

ar kādu kodolīgu izteicienu vai vienkāršu teikumu. Simbolu

materiāls viegli padodas uzskatāmai kārtošanai. Vai nu to

dara visi kopā uz viena liela kartona, vai arī grupās, vai arī
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katrs skolēns uz savas lapas, katrā gadījumā šajā darbā bērns

vingrina savas visvērtīgākās intelliģences īpašības: viņš mek-

lē sakarības parādību starpā, viņš kārto idejas. 3) Kad sa-

kārtojums apmierinošs, tas tiek fiksēts. Tā rodas

primitīvs schēmatisks plakāts, kas pretendē vienīgi

uz saturu. 4) Bērnos tomēr jau laikus jāieaudzina daiļuma
tieksmes arī ikdienas darbā. Plakāta sakārtojumu pārbaudot
no aistētiskā viedokļa, to papildinot ar jauniem izteiksmes lī-

dzekļiem: jaunām krāsām, dažādākām un saskaņotākām for-

mām, dabūjam māksliniecisku plakātu. Pie šī darba

parasti pieliek jau roku zīmēšanas un rokdarbu skolotājs, kas

darbu nobeidz savās stundās (gadījumā, ja priekšmetus māca

cits skolotājs).

Kā izaug darba atskates programma. Plakātā atzīmēta

tikai darba momentu savstarpējā sakarība. Jāizceļ atmiņā to-

mēr svarīgākais arī visā pilnībā. Viens, otrs apraksts, viens,

otrs dzejolis, dziesma; arī daža laba illūstrācija, dažs labs ma-

teriāls ir darbā spēlējis ievērojamu lomu: pie tā visa vaja-
dzētu pakavēties vēl reiz. Tā nobriest doma par pilnīgas
darba atskates sarīkošanu. To parasti rīkojam darba

laikā. Rīkotāji paši bērni. Programmā ietilpst: 1) bēr-

nu ziņojumi par atsevišķiem interešu mezglā ietilpstošiem

jautājumiem; 2) raksturīgi stāsti un dzejoļi, 3) dziesmas,

kuras dzied visa klase, 4) ziņojumus papildina illūstrācijas un

darbu demonstrējumi. Tos rāda epidiaskopā, vai arī tie vien-

kārši izstādīti pārskatāmā veidā pie sienas vai uz galdiem.
5) Visu noslēdz pārējo darbu izstāde. No interešu mezgla iz-

riet gan domraksts, gan diagrammas, zīmējumi, rēķini, dažāda

veida rokdarbi; savākti reizēm ekskursijās dažādi materiāli

v t. t. Te kāds piemērs:

Rīgas pils. 5. īpatn. pam.-skolas 111. klases

darba noslēgums par dzīvniekiem.

1932. g. 1. martā pīkst. 11.30.

Programmā:

1. Dziesmas:

a) „Kas kaitēja nedzīvoti" ļ
b) „Aijā, žužu lāča bērni" < dziedās visa klase.

c)
„Vilciņš zaķi aicināja"

'

2. Referāti:

a) Plēsīgie dzīvnieki — stāstīs Imants.

b) Gremotāji dzīvnieki — stāstīs Birutiņa.
c) Par grauzējiem — stāstīs Alfrēds.
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3. Dzejoli:

a) „Kaķu skolā" — teiks Rozālija.
b) „Kaķēnītei bērni bija" — J. Raiņa — teiks Spodra.
c) „Idille" — J. Poruka — teiks Nikolajs.

4. Dziesmas:

b) „Vai sunīši nerejati" ļ ,
. ,_

a) „Ar vilcinu Rīgā braucu" j dziedas zeni-

c) „Kaķišam bērns nomira" \,
.

d) „Velc, pelīte, saldu miegu" / dziedas meitenes

5. Kino izrāde:

Dzīvnieku filmas.

6. Darbu izstāde.

Apmeklēt ludz 111. kl. skolēni

Atskate norit interesantāk un spraigāk, ja uzaicina

viesos kādu kaimiņu klasi un interesentus vecākus. Pie

mums parasti ierodas arī viesi skolotāji.

Lieki būs te sevišķi uzsvērt to, ka šādas atskates īstenībā

ir vispilnīgākais darba tveršanas un vērtēšanas veids paida-

goģiskā nozīmē. Šādā atskatē bērnu darbi visas klases ap-

jomā tiek nolikti viensotramblakus. Te paši bērni sa-

līdzina sevi ar visattālāk klasē sēdošiem biedriem. Vērtēju-

mam dabīgi seko darba papildinājums nākošu reiz._ Arī vecā-

kiem šādās atskatēs ir ērtāk iepazīties ar savu bērnu garīgo

seju uz sociālā klases fona. Stundu apmeklēšana sagādā zi-

nāmas neērtības skolotājam un neveikli jūtas arī vecāki.

Ziemsvētku izrīkojumā nejūtam darba atmosfairu. Atskatē

turpretim viss tas atkrīt. Tā kā atskatē kā rīkotāji, tā arī da-

rītāji ir paši bērni, tad lieki būs te sevišķi pasvītrot šādu at-

skašu sabiedriski audzinošo lomu.

Izstādes. Par tām esmu jau reiz izteicies*), tāpēc šeit pa-

kavēšos tikai tik daudz, cik tas tieši saistās ar sekmju vērtē-

šanu un tveršanu. Paidagoģisko izstāžu rīkotājiem var būt

daudz un dažādi viedokli un nolūki: rādīt kādu metodisku pa-

ņēmienu, darba iekārtu, spilgtākos sasniegumus v. t. t. Mūsu

nolūkiem der tikai tās izstādes, kur bērnu darbi izvēlēti un

sakārtoti, lai būtu redzama katra atsevišķa bērna

sekmju attīstības gaita katrā atsevišķā priekšmetā
(saprotams, ciktāl to vispār iespējams parādīt). Tālāk sekmju

izstādei jādod iespēja skatītājam iepazīties arī ar atsevišķu
klašu un visas skolas darba objektīvajiem apstākļiem: bērnu

sastāvu, vecāku sociālo stāvokli, darba iekārtu skolā v. t. 1.

*) L. Taivāns — „Ko un Kā" — M. N. 1929. Nr. 7 un 8.
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Atsevišķu bērnu darbi tāpēc šajās izstādēs sakārtojami vien-

kopus. Ļoti labi, ja iespējams atsevišķas veiksmes nostipri-

nāšanos attēlot ģenitiskās tabulās, piem., rokraksta, zīmējuma

attīstību; līdzīgi tam, kā tas darīts rokraksta attīstības lapā
liecībā. Ļoti labi te var nākt palīgā arī atsevišķas sekmju at-

tīstības lapas. Tās iekārtojamas katram atsevišķam skolē-

Zīm. 10.

nam, un proti tā, ka katrā lapā līdzās novietoti pirmie un

pēdējie darbi dažādās disciplīnās (skat. Ņr. 10). Ikvie-

nam skatītājam tā ir parocīgi salīdzināt atsevišķu bērnu sa-

sniegumus. Līdzās bez šaubām jābūt redzamiem visiem pā-

rējiem darbiem.

Izstāde arī jāprot aplūkot. Tāpēc arī skolotājam

kopā ar bērniem jāsarīko izstādes apskate, darbu un sasnie-
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gurnu vērtējums. Pēc šādas pašu apskates arī bērni jūtas

kompetentāki dot paskaidrojumus citiem izstādes ap-

lūkotājiem.

8. leteiktas sekmju aptveres paidagoģiska vērtība. K. N.

Sokolovs savā grāmatā „Učot pedagogičeskoj raboti v

škoļe"*), kritizējot SPRS ieviesušās aplamības darba rezul-

tātu tveršanā un vērtēšanā, saka: „Darba aptvere (učot)
skolā, ciktāl tā vajadzīga pašiem bērniem, jāsaprot vispirms

kā pašaptvere (samoučot). Šajā nozīmē darba aptvere katrā

zinā nepieciešama, un bez tās nav domājams iegūt lielāku pil-
nību nekādā darbā. Ikviens darbs un ikviena rīcība jāorga-

nizē tā, lai ikviens bērns šī darba procesā varētu savu taga-

dējo darbu salīdzināt ar darbu agrākos momentos, ar savu

biedru un vadītāju darbu, ar orīģināliem un to grāmatu ap-

rakstiem, kas viņa rīcībā. Citiem vārdiem sakot, darba ap-

tvere, ciktāl, tā vajadzīga bērniem, jāsaprot vispirms kā psī-

choloģisks un metodisks, bet nevis kā statistisks jautājums."
Pašaptvere un pašvērtējums bērnu darba gaitā ir K. N. So-

kolova vadošā mēraukla, kuru viņš pieliek ikvienam sekmju

tveršanas un vērtēšanas paņēmienam. Mēs zinām, ka darba

vērtējumam gada beigās nav gandrīz nekādas praktiskas no-

zīmes bērnu darbā pamatskolas vecumā. Visi brīdinājumi un

aizrādījumi uz gaidāmām sliktām atzīmēm gada beigās, vai

pat par īsāku laika sprīdi, pie vājākiem bērniem paliek bez

jebkādiem panākumiem. Bērni nedzīvo tāliem mērķiem, un

abstraktu ideālu dēļ viņi savus impulsus un tieksmes neap-

valda. Tāpēc Sokolova aizrādījumam ļoti liela principiāla no-

zīme. Man šķiet, ka taisni no pašaptveres viedokļa darba pro-

cesā ieteiktās veiksmju lapas visvairāk attaisno sevi. Taisni

tas, ka ikviens bērna pūliņš tūdaļ tiek uztverts, novērtēts un

salīdzināts ar citu biedru darbu, padara arī pašu darbu sai-

stošu un interesantu. To apliecina visi tie kollēgas, kas šīs ta-

bulas pielietojuši savā darbā, ka darba intensitāte un interese

ievērojami pacēlušās.

