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Labas grāmatas — labākie draugi!
Cīņā pret lubu literatūru un pornogrāfiju der tikai interesantas,

vērtīgas un skaistas grāmatas. Tādas ir

„Zelta sērijas11 grāmatas,

ko izdod grāmatu apgāde .Rīts* bij. skolu departamenta direktora doe.
LONGINA AUSĒJA redakcijā un kas domātas galvenā kārtā jaunatnei

(10 g. — 18 g.). Protams, ari vecākās personas tās lasīs ar lielu labpatiku.
Visas grāmatas iespiestas uz laba papīra un ar skaidru druku. Grāmatas

visas ilustrētas. Līdz šim iznākušas šādas sešas pirmā abonementagrāmatas.

1. Mazais Trots, A Lištanberžē. Franču akad. godalg. darbs. No

167. franču iespied, tulk. A. Gobniece. 7 dr. loksnes ar daudzām ilustrā-

cijām, Ls J,50.

2. ,,Dai|ā Niverniete" (liellaivas nosaukums), A. Dodē. Pasaul-

slavenais franču rakstnieks A. Dodē stāsta par kāda zēna dzīvi, kas pa-
zudis vetākiem. To uzaudzina Luvo tēvs. Zēns pieradis pie vienkāršiem

apstākļiem un sadraudzējas ar audžu tēva bērniem, nevar aizmirst agrāko
apkārtni un iedzīvoties jaunos apstākļos, ko tam sagādā viņa īstais tēvs,
bagāts virs. 5 dr. loksnes, ilustrēta, Ls 1,—

3. Caur tuksnesi, H. Senkjeviča. Zīmīgi un aizgrābjoši slavenais

poļu rakstnieks Senkjevičs tēlo divu vecākiem nolaupīto bērnu — 14 g.
vecā Stasjas un 8 g, vecās Nellijas — piedzīvojumus tuksnesī. Sekodams

jauno varoņu
4liktenim, lasītājs iepažīstas ar tuksneša dzīvi un apstākļiem.

Grāmata ieteicamakā bērniem, tā pieaugušiem. 14 dr. loksnes ar 25 ilustr.

Pirmā daļa, Ls 3,—

4. Bitīte Māja, V. Bonselsa. Tā ir grāmata, kas vācu valodā pie-
dzīvojusi 560 izdevumus 1 Jauna bitīte negrib strādāt parasto darbu, bet

meklē piedzīvojumus. Ceļojumā tā sastopas ar kukaiņiem un iepazīstas
ar to dzīvi un likteņiem, sarunājas ar tiem kā ar cilvēkiem. Grāmatā

-dzejiskais elements tik skaisti norisinās uz dabaszinātniska fona, ka grā-
matu gribas lasīt vēl un vēl reiz. Grāmatā 30 ilustr., to starpā 3 krāsai-

nas. 10 dr. loksnes, Ls 2,20.

5. Ce|ojums uz zemes centru, Z. Verna- Franču akadēmijas
godalg. darbs. Pazīstamais fantastisko ceļojumu autors Ž. Verns pievil-

cīgi attēlo notikumus, ko piedzīvojuši prof. Liodenbroks, viņa krustdēls

Akselis un islandietis Hans apakšzemē, ceļā uz zemes centru. Tulkojums

no 58. franču izdevuma. 16 dr. loksnes ar ilustrācijām, Ls 3,20.

6. Pamatjēdzieni par radiotelegrafu un radiotelefonu,
inž. priv.-doc. J. Asara. Sinī grāmatā radiolietu speciālists inž. J. Asars

sniedz pamatjēdzienus par radiotelegrafuun radiotelefonu tā, lai tie bUtu

saprotami pat tādiem, kam nav iepriekšējo zināšanu no fizikas. Te sa-

vāktas visas ziņas un visi noteikumi par radio uztvērēju ierīkošanu Lat-

vijā, kā ari doti norādījumi par vienkāršota uztvērēja pagatavošanu.
6 dr. loksnes, ar ilustrācijām un schemām, Ls 1,50.
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A. Gulbja grāmatu spiestuve, Rīga, Ausekļa iela 9.



Redaktora priekšvārdi.

Skolotājs, kas domā, ka jau sasniedzis pilnību, nav

vairs īsts paidagogs: par daudz grūts un sarežģīts ir au-

dzinātāja darbs, lai vēl un vēl reiz nepārdomātu viena

otra audzināšanas jautājuma, lai nepārbaudītu līdzšinējo

piedzīvojumu un lai necenstos iegūt jaunas vērtīgas at-

ziņas, vai pārlabot un papildināt vecās.

Nav divu domu, ka svarīgu pakalpojumu šinī ziņā var

izdarīt attiecīgā literatūra, kur atspoguļojas — kaut ari ne

pilnīgi — citu kollēgu pārdomas un pieredze. Nav ari daudz

ko runāt par to, ka patlaban mūsu skolotājiem paidagoģi-
skā literatūra nav visai labi pieejama: vācu grāmatas kļu-
vušas samērā dārgas un diezgan daudz viņu starpā maz-

vērtīgu; krievu literatūra maz ko var sniegt; citu valodu

lielākā skolotāju dala nepārvalda. Tā tad jāgādā mums

vajadzīgā literatūra savā valodā.
Šo mērķi sev spraudusi grāmatu apgāde „Rīts". Kā

pirmo grāmatu tā sniedz mūsu skolotājiem un vecākiem

Kanādas skolu inspektora Džēmsa Jūza grāmatu „Mi-
stakes m Teaching", kuras saturs pilnīgāk izteicas kā

„Audzināšanas un mācīšanas kļūdas", jo tanī ieiet norā-

dījumi par kļūdām audzināšanas mērķos, skolas vadībā,

disciplīnā, metodē un morāliskā audzināšanā.

Loti reāli skatīdamies uz skolu dzīvi, pazīdams to vi-

sos sīkumos, autors, tomēr augstāku ideālu apgarots, ap-

lūko sīki jo sīki dažādas skolas dzīves parādības un sniedz

praktiskus aizrādījumus, kā izsargāties no kļūdām vai no-

vērst tās. Varbūt viens otrs sīkums atšķirsies no mūsu

skolu tradicijām, jo ari apkārtnes dzīve nav taisni tāda, kā

pie mums, tomēr lielum lielā viņa padomu dala būs ne

tikai neatsverams ieguvums jauniem skolotājiem, bet loti
noderēs ari vecākiem paidagogiem; autora aizrādījumi
nesīs daudz svētības mūsu skolām, ja vien, protams, vi-

ņiem sekos, jo autors brīnišķā kārtā pratis apvienot veco
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labo ar jauno vērtīgo un izpildāmu, stāvēdams uz paidago-

ģijas evolūcijas pamatiem.
Ceru, ka grāmata būs labs palīga līdzeklis skolotāju

izglītības iestādēm, dodama materiālu dažādām pārrunām.

Protams, uz siltāko to var ieteikt ari vecākiem, kas

interesējas par audzināšanas jautājumiem.
Lai tad nu šī pirmā paidagoģiskās bibliotēkas grā-

mata iet tautā un atrod tur tikpat siltu uzņemšanu, ar cik

karstu sirdi to rakstījis autors un cik lielu dedzību gādājis

par tās izdošanu redaktors.

Rīga, 1926. g. septembrī.
Longīns Ausējs.



Pirmā daļa.

Kļūdas audzināšanas mērķī.

Ja īsto audzināšanas mērķi būtu vienmēr skaidri iz-

pratuši, tad paidagoģikas vēsturei nebūtu ko uzrādīt tik

daudz trūkumu audzināšanas sistēmās un tik daudz ne-

pareizu paņēmienu audzināšanas metodēs. Kad uzstādām

vai ari realizējam plānus, visa mūsu darbība norisinās sa-

skaņā ar mūsu ideāliem. Lai būtu mūsu plāni cik pareizi
būdami savā uzbūvē, bet ja mūsu mērķim trūks skaidrības

un iekšējas patiesības, tad tomēr no tiem iznāks samērā

maz laba. Vispilnīgākais plāns dod sliktus panākumus,

ja viņa mērķis nav skaidrs. Zīmējoties uz audzināšanas

mērķiem, bieži sastopamas šādas kļūdas.
1. Ir kļūda zināšanas augstāk vērtēt nekā bērnu.