Šis paņēmiens dod bērnam arī reālu viņa spēju izpratni.
Atzīmju sistēmā viduvējs bērns, vai nesekmīgs bērns nekad

nevar normāli strādājot redzēt jebkādu progresu. „Mācies
kā gribi, no trijniekiem un divniekiem vaļā kā netieci, tā ne-

tieci." Nav arī ko brīnīties, jo vērtēts netiek absolūtais sa-

sniegums, bet relātīvais. Tas, zināšanu vairums, par ko va-

kar vēl varēja saņemt 3, šodien jau par mazu priekš pilna 3.

Lai nosebojies skolēns, kas ilgāku laiku turējies zem 3, sa-

*.) 2. izdev. 1925. g. „Hoßaa MocKßa", sērijā »Bh6ji. BecTHHKa npocße-

meHHH". Citāts 24. lapp.
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sniegtu atkal normu, viņam nepieciešami jāveic divkāršs

darbs Igāku laiku, lai sasniegtu atzīmē pieaugumu par ļ. Ne

visiem tas pa spēkam un it īpaši tiem, kas netic saviem spē-
kiem. Turpretim sekmju lapā katrs šī bērna darbs atspogu-

ļojas kā sasniegums. Mēs visi tak zinām, ko nozīmē sekmes

redzēt darbā.

Ne mazāka loma skolas darbā mērķa apziņai.

Jo liela starpība, vai bērns lasa tikai tāpēc vien, ka viņam tas

uzdots, vai lai papildinātu savu lasīšanas veiksmi. Mācīšanas

un audzināšanas politika, kas balstās uz principa, ka bērnam

nav jāzina, kurp skolotājs viņu nodomājis vest, ir greiza po-

litika un nenāk darba sekmēm par labu. Cilvēka dabai ir pre-

tīgs ļauties pa tumsu sevi vadīt un pa pusei apzināta, pa pu-

sei neapzināta pretdarbība, jeb labākā gadījumā, iekšēja pasi-
vitāte arvienu ir vērojama bērnos, tad, kad viņi neapzinās
konkrēti sava darba mērķi un galu. Mazajiem bērniem krīt

arī svarā uzdevuma konkrētizācija. Arī no šī viedokļa veiks-

mju lapām lielas priekšrocības.
No liela svara arī tas, ka pilnīgi izslēgta iespēja skolotā-

jam pārmest kaut kādu partejiskumu bērnu sekmju vērtē-

jumā. To izdara skolotājs kopā ar pašu skolēnu un bieži pat
visu klasi.

Kas attiecas uz liecībām, tad tām, man šķiet, vairāk ne-

tieša paidagoģiska vērtība. Bērnu vispusīgā attīstības ap-

tvere paver vecākiem skatu uz daudzām tādām parādībām

viņu bērnos, par kādām viņi agrāk nebija nemaz domājuši un

arī nedomātu, ja skolotāja īpatnējais vērtējums to nedarītu.

Veco liecību traģika pa daļai slēpjas arī tajā apstāklī, ka tās

skolas darbu par daudz vienkāršo vecāku acīs. Tāpēc nav

arī nekāds brīnums, ja viņu dzīves gudrība, ko tie bērnam

līdzi dod skolā, ir kļuvusi tik plāna: „Paklausi un mācies, tad

tev labi klāsies." Plašākam skatam, kā to piedzīvojumi rāda,
seko arī plašāka interese un lielāka aktivitāte paidagoģiskā
laukā.

Tāpat kā veiksmju lapas, arī atskates ir visa skolas darba

organiska sastāvdaļa. Tas ir šīs sekmju aptveres veida spēks.
Arī vecāku pievilkšanai un ieinteresēšanai skolas darbam at-

skates un izstādes līdz ļoti daudz.

Ļoti liela nozīme kā sekmju lapām, tā arī liecībām ir bēr-

nu veiksmju kontroles iespējai vecākiem. Esmu novērojis, ka

ikviens vecāks, kurš atnāk uz skolu tūdaļ interesējas par at-

zīmēm veiksmju un darbu lapās. Redzot lielākus robus, tie tū-

daļ liek vai nu bērniem atzīmēt iztrūkstošos punktus, vai paši

to dara, lai mājās attiecīgi pārbaudītu un uzmudinātu bērnu

nokārtot iztrūkstošo. Sevišķi svarīga šī kontroles iespēja bēr-

nam slimojot. Interesanti atzīmēt, ka tajās klasēs, kur šādas
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kontroles lapas ievestas, nekad neiznāk pārpratums vecāku

un skolotāju starpā liecības atzīmju vai pārcelšanas dēļ.

Skolotājam savukārt tabulas allaž dod gaišu pārskatu par

stāvokli klasē. Pie tam tas neprasa absolūti nekādus kopsa-
vilkumus. Neprasa arī no skolotāja lielāku laika patēriņu do-

dot paskaidrojumus vecākiem par izņemtām veiksmēm, par

bērna sekmēm, trūkumiem, uzvešanos. Skolotājam nav jā-
lieto vairs bērnu raksturojumā maz izteicošas vispārējas frā-

zes, kas allaž izsauc pārpratumus. Bet svarīgākais, man

šķiet, tas, ka bērnu uzmanība tiek novērsta no „numuriem",

kurus tie cenšas „izraut" gan ar skolotāja labvēlību, gan ar

neatļautiem līdzekļiem. Zīmīgas ir bērnu frāzes savstarpējās

sarunās tur, kur ievesta jaunā vērtēšanas sitēma: „Cik tu

lasi vārdu minūtē?" „Man vēl jāpaveic šis darbs, tad būšu

tikpat daudz pastrādājis cik S.". „Drīz būšu padarījis gada

darbu" v. t .t. Vai tas neskan daudz labāk, nekā sarunas par

laimīgi iegūtiem „numuriem".

Bez tam, izbeidzas tak reiz tā mūžīgā „laimes jakts" un

zīlēšana: izsauks — neizsauks. Skola nedrīkst būt nekāda

„laimes spēles kazino", par kādu to padara gadījuma kontroles

un „numuri".

īsi sakot, ieteiktā bērnu darba aptveres sistēma mūsu

apstākļos ienes skolas darbā vairāk objektivitātes, lietišķības,
bērnu paškontroles un lielāku vecāku un bērnu aktivitāti sko-

las darbā. '

9. Salīdzinājums ar citam sekmju aptveres sistēmām.

Testu priekšrocība, salīdzinot ar parastajām sekmju ap-

tveres metodēm, ļoti noteiktā sekmju tveršanas technikā.

Tās minuss — skolotājam verdziski jāpieturas pie programmas.

Citādi testi, viņam neder. No otras puses vienā skolotāju daļā
rodas tieksme orientēt savu darbu uz testiem. Kā vienā, tā

otrā gadījumā tiek veicināta skolas darba stagnācija. Veiksmju

lapu technikā turpretim atļauj variēt programmu pēc patikas,

uzsverot vienu, vai otru veiksmi, vai uzņemot pat pilnīgi
jaunu. Sekmju vērtēšanas ziņā testi pilnīgi noraidāmi, jo

par sekmju mērauklu, kā jau raksta sākumā aprādīju, var būt

vienīgi uzstādītā darba programma, resp. tās minimums, bet

nevis liela bērnu skaita caurmēra zināšanas un veiksmes,

kā tas ir testu metodē. Ar testu paņēmienu tiek panākta

gan skolēnu vērtējuma objektivitāte, bet šis vērtējums sa-

tura ziņā dod tikai ieskatu bērna darba spējās, sa-

līdzinot ar citiem bērniem, bet nedod nekādu ieskatu sasnie-

gumu materiālā. Veiksmju lapas turpretim, atļaujot skolo-

tājam pēc patikas variēt savu darba programmu, dod ieskatu
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arī bērna konkrētos sasniegumos un trūkumos. Arī šinī pa-

ņēmienā iespējams pielietot testu metodes eksakto sekmju
tveršanas techniku.

Krievijas sekmju aptvere (učot) raksturīga ar savu

kartiņu sistēmu
1). Vēl līdz 1925. gadam kartiņas tika izpildī-

tas visdažādāku darbu momentu tveršanai, gan par katru at-

sevišķu bērnu, gan darba grupu, gan veselu klases grupu. Kar-

tiņu materiāla sakrājās pudiem, tā kā to nebija pa spēkam ne-

vienam apstrādāt. Pret šādu sekmju tveršanas kārtību uzstā-

jās viens no vecās paaudzes paidagogiem K. N. Sokolovs
2),

aprādīdams visas ievestās sistēmas aplamības. Šī kritika bij
atstājusi iespaidu arī uz NOT (naučnaja organizācija trūda)

ietekmēto izglītības darba sistēmu, kas lielā mērā vienkāršoja

sekmju aptveres prasības. „Zinātniskā darba organizācija

atzīst tikai tādu darba aptveri, kas: 1) būtu vienkārša, 2) pra-

sītu minimālo laiku, salīdzinot ar aptveramam darbam vispār

ziedojamo laiku, 3) būtu pārskatāma, t. i. izteiktu skaitļos, īsās

un noteiktās formulās un diagrammās galvenās prasības. Tā-

dai aptverei jāsatur nedaudz pamatailu, kas patiesi nepiecie-

šamas skolēna darba organizācijai. Visai sistēmai jābūt uz-

celtai uz kartiņu sistēmu, kā visvienkāršāko un pieietamāku

daždažādiem aprēķiniem." 3)

„Reāli šai aptverei jāsadalās divās dalās: labuma un vai-

ruma aptverē. No vairuma viedokļa aptvere var aprobežo-
ties vienīgi ar noteikta laika aplēsumu, ko skolēns patērējis

zināma darba veikšanai; netieši patērētā laika vairums var

raksturot arī patērētā spēka vairumu. Laika atzīmes jāizdara

pašam skolēnam, jo ikvienai aptverei tikai tad būs jēga, ja

tās nozīmi pratīs novērtēt pats skolēns. Šim nolūkam ikvie-

nam skolēnam ir kartiņa sava darba atzīmēm. Kartiņu si-

stēmas var būt dažādas, atkarībā no skolas tipa un skolas

dzīves organizācijas īpatnībām."
Tālāk autors sniedz kartiņas paraugus. „Kartiņa sastāv4)

no divām daļām (priekš- un mugurpuses). Pirmā daļā skolēns

ikdienas patstāvīgi atzīmē savu darbu; šim nolūkam pretim

noteiktai dienas stundai viņš atzīmē skolas darba nosaukumu,

vai vienkārši darba raksturojuma Nr. (l — sab. zin., 2 —

krievu vai., 3 — matēmatika... 10 — sapulces, 11 — pulciņi,
12 — atpūta v. t. :.), un darba vietu un raksturu (ar burtiem

1) VqeT pa6oTbi b TpvflOßOft uikojic kh/i, T-Ba B. B. /Ivmiiob, MocKßa,

1924 r.

2) K. H. Cokojiob, J/qeT nebaro nmecKOH pa6o™ b iukojic 2. izd. 1925. g.

„Hoßaa MocKßa".

3) A. Pvjihk, Bonpocbi HOT b iukojic 1925. g. „Hoßafl MocKßa".

30. lpp. un sek.

*) Turpat 33./34. lpp.
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m — maja, k — klase, c — ekskursijas, d — darbnīca, 1 — la-

boratorija, b — bibliotēka v. t. t). Šo atzīmju pareizība un

noteiktība, no liela svara, jo tā ir tālāko aptveres uzdevumu

pamats. Šīs atzīmes viņš turpina diendienā tik ilgi, kamēr

zināmais noteiktais darbs nobeigts. Tad viņš saskaita patē-
rēto darba stundu skaitu un atzīmē to kartiņas otrās daļas
ailēs. Šeit tiek atzīmētas izlaistās un nosebotās stundas."

„Viegli saprast, ka šāda kartiņa atspulgo visu bērna
dzīvi un darbu..." „Visi kopsavilkumi tik vienkārši, ka tos

var visā pilnībā izdarīt paši bērni. Uz individuālo kartiņu pa-

mata var raksturot arī visas grupas (klases L. T.) darbu

noteiktā laika sprīdī: mēnesī, trimestrī, gadā. Grupu karti-

ņās tiek atzīmēts ne tikvien grupas kopējais darbs, bet arī

darbs atsevišķos priekšmetos. Šādiem kopsavilkumiem bez

šaubām liela nozīme priekš skolotāja, lai novērtētu , uzdoto

darbu grūtumu."

' Autora ieteiktās kartiņas savā principā atgādina R. p. 5.

īp. pam.-sk. pielietotās mājā padarītā darba kartiņas mazajiem
bērniem. Šīs kartiņas mēs izmēģinājām divi gadus. Kā jau

attiecīgā vietā aizrādīju, šis paņēmiens dod patiesi iespēju

spriest par bērna interešu īpatnībām; arī šo kartiņu izpildī-
šanas un apstrādāšanas technikā ir ievērības cienīga. Vienā

ziņā ar krievu aptveres sistēmas autoriem nevaru būt vienis

prātis, proti ar to, ka kartiņu materiāls būtu tik eksakts, ka

uz iegūtajiem darba laika aprēķiniem varētu balstīties organi-

zējot turpmāko darbu. Bērni nav sistēmatiķi. Labi,

ja skolā skolotājam stingri sekojot, iespējams izvest stingru
darba reģistrāciju, bet par mājās pavadītā laika reģistrāciju
nav it nekādas garantijas. Bērni vienkārši aizmirst strādājot,

vai rotaļājoties sekot laikam, un vēl vairāk, to atzīmēt. Lie-

tum lielais bērnu vairums kartiņas izpilda pēc atmiņas vai uz

labu laimi vakarā vai otrā rītā. Tāpēc nav brīnums, ka dati

nepilnīgi.

Bez tam projekta autors nemaz neinteresējas par paveikta
darba vairumu un saturu, ciktāl tas atbilst darba programmai.

„Kas attiecas uz darba kvalitātes aptveri*), tad tajā ne-

pieciešami aprobežoties vienīgi ar nedaudzām darba izpildī-

juma formālām pusēm. NOT's prasa, lai darbs tiktu veikts

pēc noteiktām instrukcijām, kas tiek izsniegtas skolēnam. Ja

mēs šādas instrukcijas kartiņas mugurpusē iekārtosim tabulu

darba labuma vērtējumam, tad ar to mēs pilnīgi panāksim ap-

tveres vienkāršību un lietderību." Šeit tabulas paraugs:
2)

*) A. Pvahk, Bonpocbi HOT b uiKOJie. 1925. g.

**) Turpat 38. lpp.

10
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Darba labuma aptveres kartiņa, ko ieteic A. Rudiks.

Kartiņu, saprotams, izpilda skolotājs. Vēl labāk, ja dar-

ba novērtējumā ņem dalību visa grupa. Tādā gadījumā tā

būs pašaptvere vārda īstā nozīmē, pilnīgi skaidra un- bērnu

izpratnei pieietama. Kartiņu izpildot teksts attiecīgā ailē

tiek pasvītrots. Arī šī kvalitatīvā aptvere neprasa skolotā-

jam daudz laika, jo ikvienam skolēna darbam jābūt paveik-

tam pēc prasītās formas un tāpēc neviens darbs nevar paiet

skolotājam secen. lepazīstoties ar skolēna darba rezultātiem

(vai arī vērtējot pašu darba procesu) skolotājs izpilda kvalita-

tīvā vērtējuma kartiņu. Gadījumā, ja šāda aptvere grūti iz-

darāma pēc katra atsevišķa darba, to var izdarīt arī katra

trimestra beigās grupu sapulcēs, kas veltītas darba pašaptve-

rei. Tai bez šaubām, jābalstās uz rūpīgi aplūkotiem bērnu

darbiem. Aptveres kartiņas skolā uzkrātas var noderēt par

vērtīgu bērnu raksturojumu un bērnu attiecību evolūcijas ma-

teriālu pret darbu".

Aplūkotais darbu vērtēšanas paņēmiens patiesi ievērības

cienīgs, kaut arī tam trūkst objektīvu mērauklu. Tomēr mūsu

apstākļos, kur darba vienības ļoti sadrostalotas, diez' vai šāds

vērtēšanas paņēmiens pārāk neapgrūtinās skolotāju. Bez tam

atsevišķa skolēna darbos vienreiz atzīmētās formālās īpašības
atkārtojas vairāk vai mazāk gandrīz visos darbos, tā kā kar-

tiņu pildīšana kļūst pārāk vienmuļa.
Savā darbā jau sen praktizēju dažādas bērnu darbu ana-

lizēs schēmas, pēc kurām vērtēju dažādus bērnu darbus. Bet

to daru tikai I—21—2 reizes ceturksnī. Bet arī tad darba

pietiek.
Tiktāl bērnu darba aptveres minimālās prasības Krievijā.

Bet viena daļa paidagogu tomēr uzstāda darba aptverei

augstākas parādības. „Darba skola", tā viņi saka3), «uzskata

par savu mērķi dot skolēniem ne tik vien kā zināmu zināšanu

*) „06 yqeTe pa6oTbi b niKO/ie I CTyneHH\ A. ffaejiKo. No sērijas Mc-

TO/umecKHH nncbMa Hayimo-ne;iar. ceKunn Tyca raaßConßoc." MocKßa 1925.

Citāts ievadā.

DARBA LABUMA APTVERE:

1. Techniskais izpildīj. labs

2. Mērķa izpratne . . skaidra

3. Darba raksturs . . plānveidīgs
4. izturēs, pret darbu . iedziļinās

5. Darba mērogs . . . plašs

centīgs slikts

neskaidra

bez plāna

paviršs
šaurs

paviršs

Datums; Paraksts;
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summu, bet izveidot viņos arī veiksmi un prasmi strādāt."

«Prast strādāt — nozīmē prast aptvert arī savus un citu spē-

kus, darba apstākļus, un prast padarīto summēt (N. K. Krup-

skaja)," „Darba aptveres iekārtā pirmās pakāpes skolās nav

ne formas, ne schēmas, bet paidagoģiskais darbs, kura nolūks

ir ieaudzināt bērnos parašu un prasmi izmantot kollektīvos un

personīgos piedzīvojumus sava darba uzlabošanai."