Šeit sastopam nežēlīgu maldīšanos. Gadu simteņiem

ilgi skolotāji jāvās apžilbināties no vārda „zināšana ir

vara". Bet šī pamattēze ir pareiza tikai pa daļai. Ar to,

ka šo patiesības dalu vērtējam tik augstu, mēs nepārre-
dzam visas lielākas patiesības. Zināšana pati par sevi

nav vara. Viens pats cilvēks ir neskaitāmas reizes vairāk

vērts nekā visas zināšanas, ko tam var sniegt vai ko tas

var iegūt. Zināšanām sevī nav attīstības spēka, bet gan

cilvēkam. Cilvēks ir diženākais zemes spēks, un viņam

lemts aizvien tālāk attīstīties. Skolotājiem tā tad ir da-

rīšana ar diviem varas faktoriem, ar bērnu un zināšanām.

Līdz šim audzinātāja interese bija piegriezta galvenā
kārtā zināšanām. Bet tam tā nevajadzētu būt. Cilvēks

radīts pēc Dieva līdzības. Viņš būtu varējis attīstīties

vairāk dievbijībā, ja vina attīstībai nebūtu uzliktas važas

— grēks, un šīs attīstības traucējums vājināja cilvēku mie-

sīgi, garīgi un tikumiski, kas notiek ari šodien. Tāpēc au-

dzināšanai būtu jācīnās pret grēku tādā zinā, lai uzaugtu

stiprāka ģenerācija. ledzimtības ceļā vairojas kā labie,
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tā ļaunie iespaidi, kas iedarbojas uz individu un rāsu. Kaut

kāda veida slikti iespaidi pastiprinās no ģenerācijas uz

ģenerāciju, kamēr tie nesajūt pretošanos; tad dažu ģene-
rāciju laikā var viņu lāsts atkal izzust. Bet ja turpretim

vienreiz labais ir kaut kā noteikti realizējis, tad viņa ie-

spaids tik ātri neiznīkst. Cilvēks kā atsevišķa
būtne vai kā suga bez apzinātām paša

pūlēm nekad nevar kļūt labāks. Skolo-

tāja mērķis lai būtu palīdzība šīm cilvēka pūlēm.
Dievs savas zināšanas, savas skaidrības un savas

varas pilnībā ir universālās vienības centrs. Šī vienība

var būt tikai tad piepildīta, ja tā katrā punktā nokļūst pil-

nīgā vienībā pati ar sevi.

Palīdzēt radīt šo saskaņu, tā ir skolotāja cildenā tie-

sība. Pilnīgāko cilvēku laimes mēru un augstāko cilvēku

attīstības pakāpi varēs sasniegt tikai tad, ja ikviens cil-

vēks apzinātā kārtā centīsies tuvoties Dievam gudrībā,
svētumā un spēkā. Skolotājam būtu jādzenas pēc tā, lai

nodrošinātu šādu iznākumu.

Bet šis mērķis skolotājam nekad nebūs acu priekšā,
kamēr tas kailās zināšanas vērtēs augstāk nekā tīro cil-

vēcību.

Nav šeit jāizšķir, cik tālu vēl ar laiku var cilvēce at-

tīstīties. Jautājumi, kas šeit izvirzās, būtu šādi.

Vai cilvēce var pacelties miesīgi, garīgi un tikumiski

uz augstākas pakāpes? Vai šis gājiens uz augšu var ar

lielāku cilvēces attīstību kļūt spēcīgāks un stiprāks? Au-

dzināšanas sistēmai, kas dibinās uz filosofijas, kura neat-

bild uz šo jautājumu noteiktā, apstiprinošā formā, piemīt

kaut kas nepilnīgs un vājš, un tā nemodina skolotājā ne

cerības, ne sajūsmas. Ja mums ir pareizs jēdziens par
attiecībām bērna un zināšanu starpā, tad mums ari ir pa-

reizs līdzeklis, ar ko var pedagoģisko rakstnieku teorijās

atšķirt zeltu no sārņiem un atrast saskaņu to labo domu

starpā, kuras izteikuši tie daudzie, kas no pavisam dažā-

diem virzieniem piegājuši tuvāk audzināšanas problēmām.
Cik loti traucē pedagoģisko jautājumu pareizu iz-

pratni mazisks vai kļūdains audzināšanas ideāla uztvē-

rums, vislabāk pierāda tas, ka lielākā dala angļu un ame-

rikāņu rakstnieku nav pareizi sapratuši Pestalocija un
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Frebela audzināšanas sistēmu pamatus. Lai realizētu

savu sistēmu, abi šie pedagogi deva bērniem rokā lieto-

jamos priekšmetus. Viņi to nedarīja tanī nolūkā, lai ma-

zie dabūtu pašas attiecīgās lietas tuvāku izpratni, bet vinu

mērķis bija atraisīt bērna gara un prāta spēkus noteiktai

receptīvai vai radošai darbībai un tā sekmēt viņa attīstību.

Bet angļu un amerikāņu skolotāji, kuru skaidro skatu bija

aptumšojušas domas, it kā audzināšanas lielais mērķis

būtu jāmeklē zināšanu pavairošanā, redzēja priekšmetu
lietošanā līdzekli, ar ko vieglāk un pamatīgāk iespiestos

pašu priekšmetu būtībā un īpašībās. Šinī tikai pa daļai

pareizā ceļā esam bez šaubām daudz mācījušies, kaut ari

uztvērām patiesību tikai pa dajai: mūsu metodes uzlabo-

jās tiktāļu, ka kļuva skaidras tās priekšrocības, kādas līdz

ar sevi atnes katrā zinātnes nozarē dzīva pasniegšana,
kas strādā ar uzskates līdzekļiem; bet tas bija patiesības
maza dala, kā to saprata Pestalocijs un Frebels. Viņu pir-
mais mērķis zīmējās uz cilvēces augšanu, uz to, lai tās

spēki attīstītos uz labu. Zināšanu pavairošana pēc ap-

mēra un dziļuma viņiem bija nesvarīga, pat gluži blakus

lieta. Bet mēs šo lietu kārtību apgriezām, padarījām zi-

nāšanas par galveno mērķi, bet uz cilvēka attīstību rau-

dzījāmies, cik tālu vispār par to domājām, kā uz audzinā-

šanas blakus iznākumu. Šai mērķu atšķirībai ir vislielākā

nozīme. Mūsu nepareizais Pestalocija un Frebela audzi-

nāšanas ideālu uztvērums ir mūsu daudz slavēto uzskatā-

mības mācību padarījis dažā ziņā par tik smieklīgu mācī-

šanas paņēmienu, kā nevienu citu, kas ievests skolās.

Tikai tad skolotājs tiešām spēj sekot savam uzdevu-

mam, ja tas uzlūko par savu galveno pienākumu viņam

uzticētos skolniekus tā audzināt, lai ikviens pēc savām

spējām varētu aizvien celties pāri tam stāvoklim, kurā
patlaban atrodas.