Lai tādā sistēmatiski apstrādātas pieredzes ceļā veiktu

uzstādītos plašos SPRS skolu audzināšanas mērķus, tad gribot
negribot pieaug arī aptveres veidu dažādība. «Aptverei kā or-

ganiskai darba daļai jāpavada visi darba posmi. Citiem vār-

diem sakot, skolā jābūt noorganizētiem: 1) iepriekšējai

aptverei, kas saistīta ar darba plānēšanu, 2) tekošā aptvere,
darba procesā un 3) noslēguma aptvere, kuras uzdevums

sakopot darba sasniegumus."

Neiedziļinoties dažādo aptveres formu sīkumos, aprobe-
žošos vienīgi ar dažādo aptveres veidu kopsavilkumu, ko

sniedz savā grāmatā nule citētais A. Pčolko
4).

„Kā individuālā, tā arī kollektīvā aptverē darbu vērtējot

jāatsakās no skolu praksē novazātajiem „labi", «pietiekoši",

«nepietiekoši". Darba vērtējumam I. pak. skolās jākļūst par

darba noslēgumu pēc būtības, par darba tei-

camo un peļamo īpatnību uzrādījumu un par

norādījumu, kas turpmāk labojams. Piem., rak-

sturojot bērna lasīšanu, varētu norādīt uz lasīšanas veiksmi,

apzinīgumu, izteiksmi v. t. t.; raksturojot rēķināšanu, var no-

rādīt uz ātrumu, noteiktību, kombinēšanas spējām v. t. t."

Kā redzam, arī šeit veiksmju un zināšanu pakāpes tver-

šanai neredzam nekādus paņēmienus. To apzinās arī

SPRS paidagogi un līdzteku pārrunātām sistēmām stipri pro-

pagandē arī amerikāņu testus.

10. „Vai..." un «bet..."

Gribu atbildēt uz tiem iebildumiem, kurus man nācies

dzirdēt no kollēgām.
Vai bērni nevilto atzīmes? Manā praksē tas ga-

dījās tikai vienu reizi, bet tad arī citu bērnu vērtīgā acs vai-

nīgo bija notvērusi. Ko darīju šajā gadījumā? Uzslavēju

skolēnu, ka viņš paveicis uzdevumu, tikai izteicu pārmetumu,

kāpēc atzīmi izdarījis pirms darba nodošanas. Kad uzaici-

nāju visas klases priekšā to izdarīt, tad puisim ar kaunu nā-

cās atzīties, ka darījis slikti. Bērni ļoti labi pārzina un atce-

ras veiksmju lapu atzīmes, jo viņi savu biedru atzīmes allaž

salīdzina ar savām. Katra pārmaiņa viņiem tūdaļ uzkrīt.

*.) Turpat, 23. lpp.

10*
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Vai negadās kādreiz, ka iegūtā veiksme

pēc kāda laika aizmirstas! Tādi gadījumi mēdz no-

tikt. Ja skolēns ilgāku laiku slinkojis un nav piemēram nekq

lasījis, tad veiksmes pakāpe slīd. Tādā gadījumā atzīmes tiek

izdzēstas: stabiņš krīt. Arī šeit parādās šīs sistēmas priekš-

rocības, jo neļauj dusēt uz lauriem.

Vai šī sistēma nemodina dažos mazāk ap-

dāvinātos bērnos mazvērtības sajūtu, ja viņi
redz saviem mazākiem sasniegumiem līdzās allaž citu spējī-

gāko skolēnu atzīmes? Katrā ziņā šeit ir mazāk iemesla ra-

sties mazvērtības sajūtai, nekā līdzšinējā sekmju aptveres
kārtībā. Esmu jautājumu ilgstoši izsekojis pie daudziem maz-

sekmīgiem bērniem. Izņemot lielu prieku par katru jaunu sa-

sniegumu, kas atspoguļojas sekmju lapā, neko citu neesmu

vērojis.
Bet katrā gadījumā skolotājam jābūt allaž klāt šādam

skolēnam ar padomu, uzmudinājumu, iedrošinājumu.

Vai nerodas nevēlama sacensība? Lietišķa
sacensība reāla darba frontē nekad nav slikta. Taisni tas, ka

bērnu uzmanība piesaistīta konkrētam darbam, kas jāveic un

nevis abstraktam „numuram", netiešie konkurences līdzekļi,

priekšā teikšana, skolotāja labvēlības meklēšana, «špikošana"
izzūd. '

Vai liecības nav vecākiem par gudru? Tās

jāraksta tādā valodā, kādu vecāki saprot. Intelliģentiem ve-

cākiem mēs rakstam „intelliģentu" valodā. Grafikas, kā jau

augstāk minēju, vecākiem jāiemāca saprast klases sapulcē.

Prakse rāda, ka liecību izpratne grūtības rada vienu otru reizi

vienīgi sākumā.

Bet... vai skolotāji tiek ar šo darbu galā?

Veiksmju lapas prasa no skolotāja tikai vienreizīgu darbu ru-

denī, kad jāsastāda šo lapu teksts. Atzīmes, kā jau attiecīgā

vietā teicu, tiek izdarītas tūdaļ pēc bērna veiksmju pārbaudes
klasē. Zināmas grūtības rada vienīgi liecības, un proti rak-

sturojumu un sekmju lapa. Tas notiek tādā gadījumā, ja sko-

lotājs nav gada laikā parūpējies par novērojumu materiāla

savākšanu raksturojumam un nav ievedis klasē veiksmju la-

pas priekšmētos. Ja visas ziņas ir laikus savāktas, tad viena

bērna liecības uzrakstīšana līdz ar norakstu prasa ne vairāk

par 2 stundām. Jāņem vēl vērā arī tas, ka liecību rakstīšanas

darbs sadalās par visu gadu, jo tās tiek izsniegtas 2—3 reizes

gadā. Tas darbu vēl vairāk atvieglo. Ja skolas darbs tech-

niski pareizi noorganizēts, tad visas atzīmes, visi mērījumi un

dati par skolēnu tūdaļ pēc to konstatēšanas tiek atzīmēti lie-

cību pirmeksemplārā, kas paliek reizē arī kā dokuments un

liecību kopija skolā. Tādā gadījumā liecības divkārša rak-
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stīšana atkrīt. Pie zīmējumu un rakstu paraugu uzlipināšanas

ar sekmēm tiek pieaicināti bērni. Tā kārtīgam un organizēti

strādājošam skolotājam arī liecības nekādas grūtības nevar

sagādāt. Pārējie sekmju aptveres veidi izriet vairāk no vis-

pārējās darba iekārtas un metodes, bet arī šis darbs viss pa-

veicams rēgulārā darba laikā.

Piedzīvojumi rāda, ka ja skolotājam ir laba griba savu

darbu uzlabot un daudz maz spējas iekārtot savu darbu si-

stemātiski, tad ieteiktā sekmju tveršanas un vērtēšanas si-

stēma viņam ir tīrais nieks.

Bet vai šo īpašību latvju skolotājam nebūtu?

Skolturība.

L. Taivans

Materiālu reģistrācijas paņēmieni skolotāja
un skolēnu darbā.

Līdzšinējie materiālu kārtošanas trūkumi.

Ikviens skolotājs, kurš nav savu dvēseli pārdevis skolā

ievestai mācības grāmatai, cenšas savu klases darbu kuplināt
ar dažādiehi citiem materiāliem, kā vielas, tā literātūras un il-

lūstrātīvas dabas. Skolotāji vāc gan grāmatas, gan žurnālus,

gan avīžu izgriezumus. Kā vieni, tā otri gan guļ kārtīgi vai

nekārtīgi kaudzē, bet tad, kad jāiet klasē, vai pat laikus gata-

vojoties stundām, reti kādam ir pietiekoši laika, lai sameklētu

vajadzīgo. Avīžu izgriezumi, savukārt, salipināti albumos,

bērniem grūti parādāmi, jo visu albumu pie sienas nepieliksi.
Atstājot albumu uz galda, bērnu uzmanību no galvenās illū-

strācijas novirza pārējās. Bez tam albums dažreiz neērts sa-

vas formas dēļ ilustrāciju demonstrēšanai episkopā. Tāpat
albumā nav lielākas formas illūstrācijas ielipināmas v. t. t. Tas

pats sakāms arī par skolotāja personīgām piezīmēm, stundu

konspektiem, paidagoģiskām atzīmēm, kas arī parasti tiek rak-

stītas kladēs un burtnīcās. Ja kādreiz kāda piezīme vajadzīga,

tad velti mēs šķirstām burtnīcu pēc burtnīcas. Viss tur atro-

dams, tikai tā nav, ko pašlaik mums vajaga. Šie apstākli spiež

mūs ievest savā darbā materiālu reģistrāciju.

Kartotēkas princips.

Ērtākais kārtošanas paņēmiens — kartotēka.

Katram materiālam, lai tas būtu kāds būdams, atbilst kar-

tiņa, uz kuras atzīmētas attiecīgā materiāla pazīmes līdz ar



150

norādījumu, kurā vietā attiecīgs materiāls meklējams. Karti-

ņas tiek uzglabātas piemērotās kārbiņās, kur tās grupējamas

pēc vajadzības.

Kartiņām vislabāk ņemams tāds materiāls, kas visērtāk

pieietams un neprasa līdzekļus. Tāda skolotājam ir burtnīcas

lapa, vai arī kancelejas papīra loksne. Loksnes sešpadsmitā

daļa savā garuma dimensijā ļoti tuva arī starptautiskā din-for-

māta A 7 lielumam 74 X 105 mm. Tāpēc šīs kartiņas drusku

apgriežot iespējams ievietot arī veikalos dabūjamos bibliotēku

kartotēku kastēs. Vēl ērtāk ir iegādāties dažus piezīmju blo-

kus 170 X 105 (parastais 8° formāts), kurus pārgriežot vidū, da-

būjam vienādi nogrieztas kartiņas.
Kartiņas novietojamas vislabāk speciāli pagatavotā kār-

biņā, kartona vai koka, un tās skolēni ļoti labi var pagatavot

rokdarbu stundās.