2. Pat tad, ja lieta grozās tikai ap prāta attīstību, Ir

kļūda redzēt audzināšanas galveno mērķi zināšanu pa-

sniegšanā. Skolotājam būtu jāsniedz saviem skolniekiem

zināšanas — jo vairāk, jo labāk, bet ar to nosacījumu, ka

viņš pie tam neiznīcina skolēnu tieksmes smelt ar savu

roku no zinātnes avota. Būtu nežēlīga maldīšanās, ja gri-
bētu piespiest bērnu piesavināties ar paša pieredzi un pē-
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tījumiem visas zinātnes bagātības no gandrīz 60 gadu

simteņiem. Bet kļūda būtu vēl lielāka, ja skolotājs gri-
bētu mēģināt pasniegt visas šīs zināšanas saviem skolnie-

kiem. Skolā var mācīties samērā maz. Lai ari cik vēr-

tīgs būtu zināšanu krājums, tomēr daudz vērtīgākas ir

spējas iegūt tās bez svešas palīdzības. Jo augstāk es vēr-

tēju zināšanas, jo rūpīgāk vingrināšu savus skolēnus māk-

slā, kā bez svešas palīdzības, atstājot skolu, var tās iegūt

paši.
Cik lielas skolēniem rodas priekšrocības, ja tie spēj

viegli uzņemt visu patieso, ko tiem sniedz grāmatas, citi

cilvēki un daba. Pareizas prāta skološanas rezultātam

vajadzētu parādīties ne tikai zināšanu pavairošanā, bet

tanī mērā, kādā skolēns aiz paša dziņas pārdomā izņemto

zināšanu kopumu un nokļūst vēl līdz tam nezināmām pa-

tiesībām.

3. Ir kļūda domāt, ka audzināšana beidzas skolā.

Izstājoties no skolas, tikai retiem nākas piekopt kār-

tīgas studijas, lai skolotu garu un paplašinātu redzes

lauku. Gadi, kad neatkarīgi varētu tālāk izglītoties, pa-

zūd nederīgā, tukšā darbībā. Audzināšanas sistēmu vis-

asāk nosoda tas fakts, ka gandrīz visi skolēni, kas pēc tās

audzināti, atstādami skolu, nedz grib, nedz var tālāk iz-

glītoties. Skolēniem no dabas ir tieksme palielināt savas

zināšanas. Kā visas citas labas tieksmes, ari šī spēj attī-

stīties tiklab zināšanu dziļumā, kā plašumā. Ja skolotājam
ir pareiza metode, tad viņa skolēnu zināšanu kārei jāpa-

stiprinās; skolotājs pat var tos novest tik tālu, lai skolēnu

kārtēja turpmākā izglītība kļūtu par apzinātu parašu. Va-

jadzības gadījumā darbībai aiz patikas būtu jākļūst par

stingri pavēlošu pienākumu. Skolotājam būtu ar saviem

skolēniem visās zinātņu nozarēs jārīkojas kā Dr. Arnol-

dam, kad tas mācīja vēsturi: „Rādiet tiem, ka šeit ap-

slēpts zelts, un lieciet meklēt pēc tā." Mūsu skolēni ne-

dabū pietiekoši daudz vingrinājumu ātri un pareizi izpētīt

grāmatas un citus drukas ražojumus, zīmējoties uz viņu
domusaturu. Tā ir viena no visvairāk iepriecinošām pa-

rādībām tagadnes izglītības centienos, ka kustība, kas tie-

cas uz skolā iegūto zināšanu paplašināšanu un padziļinā-
šanu, dabū arvien vairāk un vairāk pamata.
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4. Ir k|ūda apmierināties tikai ar tīri receptīvas gara

darbības attīstību.

Rosīgi uztveroša gara darbība ir laba, bet daudz la-

bāks ir dzīvs radošs spēks. Lai tā būtu ari cik svarīga

lieta — viegli un pamatīgi piesavināties sniegtās zināša-

nas, tomēr svarīgākas ir spējas tās sekmīgi izlietot.

Mums un vispārībai nav lielas vērtības, ja iegūstam pēc

iespējas daudz zināšanu, bet tās neizlietojam nesavtīgi un

lietderīgi. Cik daudz cilvēku, kam milzīgas zināšanas, un

kas gandrīz vai spēlēdamies iegūst arvien tālākas zināša-

nas, un tomēr šie cilvēki ir nenozīmīgi sabiedrības pacel-
šanai sociālā vai tikumiskā zinā. Vienīgi produktīvā prāta

darbība padara cilvēku spējīgu pabeigt ikkuru darbu, kas

tam uzdots. Šo darbību var attīstīt, un tāpēc pats par

sevi saprotams skolotāja pienākums — veicināt tās attī-

stību. Savas zināšanas varam izlietot divējādi: pirmkārt,
kā mūsu domāšanas pamatu, otrkārt, kā līdzekli uzlabot

savu un citu cilvēku stāvokli. Skolotājs ar sekmēm iemā-

cīs savus skolēnus viegli lietot zināšanas abējādi, ja pa-

domās, ka zināšanām, kolīdz tās iegūtas, jāatrod izlieto-

jums, un ka patiesība tikai tad mums kļūst pilnīgi skaidra,
kad tā pārvēršas darbā, kad to esam pamodinājuši dzīvai

darbībai un tā padarījuši par sava „es" dabu. Mechani-

skā iemācīšanās „no galvas" atdeva vietu mācīšanai „mu-

tes vārdiem"; bet tad ktuva redzamas ari šīs sistēmas vā-

jās puses, un tāpēc bija liels solis uz priekšu, kad skolo-

tājs ņēma par likumu: „mācīsimies acīm!" Bet labi sko-

lotāji atstājuši ari šo metodi un tie rīkojas pēc pamat-

likuma „mācīsimies darbojoties". Bet ari to var pārla-

bot, jā saka: «darbojoties mēs augam". Cik tālu piegrie-
žam vērību audzināšanai, vairs neesam šodien tik daudz

atkarīgi no tā, ko lasām, dzirdam vai redzam, kā vairāk

no ta, ko darām.

Skolotājs ir labi veicis savu pienākumu, zīmējoties

uz savu skolēnu prāta izglītību, ja viņš tiem ir sniedzis zi-

nāšanas, tos novedis tik tālu, ka tie var bez svešas palī-
dzības piesavināties pamatīgas zināšanas, ja viņš ir stipri-

nājis dabisko to zināšanu gribu un tos padarījis

spējīgus izlietot savas zināšanas pēc viņu individuelām

spējām.
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5. Ir kļūda atstāt novārtā skolēnu fizisko audzināšanu.

Bērna fiziskā puse ir visas kopdabas dala, un pie tam

svarīga dala. Miesas spēkus var sistemātiski tikpat vie-

gli attīstīt kā psichiskas spējas. Mūsu fiziskās dabas uzla-

bošana ir galvenā prasība, kas jāievēro cilvēku rāsas uz-

labošanā. Cilvēki stāvētu garīgā un tikumiskā ziņā daudz

augstāk, ja viņu miesa nebūtu pieejama tik daudzām cie-

šanām un slimībām. Apstāklis, ka miesas fiziskā attīstība

pa lielai tiesai nepieciešamā kārtā norit ārpus skolas, ne-

atsvabina skolotāja no pienākuma gādāt par skolēnu fizi-

sko audzināšanu. Līdzīgā kārtā varētu teikt, ka skolai

nav jārūpējas par gara audzināšanu, jo ari to mēs dabūtu

ārpus skolas, varbūt vēl vairāk nekā skolā.

Vispār atzīts, ka jārūpējas par skolēnu fizisko labklā-

jību pietiekošā mērā, kamēr tie nodarbojas ar garīgo

darbu. Parasti — bet tam vajadzētu būt vienmēr — rū-

pējas par to, lai klases istabas tiek apgādātas pietiekošā
kārtā ar gaismu, siltumu, labām sēdvietām un vēdināšanu.

Bet ar to vēl pavisam nepietiek. Skolēnam tiesība uz to,
lai tā ķermeni stiprinātu ar vingrošanu, vai nu tā būtu ar

vai bez aparātiem un proti aiz šādiem iemesliem:

I) lai dotu skolēna ķermenim un garam vajadzīgo at-

pūtu, pēc tam kad bieži par daudz ilgi strādāts vienā un

tanī pašā stāvoklī;
II) lai lautu asinīm brīvāk plūst pašās ārējās ķermeņa

dalās un lai aizkavētu par daudz stipru asins spiedienu
smadzenēs kā ilgas galvas darbības sekas;

III) lai paplašinātu krūtis un tādā kārtā stiprinātu
plaušu uzņemšanas spēju un sirds darbību;

IV) lai paglabātu ķermenim tā labo veselības stā-

vokli;

V) lai paceltu skolēnu miesas spēku;

VI) lai attīstītu viņu fizisko izturību un pretošanās

spēku;
VII) fiziskie vingrinājumi sniedz jauniešiem taisnu

gaitu un daiļu izturēšanos. No ārējās izturēšanās un'mī-

mikas lielā mērā atkarājas cilvēka iespaids uz citiem. Pie-

dienīgi vingrinājumi var padarīt mūsu ķermeni lokanu.

Angļu kareivi var tūlīt pazīt ari bez formas ikkurā pasau-
les daļā, pat tad, ja dabū redzēt tikai viņa kājas. Miesas
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vingrinājumi, sākti jau no jaunām dienām, dod mūsu ku-

stībām daudz vairāk daiļuma un mūsu uzstāšanās kļūst
daudz drošāka nekā tad, ja tikai vēlāk piegriežamies vin-

grošanai. Skolēnam ir tiesības uz audzināšanu, kas no-

rūda vina ķermeni un dod par to pilnīgu rīcības brīvību.

Vecāki dara pareizi, ļaujot bērniem ņemt dejas stundas,

jo te to muskuli dabū to vieglo, harmonisko kustības

veidu, kas tiem trūkst. Skolām tas goda nedara, ka vis-

pār vēl vajadzīgas īpašas dejas stundas. Skolēniem vaja-
dzētu skolā, kur tie pasargāti no sliktiem iespaidiem, da-

būt visu savu fizisko izglītību. Dejošana gan dod kustī-

bām daiļumu un vieglumu, bet noved gandrīz neizbēgami

pie zināmas paviršības un rakstura nenoteiktības. Mili-

tārā vingrošana turpretim dod vairāk pastāvības, stipru-

ma, noteiktības un cienīgas uzstāšanās;

VIII) fiziskiem vingrinājumiem būtu jāpaceļ ari mūsu

runas izteiksmes spēks, tiem vajadzētu padarīt mūs spē-

jīgus pavadīt vārdus ar piedienīgiem žestiem un tā vār-

diem dot vairāk skaidrības un svara. Kas runā tikai ar

mēli, izlieto tikai vienu dalu savu spēku, ar ko tas varētu

citus pamācīt un iespaidot. Daudzi cilvēki ir tik pat jū-

tīgi pret daiļām kustībām, kā pret iespaidiem, kas rodas

no toņa, uzsvara un modulacijas kopefekta. Izveicīga at-

ieta māksla nekad nezaudē savas pievilcības pret publiku.
Ja bērnu pulciņš uzved dailvingrinājumus, tad tie daudz

labāk patīk skatītājiem, nekā mūzikas gabals. Tiešām ir

vērts pūlu — mācīt skolēniem fiziskus vingrinājumus, kas

harmoniski pieslienas viņu gara dzīvei. Tā saucamos

dailvingrinājumos dažādām ķermeņa dalām jābūt paklau-

sīgām bērna gribai. Vingrinājumu vadītājs ar komandas

vārdiem izteic savu gribu un tas ir spēks, kas modina

bērna gribu uz darbību, bet bērna paša griba vada viņa
ķermeņa kustības. Ja skolotājs prot šos dailvingrināju-
mus vadīt ar vajadzīgo prasmi, tad labi žesti bērniem kļūs
par paradumu un ķermenis būs labs palīgs prāta darbībai,

ja vajadzēs domas vai jūtas pastiprināt izteiksmē;

IX) miesas vingrinājumi ir labākais līdzeklis pamudi-
nāt bērnus uz garīgu darbību. Ko padarām gara darbības

laukā, pa lielākai daļai atkarājas no tam, cik tālu mūsu

gribas spēks izteicas darbībā. Vai un cik tālu cilvēks vei-



12

cina labu, daudz vairāk atkarājas no spēcīgas noteiktas

gribas darbības paraduma nekā no kaut kādas citas spē-

jas, ko skolotājs var viņā attīstīt. Dailvingrinājumi, pa-

reizi izpildīti, veicina šo gribas darbības veidu divējādi:

griba tiek pamodināta uz enerģisku noteiktu darbību, lai

ķermeni piedabūtu pie dzīva darba, bet ķermeņa kustības

noteiktība savukārt darbojas uz gribu un cenšas ari tur

piešķirt šo noteiktību. Tāpat pareizi ir ar tas, ka skolo-

tājs, kas šos vingrinājumus ļauj izpildīt nolaidīgi un neno-

teikti, iemāca skolēniem tādu pašu nolaidību un vaļību;

X) pat disciplinas uzturēšanā fiziskie vingrinājumi iz-

rāda skolotājam labu pakalpojumu. Spēcīgā nodarbošanās

dziņa izvēršas palaidnībā, ja šo dziņu neievada pareizā

gultnē. Nodarbošanās dziņa ir pati par sevi laba lieta.

Skolotājam nav tā jānospiež, bet jādod tikai pareiza izeja,
lai bērns neizšķiestu spēkus nelietīgi, bet izlietotu savā

labumā. Ikvienu spēku var izlietot personības augšanai.

Fiziskās enerģijas pārpilnību laikam gan nevar labāk iz-

lietot kā vingrošanas daiļvingrinājumiem. Šādā veidā iz-

lietota tā pacel skolā disciplīnu un veicina tanī pašā laikā

skolēnu veselības stāvokli, piešķir tiem izturību un dai-

ļumu viņu kustībās;

XI) miesas vingrinājumi stiprina jaunatnes morālisko

dzīvi. Zēns ar kūtru ķermeni un lempīgu gaitu pārmainī-
sies bez šaubām morāliskā un intelektuālā ziņā uz labo

pusi, ja to varēs novest tik tālu, ka tas stāvētu uz abām

kājām un droši, bet tomēr daili ietu, neizgrieztu ceļus, ple-
cus turētu atpakaļ un galvu nestu taisni, kā ari pastāvīgi

skatītos skolotājam acīs. Vispār atzīts, ka cilvēka morā-

liskā satversme atspoguļojas viņa sejā. Tas pats zīmē-

jas, kaut ari mazākā mērā, uz visu ķermeni. Apgriezts
šis likums tāpat pareizs. Kā tikumiskā dzīve atstāj ie-

spaidu uz ķermeni, tā zināmā mērā ķermenis iespaido ari

tikumisko dzīvi. Brīvs, plašs roku mājiens ir izteiksme

brīvības sajūtai, kas, savukārt no šām kustībām pastipri-

nāta, kļūst dziļāka. Mūsu gara dzīve varētu daudz brī-

vāk attīstīties, ja tā būtu atsvabināta no miesas saitēm;

jo pilnīgāk attīstīts mūsu ķermenis un jo vairāk tas sko-

lots, jo izdevīgāki nosacījumi tāpēc mūsu gara augšanai.
Uz laukiem skolotāji atvainojas par vingrošanas no-
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vārtā likšanu parasti ar to, ka viņu skolēniem pietiekot

ķermeņa kustību. Bet viņi neievēro, tā, ka vingrošanas

labvēlīgais efekts nebalstās tikai uz muskuļu stiprināša-
nas. Lūk, tur stāv labi vingrinātu skolēnu rindas skolas

sētā, kas gatavi solot uz savu klasi. Tur ir piecisimti
svaiga izskata puišu. Un cik taisni tie turas! Un cik

daili tie kustas! Bet kas tas par zēnu otrās rindas vidū?