Kārbiņām ieteicams vāciņš, lai kartiņas nepieput. Visēr-

tākā formāta kartona kārbiņām sekoši samēri (mērītas iek-

šējās sienas): garums — 150 mm, platums — 115 mm, dzi-

ļums — 100 mm, vāciņa samēri pieskaņoti kārbiņai.

Kartiņas iekārtojuma paraugam sekošais zīmējums Nr. 1.

Zīm. Nr. 1
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Augšējā nodalījumā rakstāms tās nodaļas apzīmējums, kā-

dā domāts kartipu ievietot. Blakus galvenai nodaļai apakš-
nodaļu apzīmējumi. Ar cipariem un burtiem atzīmēta vieta,
kur meklējami kartiņā minētie zīmējumi. Šinī gadījumā IV. iz-

griezumu mapā, 14. lapiņā.
Nodaļu iekārtojums nebūtu apgrūtināms ar zinātniskām

decimālsistēmām, jo reti kāds skolotājs tādu daudzmaz pilnīgā

apmērā spēj izmantot. Vislabāk iekārtot kartotēkas nodaļas

pēc paša skolotāja personīgām interesēm. Valodas pasnie-

dzējam būs savs un gluži citāds dabaszinātnieka kartotēkas

nodaļu sagrupējums.

Lai atsevišķās nodaļas nesajuktu, nepieciešamas starp-

kartiņas. Tās gatavojamas no kartona. Augšējā mala par

apm. 1 cm pārsniedz kartiņu. Uz šīs malas rakstāmi kartote-

Kas nodaļas apzīmējumi.

Nelielas, viegli pagatavojamas kārbiņas iespējams iekārtot

pat vairākas: katrai interešu nozarei savu.

Illustraciju reģistrēšana.

Izgriezumi lipināmi uz atsevišķām vaļējām lapām. Kat-

ram zīmējumam un rakstam veltījama atsevišķa lapa. Tas

atvieglina zīmējuma demonstrēšanu klasē. Tāpat arī rakstus

vieglāk izmantot, tos piestiprinot, ja vajadzīgs, pie sienas. Per-

sonīgi lietojot avīžu izgriezumus darbā, nav jāpiekrauj galds
ar veseliem' izgriezumu albumiem. Papīra ekonomijas labad

iekārtojamas mapes ar dažāda formāta lapām. Šeit vietā pie-

lietot starptautiskos normalizētos din-formātus, kur ikvienu

nākošo mazāko papīra lielumu dabū, locot iepriekšējo uz pu-

sēm. Lietojamo papīru formāti mm:

Din A 1 594X840
A 2 420X594
A 3 297X420
A 4 210X297 — veikala vēstuļu formāts.

A 5 148X210 — lielo kartiņu formāts.

A 6 105X148 — pastkartes starptaut. form.

A 7 74X105
A 8 52X 74

A 9 37X 52

AlO 26X 37

Preses materiālu reģistrācijai noderīgi vienīgi A 3, A 4,

A 5 un A 6 formāti. Lielais din A 3 noder galvenam
kārtām lielo žurnālu illūstrāciju uzkrāšanai. Šajā formātā glu-
ži labi ietilpst arī lielie vācu illūstrētie nedēļas laikraksti.

Izgriezumu pamatlapam vislabāk lietojama pelēka maku-

lātūra. Tā ir pietiekoši izturīga. Arī zīmējumi uz šī fona iz-
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skatās diezgan patīkami. Vienīgais trūkums šim papīrim —

ar din-formātu nesamērīgais lielums. Tāpēc grūti to sagriezt,
lai iegūtu piemērotu vairumu dažāda lieluma lapu, nezaudējot
daudz papīra atgriezumos. Sevišķi tas krīt svarā, griežot pa-

pīri mašīnā, kur loksne tiek griezta no vienas malas līdz otrai.

Tāpēc pasniedzu šeit pelēkās makulatūras laksnes sadalījuma

paraugu. Skolēniem, griežot papīri, gan būtu ieteicams pa-

šiem mācīties lietderīgi sadalīt loksni (skat. zīm. Nr. 2). For-

mātu A 6 dabūjam, locot kādu no lielākiem formātiem.

Lapas kārtojamas pēc formātiem īpašos vākos. Pēdējos
vislabāk griezt no pelēkā kartona. Vispraktiskāk preses ma-

teriālu vākšanai pielietot herbāriju tipa vākus, kur tie turas

kopā lentītēs, labi sakļaujas pie katra lapu skaita, neļauj izkrist

atsevišķām lapām un dod iespēju bez mazākām neērtībām pār-

kārtot atsevišķas lapas pēc patikas (skat. zīm. Nr. 3).
Visbiežāk tiek vāktas ill ūstrāc i j a s. Tās ieteicams

izgriezt tā, lai teksts, kas parasti atrodas zem illūstrācijas, tik-

tu nogriezts. Paliek tā tad vienīgi fotoattēls, varbūt ar mazu

baltu maliņu. Tas darāms, lai pieradinātu bērna aci pie aistē-

tiska darbu iekārtojuma. Zīmējums notriepjams ar lipināmo
vielu vienīgi stūrīšos. Paskaidrojošais teksts nav iznīcināms,

bet lipināms lapas otrā pusē. Šajā pusē lapas apakšējā stūrī,

labajā pusē, turot lapu vertikāli, ielipināma maza etiķete ar

lapas tekošo numuru, vāku apzīmējumu, kurā lapa novietota,
laikraksta Nr. un datumu, no kura zīmējums ņemts.

Lapas tiek kārtotas parasti ar mugurpusi uz augšu, lai

vieglāk būtu pieietama šī etiķete ar tek. Nr. apzīmējumu. Tā-

pēc tai nepieciešami būt lapas apakšējā labajā stūrī.

Katrai zīmējuma lapai sagatavojama at-

bilstoša reģistrācijas kartiņa kartotēkā pēc

parauga zīm. Nr. 1. Tas atļauj dažāda satura illūstrācijas vākt

blakus vienos vākos, vadoties vienīgi no formāta. Grupējums
notiek kartotēkā.

Lielo žurnālu lapas, kur par vienu jautājumu sagrupētas

gan illūstrācijas, gan teksts, būtu sagriežamas tā, lai tekts un

illūstrācijas būtu uzlipinātas uz atsevišķām viena formāta la-

pām. Tas nepieciešams sevišķi tad, ja ir izdevība illūstrācijas

demonstrēt episkopā. Tiklab lielais formāts, kā arī teksts ap-

grūtina demonstrāciju.

Ja illūstrācijai otrā pusē teksts, tā pielipināma pie pamat-

lapas tikai vienā malā, lai zīmējumu būtu iespējams šķirstīt,

nenoplēšot no pamatlapas.
Ja izgriezumam illūstrācijas abās pusēs, tad tas

piestiprināms pie pamatlapas ar papīru saspraudēm (ne kniep-

adatām). Tās nebojā zīmējumu un atļauj, to demonstrējot,

viegli noņemt no lapas.
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Zīm. Nr. 2

Zīm. Nr. 3.
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Avīžu rakstu reģistrācija.

Avīžu rakstu vākšana izdarāma tāpat. Aizrādīšu šeit ti-

kai uz dažām savādībām. Lielāka formāta avīžu raksti salo-

kāmi kā kartes un tabulas grāmatās, un pielipināmi ar vienu

malu pie pamatlapas. Vairākas lapas par vienu un to pašu

tematu, telpu ekonomijas dēļ, ieteicams piestiprināt uz vie-

nas pamatlapas — vienu virs otras. Ja avīzes un žurnāli tiek

uzglabāti nesagraizīti, tie savācami pakās, ar īpašu numerā-

ciju katrai pakai. Katram interesējošam rakstam pagatavo-

jama vienīgi reģistrācijas kartiņa kartotēkai, ar vietas apzī-

mējumu, virsrakstu, autoru un īsu aizrādījumu, par ko rakstā

iet runa. Tāpat reģistrējams viss tas, kas var interesēt atse-

višķās grāma tā s. Ja lieta grozās ap īsu izvilkumu, tad

vislabāk to visā pilnībā uzrakstīt uz reģistrācijas kartiņas.

Nav nozīmes lipināt uz īpašas pamatlapas ļoti mazus izgrie-

zumus. Tos vislabāk uzlipināt tieši uz reģistrācijas kartiņas.
Tāpat var reģistrēt arī materiālus, kas atrodas citā, piem., bib-

liotēku īpašumā. Reģistr. kartiņā atzīmējama vieta, kur minētā

grāmata vai laikraksts dabūjams līdz ar attiecīgo grāmatas

numuru.

Ko darīt ar piezīmju lapiņām?

Vislabāk būtu, ja ikviens skolotājs savas piezīmes rakstītu

tieši uz reģistrācijas lapiņām, šim nolūkam nēsājot sev kabatā

attiecīgo 170X105 mm piezīmju blokus. Piezīmju lapiņas tad

vienkārši pārlokamas vidū, augšējā malā uzrakstāma attiecīgā

kartotēkas nodaļa, un piezīmes novietojamas tieši kartotēkā.