Pat pieci simti zēnu starpā tas durtos acīs tūliņ pirmā acu

uzmetienā... Kā sakņupuši tā pleci un cik neveikla ir

visa viņa uzvešanās! Viņš tikko nācis no siena dakšu

ģimnastikas. Viņa skolotājs no laukiem stāv tepat un at-

bild uz mūsu kritiskām piezīmēm: „Jūs nedrīkstat Toma

zākāt, viņš ir stiprāks par kuru katru citu tā paša vecuma

puiku savā rindā." Tas jau varētu būt, bet viņa stiprums

nedod nekādas uzslavas agrākam skolotājajn, otrādi —«

tas drīzāk būtu jāpel par to, ka ļāvis puikam uzaugt ar ne-

izveicīgu ķermeni un neveiklu gaitu. Laucinieku bērniem

tāda pat tiesība kā visiem pārējiem uz miesīgi, garīgi un

tikumiski tik labvēlīgiem ģimnastikas rezultātiem.

Citi skolotāji saka, ka tiem neesot laika ģimnastikas
vingrinājumiem. Tiem būtu jāiegaumē divas lietas:

a) bieži ķermeņa vingrinājumi izlabo skolas disci-

plinu, ietaupa ar to daudz laika, un ne skolotāji, nedz sko-

lēni nav padoti uzbudinājumam un

b) nevajadzētu nekad likt skolēniem strādāt pilnu
stundu. Tie nevar to darīt piecas vai sešas stundas dienā,
un ja viņi varētu to izturēt, tas būtu augstākā mērā par

ļaunu viņu veselībai. Skolēni, kurus spiestu tik ilgi strā-

dāt, nekad nebūs spējīgi strādāt tik ātri kā citi.

Dodiet skolēniem tikai piecdesmit minūtes garīga
darba un desmit minūtes ķermeņa vingrinājumiem, tad tie

iegūs daudz vairāk zināšanu, jutīsies laimīgāki un ieman-

tos vairāk garīga spēka nekā tad, ja tiem būs jāmokās ve-

sela stunda ar to pašu darbu.

6. Ir kļūda elementarskolā likt novārtā rokudarbus.

Roka jāvingrina aiz šādiem trim iemesliem:
_

I) tā ir galvenais līdzeklis, ar ko cilvēki iegūst savai

dzīvei pārtiku;
II) tikai ar tās palīdzību ļaujas realizēties mūsu plānu

lielākā dala;
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III) ja bērni strādā ar konkrētām lietām, tad viņu ga-

rīgie spēki pamostas uz pilnīgu darbību. Kas novēro bēr-

nus, zina, ka viņiem no dabas ir dota ne tikai iznīcināša-

nas dziņa, bet ari radošas darbības tieksme. Abas tiek-

smes dod labus iznākumus: viena, lai pētot nokļūtu pie zi-

nāšanām, otra, lai no iegūtām zināšanām baudītu labumu,

lietojot vai pagatavojot priekšmetus.
Abos gadījumos bērnam jālieto savas rokas, ja tas

grib sasniegt savu mērķi. Tikai viņa paša gars var va-

dīt rokas. Ja to grib panākt, tad jāizpilda viss intelektuā-

lais process: bērnam jānovēro, jādomā, jāizšķiras un jā-

darbojas. Daži paidagoģiskie rakstnieki nedomā, ka da-

žādas garīgas dāvanas un spēki attīstās vienā un tanī pašā

laikā; viņi noteic zināmus gadus, kuros jāattīsta novēro-

šanas spēja, un prašana salīdzināt un taisīt slēdzienus.

Bet ar to nebeidzas intelektuālais process. Tie atstāj ga-

dījumam gribas audzināšanu — svarīgāko intelektuālās

audzināšanas dalu. Pirms skolas bērns ari neattīstās ar

šādu gabalos sadalītu garīgu darbu. Katrā izdevīgā ga-

dījumā viņš izpilda visu garīgu darbu. Veids, kādā tas

notiek ar katru atsevišķu bērnu, ir dabiski dažāds, atka-

rībā no vecuma un dāvanām; bet bērns tikai tad apmieri-

nās, kad doma, kurai viņa jutekli deva vielu, izteikusies

zināmā plānā un izpaudusies darbā. Ja šis process at-

kārtojas labi bieži katru dienu, tad viņa garīgie spēki ie-

gūst noteiktību un stiprumu. Piedienīgi vingrinājumi ie-

spaido tādā pat mērā garu kā miesu. Bērns, iekams sāk

iet skolā, nenodarbojas ar abstrakto, bet ar konkrēto; un

beidzamo nodarbošanos viņam vajadzētu ari vēl dot

skolā, cik tas būtu iespējams. Tā bija Frebela pamat-

ideja viņa bērnu dārzu audzināšanas vienai daļai. Tāpat
kā bērns apmeklē elementarskolu, viņam būtu jādabū ari

sistemātiska rokudarbu mācība. Tas vēlams īpaši tanīs

skolās, kur dažādas klases nav atdalītas. Uz laukiem pa

lielākai daļai valda šī skolu sistēma; un tad nu skolotājam
loti grūti pareizi nodarbināt klases, kurām viņš tieši ne-

var nodoties. Par daudz bieži bērniem iet tāpat, kā tam

skolēnam, kuru jautāja: „Ko tu darīji skolā, kad skolotājs
bij galā ar tavu nodalu?" Viņš atbildēja: „Nekā, es tikai

klusi un godīgi sēdēju un gaidīju, kamēr beidzas stundas."
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Cik tas svētīgi būtu tūkstošiem zēnu un meiteņu, kas sēd

nenodarbināti skolā un pierod pie neizravējama slinkuma,

ja tos zināmos laikos nodarbinātu vienā no šādiem vei-

diem :

a) ar vienu no darbiem, ko parasti strādā bērnu dār-

zos, vai

b) ar šūšanu, adīšanu, tamborēšanu, lāpīšanu vai tml.

c) jeb ja tiem dotu koka gabalus un dažus instrumen-

tus, kā nazi, urbi v. citus, kas netaisa trokšņa;
d) ja tiem liktu taisīt salmu pinumus vai

c) liktu aust no niedrām, zālēm v. t. t. paklājus, cepu-

res v. tml. vai

f) dotu mitrus mālus modelēšanai.

Skolotājam jārūpējas, lai izlietojamais materiāls ne-

būtu dārgs un lai pagatavotie priekšmeti būtu izlietojami

kādai vajadzībai vai izrotāšanai. Skolēniem bagātīgi jā-

dod iespēja parādīt savu izgudrošanas talantu un izlietot

dažādiem mērķiem to materiālu, ko viņiem dod. Zēniem

un meitenēm elementarskolās jāstrādā viens un tas pats

darbs.

Daudz laba var sasniegt, ja skolēnus var nodarbināt

minētā veidā: ar to, ka viņi attīsta savu roku veiklību,

viņi vislabāk sagatavojas, lai kādreiz vēlāk varētu tech-

niski strādāt; viņi iemācās pareizi izlietot lielo izejvielu

daudzumu, kas parasti iet zudībā; bet lielākais audzinā-

šanas panākums ir saskatāms tur, ka attīstās garīgie spēki

un aug darbības spēja. No kļūdām, ko, ievedot rokudar-

bus, parasti darīja un pa daļai vēl tagad dara, jāmin šādas:

roku darbus elementārskolās pa lielākai daļai aprobežoja
ar meiteņu roku darbiem. Šūšana ir vienīgais roku darbs,
kas līdz šim jūtamā mērā ievests skolās. To mācīja mei-

tenēm kā kaut ko, kas tām vēlākā dzīvē var noderēt, bet

ne kā līdzekli, lai varētu garīgi papildināties, pat ne ar to

nolūku, lai vingrinātu roku, bet tikai lai meitenes vēlāk,

kā_ pieaugušas sievietes, varētu izpildīt šos darbus. Šo

kļūdu nodarīja tāpēc, ka audzinātāji savu vērību piegrieza

nevis bērnam pašam, bet zināšanām, kuras gribēja dot

bērnam. Kā aiz utilitāriem iemesliem, tā ari vispārējas

attīstības dēl zēniem vajadzīgi rokudarbi tikpat kā mei-

tenēm. Šinī ziņā zēniem mājās iespējas vingrināties ir
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daudz mazāk nekā meitenēm, untomēr skola kavējas šo

trūkumu izlīdzināt. Saka, ka zēnu pirksti tik_ neveikli.