Bet ko lai dara cilvēki, kas ar sevišķu prieku raksta savas

piezīmes uz visdažādākiem papīra atkritumiem, kā to redzam

pie R. Blaumaņa un J. Raiņa? Arī šādas piezīmes nav atstā-

jamas chaotiskā stāvoklī, ja tām ir kāda vērtība. Šādas lapi-

ņas grupējamas pēc satura un lipināmas vislabāk uz pamatla-

pām, tāpat kā avīžu izgriezumi, neaizmirstot tikai katrai lapai

izpildīt atbilstošu reģistrācijas kartiņu. Ja kāda tipa piezīmes

bieži jālieto darbā, tās var sakopot arī īpašās burtnīcās, kur

katrai lapai tāpat atbilst pēc vajadzības sava reģistrācijas

karte.

Pastkaršu glabāšana.

Vel dažus vārdus par pastkartēm un fotouzņēmu-

miem. To vākšanai dažādas iespējamības.

1. Speciāli albumi, kur kartes pielipināt, nav parocīgi.

2. Noderīgāki ir albumi ar izņemamām' kartēm, jo tie ļauj
ar karti brīvi rīkoties. Kartes kārtojamas mazāk pēc satura, kā

pēc tekošas numerācijas. Katrai kartei sava reģistrācijas

kartiņa.
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3. Visu karšu materiālu var arī vienkārši uzkrāt vai nu

aploksnēs, vai arī kārbiņās, kur atkal galvenais ir nume-

rācija.

Skatu karšu piestiprināšanai, pašu karti nebojājot, dažos

gadījumos ļoti noderīgi īpaši stūrīši, kas pērkami grāmatvei-
kalos. Paciņa ar 100 gab. stūrīšu maksā 30 sant. Dabūjami
dažādās krāsās, vai arī caurspīdīgi, celofāna stūrīši, kas pēr-
kami foto-veikalos.

Dažādu cita rakstura materiālu reģistrācija.

Reģistrējams šādā veidā īstenībā viss iedomājamais. Jā-

reģistrē būtu viss tas, kas var izzust no mūsu atmiņas aploka,
vai arī tas, kas mūsu materiālu krātuvē grūti atrodams, kā:

bildes, tabulas, dažādi uzskates līdzekļi v. t. t. Piemēram, ejot

jūs ieraugāt vitrīnā kaut kādu grāmatu, kas jums var kādreiz

noderēt, kādā darbnīcā vai veikalā jūsu uzmanību saista kaut

kas noderīgs vienai vai otrai stundai. Viss tas atzīmējams un

novietojams kartotēkā. Pēdējā kļūst ar laiku par vērtīgu, pa-

līgu darbā.

Gatavojoties, piem., uz stundu vai referātu, pietiek tikai

pieiet pie kartotēkas attiecīgās nodaļas, lai tūdaļ dabūtu pār-

skatu par visu jūsu rīcībā esošo materiālu. Tas arī jāmeklē

nav ilgi, jo kartiņās atzīmēts viss vajadzīgais materiāls tūlītējai

atrašanai. Ja pamatlapas, tāpat arī reģistrācijas kartiņas saga-

tavotas krājumā, tad pati reģistrācija skolotājam ir tikai pa-

tīkams atpūtas darbs, kad viss pārējais jau ir nogurdinājis.

Tiesa, ka šāda materiālu apstrādāšana prasa zināmu mīlestību

pret šo materiālu. Bet kam šīs mīlestības nav, tas arī nespēs

atdzīvināt bērna priekšā to kultūras vērtību, kas šajā mate-

riālā slēpjas.

Materiālu reģistrācija skolēna darba.

Ko ta dod bērnam?

1. Radina bērnu meklēt vērtīgo tur, kur parasti citi to

nemeklē.

2. Radina bērnu pārdomāt, vai rakstiņš, vai bildīte nevar

noderēt kautkur viņa paša vai klases darbā.

3. Māca viņu arī šķietami mazvērtīgu un nepievilcīgu
materiālu padarīt glītu un vērtīgu.

' 4. Radina bērnu pie kārtības un sistemātiskuma

darbā.

5. Dod bērna rokām un viņa psīchei piemērotu darbu.

Šis darbs bērnus interesē. Ar lielu patiku stundām ilgi
2. un 3. klases skolēni nodarbojas gan ar materiālu kārtošanu,

gan kartiņu un kārbiņu gatavošanu.
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Materiālu reģistrācija un mācību programma.

Kartotēkas gatavošana sniedz ļoti pateicīgu materiālu

rokdarbustundām 3. klasē. Papes darbu ievadā

ļoti labi iekļaujas papīra griešana, papes piegriešana, plānu
zīmēšana. Kā viens no pirmajiem darbiem papes darbu pro-

grammā ietilpst arī kārbiņas gatavošana. Kur tas iespējams,

ar skolēniem būtu apzinīgi izveidojams neliels skolas darba

dzīves izvirzīts projekts.

Materiālu reģistrācijas projekts.

1. lerosinājums projektam 11. klasē var nākt prakt. darbu

stundā, vecākās klasēs vislabāk kādā valodas, dzim-

tenes mācības vai dabaszinību stundā. Ja bērni

ierosināti nest uz skolu visu stundām noderīgo, tad drīz rodas

vajadzība pēc šo materiālu kārtošanas. Ļoti labi, ja skolotājs
šo vajadzības izjūtu noasina līdz problēmai: „X ā sakārtot

mūsu savāktos materiālus, lai tie katrā laikā

būtu gatavi lietošanai? Pastāvīga rakņāšanās un

meklēšana pa materiāla kaudzēm laupa dārgo laiku, pieradina
ciest nekārtību un ļoti bieži ņem vispār iespēju kautko nodo-

mātu padarīt.

2. Vislabāk būtu, ja bērni mājās, darbnīcās, iestādēs, vi-

sur tur, kur cilvēkiem darīšana ar dažādiem materiāliem, no-

vērotu, kā tos uzglabā parocīgai izmantošanai.

3. Kādā no nākošām stundām apsverami novēro-

jumi un atzīmējams viss noderīgais skolas konkrētajām va-

jadzībām. Novērojumu materiāls papildināms un izveidojams

skolotāja vadībā tādā formā, kā šajā rakstā minēts. Saprotams,
tikai galvenos vilcienos: katram objektam kartiņa, kartiņas

sakārtot pēc satura, objektus — pēc tekošās numerācijas.
4. Pārdomāt, kad un kā šo darbu vislabāk veikt. Kārto-

šanas darbus — starpbrīžos, pirms un pēc stundām; kartotē-

kas Japiņu, kārbiņu un pamatlapu un vāku gatavošana — rok-

darbu stundās.

5. Ja šīs stundas pie cita skolotāja, skolēnu lūgums iekār-

tot laiku šim darbam. (lerosinātājam kollēgam jāsagatavo

iepriekš zeme!)

Pārējie darba momenti attiecas jau uz rokdarbu stun-

dām.

6. Neērtības ar griešanu un piemērota papīra formāta iz-

vēli sagatavo bērnus iepazīstināšanai ar starptautis-

kiem papīra din-formātiem.

7. Attiecīgu paraugu piegriešana. Papīra piegriešanas
technika.

8. Projekta izstrādāšana (vispirms izgriezumu pamatla-

pām, tad analoģiski citiem priekšmetiem).
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a) Gatavojamo priekšmetu skaits.

b) Cik daudz vajadzīgs materiāla? Kādi materiāli mums

pieietami? Piegrieztnes pagatavošana un tad aprēķi-
nāšana. Attiecīgās klasēs to iespējams izdarīt, pielie-

tojot samazinātu mērogu. (Pirmais solis uz plānu zī-

mēšanu!)
c) Cik tas maksās?

9. Papīra un papes materiāla apgādāšana. Šeit ļoti iz-

devīgi bērnus iepazīstināt ar papīra formātiem, šķirnēm un to

labumu.

10. Papīra un papes piegriešana. Ja tas kautkādu iemeslu

dēļ nebūtu iespējams, tad vēlama maza ekskursija uz vietējo

spiestuvi, lai redzētu, kā mūsu roku darbu aizvieto mašīna.

Šāda ekskursija vēlama arī tad, ja piegriešanu izdara paši bēr-

ni, lai tie izjustu pēc pašu darītā darba, ko nozīmē mašīna.

11. Vāku pagatavošana.
12. Kartotēkas iekārtas projekta izstrādāšana: a) kar-

tiņas, b) kārbiņas. (Tāpat kā 8. p.)
13. Šo priekšmetu pagatavošana.

14. Pirmās izgriezumu partijas sagatavošana un uzlipinā-

šana.

a) Kā izdarāmi izgriezumi (žurnālu v. c. saudzēšana!

Aistētika!)
b) Lipināšanas technika, glīti uzraksti.

15. Cita veida materiālu kārtošanas veiksme. (Glītums

un parocība kārtošanā, numerācija! Ko darīt, lai sekmīgi cī-

nītos ar putekļiem?)
16. Veiktā darba labās puses un trūkumi. (Novērtējums!)
17. Kā mūsu darbu veic mēchaniskās ierīces.

a) Ekskursija uz spiestuves papīrgriežamo mašīnu (ja tāda

nav bijusi).

b) Pilsētā iespējama arī ekskursija uz kartonāžu fabriku.

c) lepazīšanās ar ātršuvējiem, reģistrātoriem, attiecīgiem

aparātiņiem, perforatoriem, brošētajiem v. c. skolotā-

jam pieietamām ierīcēm. Tās var dabūt apskatīt arī

attiecīgos kantorpiederumu veikalos Rīgā. Kājā 1 i e-

to, izmēģina bērni paši.

18. Rēgulāra iegūto veiksmju un zināšanu pie-

lietošana skolas darba dzīvē, katru uz skolu atnesto, kā

preses materiālu, tā arī cita veida objektu, tūdaļ reģistrējot un

to novietojot pienācīgā vietā. Vislabāk lai to dara pats ne-

sējs.
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L. Taivans

Pārlabotā tipa skolas mēbeles

Ar darba veidu skolā cieši saistās arī skolas mēbeļu
veids. Tam tā vismaz būtu jābūt. Sastingušais skolas sols,
kas piemērots tikai trim darbības formām: lasīšanai, rakstī-

šanai un klausīšanai un tikai vienam bērna tipam: teorētiska-

jam vidusmēra bērnam, saprotams paralizē kuru katru cita

veida darbu. Piecelties, iziet no sola, vest savstarpējas sa-

runas, strādāt kautkādu rokdarbu parastajos skolas solos gan-
drīz neiespējami. Klasi pārvērst par izstādi, gaismas bilžu

projekcijas telpu, ēdamistabu v. t. 1. arī nav iespējams, patei-
coties šiem soliem. Erismaņa skolas solu tips kļūst par Pro-

krusta gultni visur tur, kur skola cenšas savu darbu padarīt
dažādāku. Tā kā darba veids nav vienīgais, kas noteic darba

rīka formu, un mūsu gadījumā krīt svarā arī bērnu skaits

darba telpās, līdzekļi un daudzi citi blakus apstākļi, tad nenā-

kas arī tik viegli atrast vispiemērotāko formu. Tāpēc tos,
kas interesējas par skolas mēbelēm, kas būtu piemērotas lie-

lākai darba dažādībai, gribu iepazīstināt ar Rīgas pils. 5. īpatn.
pamsk. meklējumiem šinī virzienā. Šeit aprakstāmais skolas

mēbeļu tips tiek lietots sesto gadu un šajā laikā pārbaudīts
un pārveidots, tāpēc arī interesenti, kas gribēs šim piemēram

sekot, ir no daudzām nejaušībām pasargāti.

Galds.

Erismaņa sola galvenie trūkumi ir sēdekļa saistība ar

galdu un sastingusē slīpā galda virsa. Varētu iet vēl tālāk

un prasīt arī katram bērnam atsevišķu galdu un krēslu, bet

individuelās sēdvietas prasa tik plašas telpas un individuelā

galda pagatavošana tik lielus līdzekļus, ka mūsu apstākļos par

tādām lietām nav ko domāt. Mēs esam gājuši kompromisa

ceļu un palikuši pie divvietu principa.

No mums pazīstamajiem ārzemju meklējumiem šajā vir-

zienā par vispieņemamāko šķita prof. A. V. Moļkova 1928. gadā

ieteiktais galds. *) Tas ir divvietu galds pēc iekārtas

līdzīgs parastam skolas solam, tikai bez sēdvietām. Galda

virsma grozāma tā, lai būtu iespējams izmantot to tiklab hori-

contālā, kā arī slīpā stāvoklī. Pamatstāvoklis galdam ir hori-

contāls un slīpo stāvokli tas iegūst, ja paceļ galda priekšējo
malu. Aplami ir tie mēģinājumi, kuri par galda virsmas nor-

mālo stāvokli uzskata slīpo stāvokli, un, lai sasniegtu slīpo

virsmu, tad paceļ to galda malu, kas atrodas pret bērna

krūtīm. Tā pārmainās galda malas un sēdvietas diference, ber-

*) 06opy/ioßaHne uiKOflbHbix ynpe>K,neHHH. Vl3j\. 1928. Tn3.



159



160

nam rokas jāceļ augsti un acis savukārt atrodas pārāk tuvu

galda virsmai. Galdu virsmas slīpumu regulē ierīce ar skrū-

vi (skat. zīm. Nr. 1. un foto att. Nr. 2.). Galdā — iedobumi

tintes trauciņam un spalvas kātam. Zem galda plauktiņš grā-
matām. Nevaru gluži piekrist tam ieskatam, ka skolas galdu

varētu pilnīgi aizvietot parastā tipa galds. Mūsu skolās bērni

spiesti vismaz % darba laiku pavadīt lasot, rakstot, vai zīmē-

jot un slīpās virsmas priekšrocības acu saudzēšanai nenolie-

dzamas. Šis galda tips ir arī ļoti viegls un to lēti bīda šurp un

turp arī mazi 7—B g. v. bērni. Tas vajadzīgs, ja galdi jāsa-

bīda, kāda lielāka formāta plakāta pagatavošanai, brokašķu

galda klāšanai, gaismas bilžu dēmonstrēšanai uz sienas, izstā-

des organizēšanai un vienkārši grupu darba iekārtošanai stun-

dās. (Skat. attēlus Nr. 3., 4. un 5,). Parasti mūsu skolas prak-
sē klases izskats mainās vismaz vienu reizi dienā, kad bērni

ēd brokastis. Šauro telpu dēļ galds jāklāj klasē. Tas būtu pil-
nīgi neiespējami, ja dažās minūtēs bērni paši nespētu klasi pār-

vērst ēdamistabā. Tāpat arī klašu darba atskatei, kas saistī-

tas ar darbu dēmonstrējumiem, kuriem var visi piekļūt, jādod
iespēju klasi pārvērst īsā laikā par izstādi un auditoriju. Vieglā-
jai galdu pārcilāšanas iespējamībai ir arī tā priekšrocība, ka

varam galdus bez kalpotāju palīdzības pārvietoi saskaņā ar

bērna auguma, fiziskās attīstības un audzināšanas prasībām.

Piem., bērnu iespējams vajadzības gadījumā vieglāk pārvie-
tot no vienas klases vietas uz otru kopā ar viņa augumam pie-

mēroto galdu. Tāpat iespējams viegli pārnest galdu no vie-

nas klases otrā. Tas atvieglina mēbeļu lieluma piemērošanu
bērnu augumam. Kā galda stāvu, tā arī virsu var gluži labi

taisīt no priežu koka. Piecu gadu laikā lietotie galdi, ja at-

skaita krāsošanu, nav prasījuši gandrīz nekādu remontu.

*) Pec Maskavas sociālas higiēnas antropometriska kabineta da-

fiem. kas lielumā un visumā saskan ar Erismana datiem.

da atseviš alu samēri cm

ernu au- Galda
j

gurns Nr. I g h «! Piezīmes

115—114 5

110—119 6

120—129 ; 7

130-139 S 8

140—149 i 9

150—159 | 10

160—169 | 11

48,5

51

55

59

64

70

74

45

50

50

50

50

52

54

7

8

8,5
9

10

11

11

! 90

110

ļl 10

110

ļ 110

1124
il30

19

19

20

22

22

24

24

6 18

6 18

7 19

7 19

7 19

8 22

8 22

9

9

10

12

13

14

14

15

15

16

16

17

18

1S

44

46

46

46

46

50

50

24

26

28

30

32

34

36

I Vidējiem lielumiem

ļ nav mainīts galdu

? garums un platums.

)lai
nepadarītu lielu-

mus pārāk dažādus.

Ari iespējams galdu
? platumus un garu-
'

mus apvienot.

e — gald i a

i

turris;

f — virsi naj [atiims
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Zīm. 3

Zīm. 4.

11
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Zīm. 5.

Zīm. 6.
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ģ — Virsmas maksimālais slīpums;
h — garums;

11
— kāju atbasta dēļa platums;

12 — kāju atbalsta dēla iekšējās malas augstums virs

grīdas;

1
3

— kāju atbalsta dēla ārējās malas augstums virs grīdas;
k — grāmatu plauktiņu augstums;
1 — grāmatu plauktiņa apakšējā dēla attālums no iekšē-

jās galda malas vertikālā līnijā;
m — sola pakājes platums;
n — grāmatu plaukta dziļums.

Krēsli.

Krēsliem pilnīgi noderīga parauga neizdevās atrast, un

tas ir patstāvīgi konstruēts ņemot vērā visas tās prasības, kā-

das paidagoģiskam krēslam uzstāda skolu higiēna. (Skat. zīm.

Nr. 2. un fotoattēlu Nr. 3). Šis krēsls bērnam ļauj ērti nosēsties.

Plata sēdvieta, dod cisku muskuļiem pilnīgu atbalstu. Muguras
vidus iekļaujas ērti atzveltnē un atpūtas brīdis kļūst reizē arī

par korrekcijas brīdi darbā saliektajai mugurai. Krēsls ir sa-

mē_rā smags un kāju stāvoklis ir tāds, ka krēsls viegli negāžas.
Krēslu kājām pieskrūvētas gumijas, kas krēsla kustību padara

nedzirdamu. Praksē tomēr gumijas nav izrādījušās par tik

nepieciešamām. Krēsli stundās rada visai maz trokšņa, tāpēc
nodilušās gumijas mēs vairs neatjaunojam. Bez tam nodilu-

šās gumijas (apm. pēc I—21 —2 gadiem) nokrītot atstāj vaļēju skrū-

ves galvu, kas līdz noskrūvēšanai bojā grīdu. Tāpat trūkstošā

gumija saīsina attiecīgās kājas garumu un krēsli „klibo".
Ja galdam materiāla izvēle lielu lomu nespēlē, tad par

krēslu to nevar teikt. Sēdeklim ņemams visādā ziņā oša

koks, jo priede un bērzs padodas atzveltnes spiedienam un

viegli plīst, sevišķi sausās telpās ar centrālapkurināšanu. Arī

kāju saistījumiem jābūt nevis no čuguna, bet vislabāk no

I—IV2mm stīpu dzelzs. Čuguns locījumos pēc caurumu iz-

11*

Krēslu atsevišķo daļu samēri (cm).