Zēnu pirkstiem vajadzētu būt tikpat veikliem ka meiteņu

pirkstiem un viņi ari būtu tādi, ja viņiem būtu tikpat daudz

vingrinājumu.
Notiek mēģinājumi ievest skolā mācīšanos amata; ta

ir kļūda, pirmkārt, tāpēc, ka meitenēm ir tāda pat tiesība

kā zēniem uz roku darbiem un, otrkārt, mācīšana amatā

jau iepriekš noteic, kādu arodu katrs skolnieks sev reiz

izvēlēsies; uz to skolai nav tiesības. Arodu skolas var

sniegt vērtīgus pakalpojumus to veiklību iemantošanā,
kas vēlāk noderēs daudzos arodos, bet šo uzdevumu ne-

var padarīt par elementarskolu mērķa dalu.

Roku darbus skolās nepasniedz pietiekoši agri. Tas

būtu jādara jau elementarskolu zemākās klasēs aiz seko-

šiem iemesliem: 1) tās ir vienīgās skolas, kurās visi sko-

lēni var dabūt tamlīdzīgu mācību, jo loti mazs procents

apmeklētu īstās roku darbu vai techniskas skolas pat tad,
ja tās visur būtu ierīkotas; 2) pirksti šinīs gados noder

roku darbiem vislabāk nekā kaut kādā citā laikā; 3) taut-

skolas laikā bērna garīgie spēki visātrāk un visharmoni-

skāk attīstās, ja tie viņam šinī darbā vada rokas.

7. Ir kļūda, ja skolā sistemātiski neaudzina bērna

morāliskās dabas.

Cilvēka morāliskā daba ir stipri pieejama aizrādīju-
miem. Garīgo izpratni var atdzīvināt un pastiprināt.

Spēja savaldīt visas mūsu raksturu vājinošas tieksmes

kļūst ar katru panākumu lielākas. Tā ir loti smaga kļūda,
ja cilvēks dabū fiziskā un intelektuālā spēka pieaugumu

un ja to tanī pašā laikā negrib novest tik tālu, lai tas šos

spēkus lietotu tikai labiem mērķiem. Tā ir bezdievība —

cilvēka atbildību palielināt, nestiprinot tanī pašā laikā ari

viņa morālisko spēku. Ja bērns dabū labu fizisku un ga-

rīgu audzināšanu, tad līdz ar to rodas vislabākās izredzes

viņa tikumiskai attīstībai; bet morāliskā augšana nebūt

nav fiziskās un intelektuālās augšanas secinājums. Zinā-

šanu pavairošanās neizravē noziegumu un dod samērā

maz sabiedrības tikumiskai pacelšanai. Tas būtu citādi,
ja cilvēki darītu vienmēr to, ko viņi atzīst par labu. Mo-
rāliskā daba pati jāaudzina un proti,
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tam jānotiek jau labi laikus.. Tāpēc liela

atbildība piekrīt skolai kā iestādei, kam jāstiprina sabie-

drības morāliskais spēks. Bērnā jau ir noticis ievērojams

attīstības gabals vai nu uz labu vai uz ļaunu, kad tas sa-

sniedzis skolas vecumu. Skolotājam vajadzētu tūlīt sākt

ar to, lai izravētu, kas slikts, un stiprinātu labās, bet vā-

jās tieksmes. Skolotājs spēj izdarīt maz laba, bet var

stipri kaitēt, ja viņš grib morāli taisni mācīt. Mūsu padomi
skolēniem kaut ko līdzēs, mūsu piemērs atstās uz tiem

daudz vairāk iespaida; bet viņu pašu darbošanās iespaido
savu tikumisko satversmi tūkstošreiz vairāk nekā viss

tas, ko mēs sakām vai darām. Tas, ko mēs sakām vai da-

rām, iespaido īstenībā viņus tikai tad, ja no tam rodas

dzenulis viņu pašu darbības spēkam. Tas ir skolotāja lie-

lais pienākums raudzīties savu skolēnu tikumiskā audzi-

nāšanā uz to, lai tie pareizi rīkojas. Viņam jāgriež vērība

uz vismazākiem un niecīgākiem skolas darba sīkumiem

tāpat, kā uz ikvienu sevišķu pienākumu, kas vina skolē-

niem jāizpilda atsevišķi vai kopā. Bērns var izpildīt kaut

ko labprātīgi, lai tas būtu cik nenozīmīgs būdams, ja viņš
kaut ko uzņemas. Viņam katrā gadījumā jāizšķiras vai

nu par to, ko tas atzīst par pareizu, vai ari par pretējo.
Kolīdz bērns izšķiras par pareizo, griba un sirdsapziņa ir

guvušas uzvaru; bet ja viņa lēmums stāv pretrunā ar pa-

reizā izpratni, griba un sirdsapziņa ir cietušas neveiksmi.

Katra uzvara stiprina gribu un sirdsanziņu, katra neveik-

sme vājina. Biežas neveiksmes pat tādās lietās, kam pa-

šām par sevi maza nozīme, var tiktālu vājināt gribu un

sirdsapziņu, ka tās pazaudē savu piespiedu spēku. Ja

kāda zēna griba un sirdsapziņa ir kādreiz tik lielā mērā

vājinātas, tad nepaliek daudz vielas pāri, no kuras varētu

rasties vīrs. Skolā vajadzētu būt par vispārēju likumu:

„Mums visiem jārīkojas pareizi." Zīmējoties uz šo liku-

mu, skolotājam ir divi pienākumi: 1) viņam jā-
dod saviem skolēniem skaidrs un no-

teikts jēdziens par to, kas skolas pie-

nākumu sfērā ir pareizais cels un tad

2) stingri jālūkojas, lai skolēni, pat
vimazakas lietās būdami uzcītīgi, pa-

liktu uz pareizā ceļa. Sākumā skolotāja griba
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drīkst spiest uz likuma izpildīšanu kā vara, kas loka_ un

vada skolēna gribu. Jauneklīgā griba ātri iemanto spēku,

ja tā ir kā stiprākas gribas atbalss, kurai vina seko pado-
damās. Bet cik vien ātri iespējams, bērnam jāmācās ap-

zinīgi un neatkarīgi izšķirties par pareizo ceļu. Šāda

izšķiršanās drīkst zīmēties tikai uz

tiem pienākumiem, kurus var tūlīt iz-

pildīt. Tam ir vislielākā nozīme. Vispār ir bīstama

lieta modināt tīras jūtas un labas domas, kas zīmējas uz

attāliem vai nenoteiktiem pienākumiem; un tomēr tas no-

tiek par daudz bieži. Svētdienu skolās un citās, pilsētā
un uz laukiem. Dabiskais sarindojums, uz kura dibinās

mūsu morāliskā augšana, ir jūtas, domas, lēmums un dar-

bība. Pirmie trīs soli ir nederīgi bez ceturtā. Katrreiz,
kad zēns sper pirmos divi solus un neiet tālāk, viņā stipri-

nās pienākuma neizpildīšanas paraša, bet cikkārt viņš

sper pirmos trīs solus un ceturtais izpaliek, viņā zūd viena

dala spēka, kas piepilda labo. Kad skolēns atstāj skolu un

uzņemas savus pienākumus kā pilsonis, tam vajadzētu
būt morāliski attīstītam mazākais šādos virzienos.

I) Viņa gribai un sirdsapziņai vajadzētu būt kluvušai
skaidrai un tik stiprai, lai tās viņu vienmēr vadītu ne tikai

teorētiski, bet ari īstenībā izrādīt labprātīgu paklausību
likumam. Kas neievēro skolas likumus, tas neklausīs ari

valsts likumiem. Labprātīga paklausība likumam ir viens

no pirmajiem pienākumiem pret valsti un savu personu.

II) Likumu cienīšanai jābūt attīstītai līdz ienaidam

pret tirāniju un līdz brīvības mīlestībai. Īstais jēdziens

par personīgās brīvības svētumu ir sakne patiesai perso-

nīgai augšanai. Likums ir pilnīga brīvība brīvam, kas

grib darīt tikai pareizo.
III) Ar personīgās brīvības apziņu vajadzētu jauna-

jam cilvēkam nākt ari noteiktai ticībai uz savu personīgo

varu. Katram vajadzētu zināt, ka sabiedrība kā kaut kas

vesels nekad pilnā mērā neattīstīsies uz augšu, ja ikviens

atsevišķi neizpildīs sava pienākuma, cik tālu tas stāv

viņa spēkos. Ja cilvēkus uzaicina strādāt līdzi kādā lielā

darbā, tad tie saka: „Tam nav nozīmes, vai es darbojos
līdzi vai ne. Taisnība pati no sevis gūs uzvaru." Bet tai-

snība to nekad nav darījusi. Taisnībai vajaga cīnītāju par
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savu lietu, un tā nekad neiekaros pasaules tā, kā tas būtu

vajadzīgs, ja kaut viens vienīgais liegsies par viņu iestā-

ties. Katram vajadzētu būt tādai sajūtai, ka vispārējas

lietas kļūst vājākas, ja atsevišķais loceklis uzticīgi netu-

ras pie sava pienākuma.

IV) Personīgā brīvība un spēks ved pie personīgas

atbildības. Gudrs skolotājs uzliek katram skolēnam zi-

nāmu atbildību, zīmējoties uz skolas kā veselas vienības

labumu. Tā skolēni nāk pie atziņas par harmoniju, kas

valda tikai tad, kad katrs pilda savus pienākumus un par

ļaunām sekām, kas rodas, ja atsevišķs loceklis nepilda va-

jadzīgā. Pienākumu pareiza izpildīšana, kas bērnam pie-
nākas skolā, visdrošāk ved pie personīgas atbildības atzi-

ņas pret valsti un Dievu.

V) Skolniekam tas ir no vislielākā svara, ja skolotājs
prot tam dot īsto pašpalaušanās mēru. Labais, kas varētu

notikt zemes virsū, paliek pa pusei nedarīts tāpēc, ka cil-

vēkam trūkst vajadzīgās pašpalaušanās, lai savu domu

pārvērstu īstenībā. Stipra pārliecība par atsevišķas per-

sonas brīvību, spēku un atbildību radīs skolotāja vadībā

stiprāku uzticību sev. Pareizai ticībai uz savu spēku nav

nekā kopēja ar .to pašsajūtu, kas ved pie pašpieticības un

kropļo katru vēlēšanos attīstīties tālāk, proti ar skaidri

redzamu iedomību. Pareiza pašpalaušanās vienkārši lie-

dzas darīt pakaļ tam, ko citi pirms tam darījuši, vai ari

akli sekot godkārīgajiem demagogiem viņu ceļos. Kas ir

pareizas pašpalaušanās apgarots, tas, pilnā saskaņā ar

savām gara tieksmēm, atradīs savā arodā vai darba

laukā, ko tas izvēlējies, savām paša jaunām un labākām

idejām sekmīgu izlietošanu un palīdzēs sabiedrības pacel-
šanai. Kā pašpalaušanās noved pie pilnīgas darbīgu spēku
atraisīšanas, tā skolēna garīgo un tikumisko spēku nore-

gulēta darbība gluži dabīgi atkal veicina pašpalaušanās
attīstību. Pilnīgu uzticību savai personībai var atsavināt

no bezgalīgas ticības Dievam kā visas zināšanas, visas

sajūsmas un visa spēka dzīvam avotam. Kas domā go-

dīgi, tas drīz nāk pie vājības atzīšanas, ja tam šī spēka
avots ir slēgts. Jo augstāk cilvēks vērtē sevī dievišķā
dīgli, jo skaidrāk viņš atzīs, ka ir vajadzīgs un iespējams
sevi vest saskaņā ar bezgalīgo dievību. Tikai tas, kā
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gars var uztvert Dieva balsi un ļaut tai tur atbalsoties, kā

ari var tai pilnīgi padoties, pareizi saprot ari savu paša
nozīmi un iespēju neaprobežoti attīstīties tālāk. Par vi-

sām lietām skolai būtu jāņem dalība tanī lielajā darbā —

ievirzīt cilvēci pareizās attiecībās pret Dievu — ne ar for-

mālām teoloģiskām mācībām, bet ar morāliskas dabas si-

stēmatisku audzināšanu. Ar to fiziskā un intelektuālā au-

dzināšana, par ko jāgādā skolai, nekādā ziņā nevājināsies,

otrādi, tā līdz ar morālisku audzināšanu kļūs sekmīgāka.
Trīs cilvēka dabas puses — fiziskā, intelektuālā un morā-

liskā atrodas tik dzīvā savstarpējā sakarībā, ka nav iespē-

jams vienu pilnīgi attīstīt, ja abas pārējās neattīsta tādā

pašā mērā.

Tā tad audzināšanai ir uzstādīts trejāds mērķis:
a) kas zīmējas uz ķermeni, tad audzināšanai jārūpējas par

to, lai tas kļūtu stiprs, veselīgs, dzīves spējīgs, graciozs;
un izveicīgs un piekļāvīgi atbilstu visām gribas prasībām.

b) Intelektuālai audzināšanai jāapgādā gars ar zinā-

šanu krājumu, jāattīsta mīlestība uz zinātni, jāpadara sko-

lēns par spējīgu bez svešas palīdzības padarīt savas zinā-

šanas bagātākas un jāsniedz tam sistēmatiska iespēja zi-

nāšanu lietošanā.

c) Morāliskai audzināšanai jāstiprina sirdsapziņa un

griba, padarot par paradumu tūlīt visām tīrām jūtām un

labām domām pārvērsties darbā, tai jāsasniedz tā iemie-

sojums, kas ir pareizs, t. i. brīva paklausība likumam, tā-

lāk jāmodina brīvības mīlestība, jāsniedz sava spēka un

atbildības apziņa un katrā bērnā jāattīsta pašpaļāvība kā

dievpalāvības sekas.



Otrā daļa.

Kļūdas skolas vadībā.

8. Ir k|ūda izturēties nolaidīgi pret atsevišķiem gadī-

jumiem skolas dzīvē. Veltīt uzmanību tādām lietām, ko

daudzi uzlūko par sīkumiem, par vērības necienīgām —

tas īstenībā noteic starpību starp labi un slikti vadītu

skolu. Tās jau var būt sīkumi, bet kļūda ir tās tāpēc turēt

par nenozīmīgām. J. R. Blakiston's, angļu skolu inspek-

tors, saka: Visneapdāvinātākais skolotājs var iegūt paš-

paļāvību, ja viņš apdomā, ka skolas darba sekmes atka-

rājas galvenā kārtā no tam, vai pastāvīgi dāvā pilnu uz-

manību mazam atsevišķam gadījumam un apzinīgi cīnās

ar katru grūtību, kas tam rodas ceļā." Kas skolā apzinīgi
nododas skolas dzīves sīkām lietām, tas gandrīz vienmēr

viegli tiks galā ari ar grūtākiem gadījumiem. Kas nodar-

bojas ar sīkumiem, tam nebūs vajadzības veltīt daudz uz-

manības grūtiem gadījumiem, jo tādu viņam vispār nebūs.