ērnu augums
Krēslu

Nr.
a b c2 c3 c

4
c5

d

10 — 114
15

—
119

20 — 129

30 —
139

40 — 149

50 — 159

60
— 169

5

6

7'

8

9

10

11

30

32

34

38

41

44

47

25

27

28

30

33

36

39

30

32

33

35

38

40

42

18

18,5

19

20

21

23

25

6

7

8

9

10

10

10

5

6

6

6

8

8

5

6

6

5

5

5

5

5

5

5

2
2

2

2

2

2

2

6

8

8
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urbšanas kļūst neizturīgs un bērni ar kājām pēc pāris gadiem

saistījumus nolauž. Pareizi pagatavots krēsls gadiem ilgi ne-

prasa nekāda remonta. Vienam otram šaubas rada atzveltnes

liekto sānu balstu izturība. Man tomēr jāliecina, ka 5 gadu

laikā mūsu skolā neviens balsts nav lūzis. Tā tad konstrukcija
uzskatāma par pilnīgi drošu. Vēl jāpiezīmē, ka krēslu priekš-
kājas nedrīkst pārāk izvirzīt uz priekšu, jo citādi tās traucē

krēsla pareizu nostādīšanu attiecībā pret galdu.

a — krēsla augstums ieskaitot gumijas buferus;
b — sēdekļa priekšpakaļējais platums;

p — sēdekļa sānplatums;
Ci — jostas vietas atzveltnes augšējās malas attālums no

sēdekļa;

c2 — muguras vidus atzveltnes augšējās atzveltnes aug-

šējās malas attālums no pirmās atzveltnes augšmalas;

Ca — muguras atzveltnes platums;.
c4 — jostasvietas atzveltnes platums;
c3 — muguras atzveltnes novirzes leņķis;
d — sēdekļa dobuma dziļums.

Skolas mebelu krasa.

Esam izmēģinājuši daudzu kollēgu skeptiski uzņemto pa-

ņēmienu, skolas mēbeles krāsot gaišā krāsā. Tiklab galdi, kā

krēsli 5. īpatn. skolā lakoti salmu dzeltenā krāsā. Lakošana

nepieciešama tāpēc, ka krāsa, galdus mazgājot, ātri noiet. Ne-

varu noliegt, ka nebūtu bijušas grūtības ar mēbeļu tīrību. No

vienas puses sākumā radās bērnu starpā pārāk fanātiska

tieksme berzēt galdus. Saprotams, ka krāsojums no tā cieta.

No otras puses, daudziem bērniem šķita, ka ja viņi mājās ejot

savus galdus nomazgā paši, tad viņi var tos arī triept, cik tik

patīk. Bija arī nereti tādi „zeļļi, kam ļaunu darīt prieks" un

kas spodros galdus tīšu prātu notriepa ar tinti. Tai parādībai
izdevās darīt galu reiz par visām reizēm ar paziņojumu, ka

ikvienam, kam galdu triepšana dara sevišķu prieku, lai zina,

ka krāsojums tiks atjaunots uz galda saimnieka rēķina. Galda

virsas lakojums atjaunojams apm. pēc 3 gadiem, bet ir mums

galdi, kas ļoti labi uzglabājušies, kaut arī lietoti jau 5 gadus.

Galdu apakšas un kāju atbalsta dēļi tiek krāsoti brūnā krāsā.

Lietderīgi arī apkārt tintnīcai nokrāsot apm. 3 cm platu

rozeti ar melnu laku, jo šī vieta gribot, negribot notriepjas ar

tinti. Ikdienas mazgājama vienīgi galda virsa un reizēm arī

krēsliņu sēdekļi. To dara bērni paši. Galdu sāni un krēslu

atzveltnes un kājas mazgājamas 2—4 reizes mēnesī. Šis

darbs jāveic apkalpotājam. Tīrības tikuma, tāpat kā daudzu
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citu tikumu dēstīšana atkarājas no skolotajiem un neatlaidību
šajā virzienā vainago klases gaišais un allaž spodrais izskats.

Jāpiezīmē vēl, ka sākumā bijām nodomājuši mēbeles da-

žādās klasēs lakot dažādās krāsās. Tas tomēr izrādījās par

nelietderīgu, jo bērnu sastāvs augumu zinā vienā un tai pašā

klasē dažādos gados dažāds. Tāpēc galdi un krēsli jāmaina
dažādu klašu starpā, un rezultātā klases mēbeļu sastāvs iznāk

raibs.

Galdu un krēslu piemērošana dažādiem augumiem.

Vispirms jānovērš attiecīga augstuma galdu un krēslu sa-

jukšana. Šim nolūkam katrs galds un krēsls apzīmējams ar

attiecīgu Nr. Bez tam skolotājam jāseko, lai ikviens bērns

sēdētu viņa augumam piemērotā vietā. Būtu labi, ja klases

audzinātājs pierīkotu kādā vietā pie sienas mēra koku, vai

lenti ar galda un krēsla Nr. blakus attiecīgam augumam cm.

Piem.,
rin _J- *

115 6

120 7

Bērns piestājies pie mērkoka bez lielām grūtībām var

pārbaudīt, vai viņš nav «pāraudzis" galdu, aiz kura sēž.

Kas attiecas uz taisnu sēdēšanu un galda virsmas pacel-
šanu un nolaišanu sakarā ar darba maiņu, tad tā nenāk pati no

sevis arī ar mēbeļu maiņu nē. Te skolotāja nemitīgi atgādi-
nājumi un neatlaidība ir un paliek sekmju alfa un omega.

Zāles soli.

Šauro telpu dēļ bijām spiesti domāt arī par zāles sēdekļu
jaunu konstrukciju. Nepieciešami bija tādi sēdekļi, kurus no-

vācot varētu atstāt turpat zālē un kas tomēr neaizņemtu daudz

telpas. Latvijas skolas nav visai bagātas telpām, tāpēc do-

māju, ka mūsu zāles solu konstrukcija var skolturus interesēt.

Kā zīmējumā Nr. 7. redzams, soli ir saliekami. Sola kājas pie-

liecāmas zem sēdēkļa kā amerikāņu tipa metāla gultām. Ori-

ģinēlā un vienkāršā ierīce atzveltnes nostiprināšanai ir mūsu

skolas apkalpotāja J. Bajāra izgudrojums. Atzīmēju to tāpēc,

ka es ar techniķiem bez sekmēm bijām izmēģinājuši dažādus

paņēmienus atzveltņu nostiprināšanai.
Vēl gribu atzīmēt, ka dzelzs šarnīrs kāju nostiprināšanai

nedrīkst sastāvēt no divi daļām, ar locītavu vidū. Tādu pa-

tvarību diemžēl bija izdarījis solu gatavotājs mūsu skolai un

tāpēc pie daudzmaz paviršāka sola nostādījuma kājas var pa-
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Zīm. 7.

a1 — skats no gala. a2
— pretskats sola galam. b1

—
sola vidus daļas pielie-

camās kājas pretskats, b
2

—
sola vidus daļas pieliecamās kājas sānskats, C1 —

atzveltnes nostiprinājums pretskatā, c2 — atzveltnes nostiprinājums no muguras,

puses, c 3 — atzv. nostiprinājums no virsas, d — sola gala daļa, f
— atzveltne

Zīm. 8.
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šķiebties zem sēdekļa un sols sagāzties. Turpretim zīm. Nr. 7.

uzrādītā konstrukcija ir pilnīgi droša. Attēlā Nr. 8 redzams

uzstādīts sols un uz grīdas saliktā veidā. Sols ir pilnīgi
stabils. Tas domāts 6 pieaugušām personām. leteicams šos

solus, ja vien līdzekļi to atļauj, taisīt no bērza vai alkšņa

koka, vismaz atzveltnes. Solus saliekot dzelzs daļas, sevišķi
kniedes, samērā viegli ieskrambā mīksto priežu koku. Solus

vislabāk kodināt tumšā riekstu koka krāsā. leskrambājumi

tad viegli izlabojami.

leteikto mēbeļu cenas.

Rīgas pils. 5. īpatn. pamatskola savas mēbeles pasūta pa-
rasti Rīgas pils. amatnieku skolas galdnieku darbnīcām. Šis

iestādes darbs pelna atzinību. Arī cenas Rīgas apstākļos ir

mērenas: krēsls maksā Ls 9,—, galds — Ls 26,—, sols —

Ls 30,—. Kāds provinces kollēga bija devis izkalkulēt šo mē-

beļu izmaksu kādam provinces galdniekam. Kalkulācija iz-

nāca viņam par apm. 30% lētāka nekā Rīgā. Lai nu cena būtu

kāda būdama, aprakstītā skolas mēbeļu tipa cenas būs vis-

maz par 50%! dārgākas par līdzšinējo skolas solu .cenu. Tā

labu tiesu atkarājas arī no tā, cik lielā vairumā mēbeles ga-

tavo. Mēbeļu sagādātās ērtības darbā tomēr attaisnojas ar

uzviju.
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