Bez šaubām, vienāda vērība atsevišķiem gadījumiem —

kā skolēni izturās sētā, kā solo rindās un ieiet skolas

mājā — ārkārtīgi iespaido jaunatnes rakstura audzinā-

šanu. Tā var izveidoties paradumi, kas lielā mērā noteic

sekmes, ko skolēni iegūs vēlākā dzīvē. Cik tālu vīram ir

spējas piemērot savas zināšanas, tas lielā mērā atkarājas

no viņa skolotāju audzināšanas mākslas, un proti vairāk

no gribas audzināšanas, ko tie* viņam deva, nekā zināšanu

mēra, novērošanas spēju vingrināšanas un domāšanas

spēka attīstības. Gribai vajadzētu kļūt par paradumu
visu, ko prāts nolēmis, katrā ziņā izpildīt līdz pat visma-

zākam niekam, jo tikai tad var būt runa par gribas audzi-

nāšanu. Gribas darbība atkarājas no veida, kā skolēniem

liek izpildīt tās simtu un atkal simtu lietas viņu ikdienišķā

dzīvē, tāpēc katra darbība, vai nu tā grozās ap sēdēšanu,
vai stāvēšanu, vai iešanu, vai tiek ņemtas grāmatas un

burtnīcas, vai ari notiek kāda parasta darbība, jāizpilda
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ātri, noteikti un kārtīgi. Katram skolotājam būtu rūpīgi

jāievēro šādi atsevišķi gadījumi.
I) Katra starpbrīža beigās skolēni

jāsastāda rindās un jāved labā kārtībā

klases istabā. Tam jānotiek ar vienādu paņēmienu,

bez grūstīšanās vai citādas nekārtības. Lai sasniegtu
labu sakārtošanos, vislabāk ierīkot katrai klasei savu dēli,

ja vien visai sētai nav grīdas. Tiklīdz atskan zīme nostā-

ties, tūlīt jāizbeidzas katrai rotaļai. Skolotājs stāv rindu

galā un liek skolēniem «izlīdzināties", iekams tie drīkst

solot iekšā. Pļāpāšanu rindās nekad nevajadzētu atļaut.
Skolēniem jāzin savas vietas rindā un jāievēro savs stā-

voklis savā starpā pēc kaut kādas zīmes vai pretim stā-

voša priekšmeta, lai tā novērstu katru spiešanos.
II) Skolēnus vajadzētu iemācīt iet

taisni — paceltu galvu, plecus atpa-

kaļ, rokas sānis un acis taisnā vir-

zi en ā. Paradums, ejot sakrustot rokas uz muguras,

gan spiež atpakaļ plecus, bet traucē skolēnus piedienīgi

solot uz ielas, istabā vai izpildot militārvingrinājumus.

III) Ja izved visu klasi, tad skolē-

niem būtu jāstāv rindās un tie nedrīk-

stētu atspiesties pret sienu, pulti un

tml. Vispār, kolīdz skolēns pieceļas, tam jāstāv uz abām

kājām, nekur neatspiežoties.
IV) Nav pareizi, ja skolēniem liek

staigāt uz pirkstu galiem. Jaunie skolotāji
bieži to prasa, lai novērstu troksni. Ari skolu pārvaldes

orgāni bieži to raksta priekšā savos rīkojumos. Bet no

tā būtu jāizvairās, jo a) skolēni ar to pieradinās pie gāze-

lēšanās; b) tas noved pie paraduma pirkstu galus nepa-

reizi griezt uz iekšu un c) tas padara par neiespējamu

vieglu, patīkamu gaitu. Skolēni var iet gluži nemāksloti,
netaisot trokšņa, ja tiem ierāda tā cilāt kājas, lai zoles ietu

paralēli ar grīdu un pirkstu gali būtu izvirzīti par apm. 45°

uz āru. Ar šo nolūku vajadzētu vingrināties kareiviskā
iešanā.

V) Vajadzētu skolēniem iemācīt kā

ti_em kāpt uz augšu vai uz leju pa tre-

pēm. Lielākā dala skolēnu kāpjot pa trepēm uz augšu
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vai uz leju iet pa trim kāpšļiem viena vietā. Divām vai

trim rindām uz parastām skolas trepēm ir vietas diezgan

un tā ar vienmērīgu soļošanu ari neiet zudībā laiks. Un

tomēr ātra gaita nav nebūt tas sliktākais ļaunums, kas no-

tiek kāpjot pa trepēm. Daudz pūļu un uzmanības prasīs

tas, lai sasniegtu vieglus solus. Bērniem aizvien tieksme

sist stipri kājas, ja tie solo pa grīdu vai citā vietā, kur tie

var pataisīt brangu troksni. Viņi tad iet tā, kā ziemas

laikā, kad tie grib nodauzīt no kājām sniegu. Nokāpjot
tiem vajadzētu vingrināties kāju pakāpeniski saliekt un

ķermeņa smagumu tik ilgi nest ar ceļgalu, kamēr otra

kāja nesastop nākamā kāpšļa.

VI) Skolniekus vajadzētu pieradināt

piecelties, kad tos uzsauc lasīšanai

vai atbildei. To prasītu jau pieklājība. Stāvokļa

pārmaiņa nāk par labu ari veselībai. Balss orgāniem stā-

vot brīvāka darbība nekā sēdot. Pacelties vajadzētu

slaidi.

VII) Ja skolēns lasa stāvēdams, tad

grāmatu vajadzētu turēt ar kreiso

roku. «Grāmatu kreisā rokā, labo kāju drusku atpakaļ",
skan skolu pārvaldes priekšraksts par skolēna stāvokli

lasot. Ja skolēns turētu grāmatu abām rokām, tad viegli
var gadīties, ka viņš grāmatu par daudz tuvinās acīm un

ļaus noslīdēt pleciem.

VIII) Grāmatas un burtnīcas darba

laikā vajadzētu turēt pietiekoši tālu

no acīm. īsredzība aizvien pieaug. Rūpīgi izvesti pē-

tījumi Eiropā un Amerikā rāda, ka procentuāli loti niecīgs
bērnu skaits nāk skolā jau īsredzīgi būdami, kamēr apm_.
60% no visiem tiem, kas ap 18 gadiem atstāj skolu, lielākā

vai mazākā mērā cieš no īsredzības. Tas ir drausmīgs

konstatējums, kas ikvienu cilvēcīgi domājošu skolotāju

spiedīs stipri pārdomāt par visiem līdzekļiem, lai šo ļau-
numu novērstu. Klases istabai jābūt pastāvīgi gaismas

pilnai, bet gaismai būtu jānāk tikai no kreisās vai ari no

kreisās puses un muguras, bet nekad no priekšas. Ja to

nevar panākt, tad atkarājas vienīgi no skolotāja pastāvī-

gas modrības, lai turētu pietiekoši tālu acis no tāfeles,
grāmatas un burtnīcas.
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IX) Cieši būtu jāraugās uz spodrību,

tīrību un akurātību. Še bērniem var būt lielāks

labums, nekā visās zināšanas, ko sniedz skola. Nedrīk-

stētu pielaist, ka papīra strēmeles vai kaut kādi atkritumi

mētājas pa grīdu. Katram skolēnam būtu jānes atbildība

par viņa sēdvietai tuvāko klases istabas noteiktu daļu.

Skolotājam būtu jāraugās uz skolēna galdu un jānovērš

katra nekārtīga grāmatu mētāšana. Protams, ka skolo-

tājam pašam šinī ziņā jābūt par paraugu ar to, ka viņš
neka neliek uz loga, un ka viņa grāmatas stāv priekšzī-

mīgā kārtībā uz katedras vai galda. Ka drēbes jāuzkar
rūpīgi, tas pats par sevi saprotams, tāpat kā kartes, bil-

des un tml. lietas jāuzkar taisni.

X) Neviens skolēns nedrīkstētu bez

atļaujas atstāt savas vietas. Ja kāds bauda

šīs priekšrocības, tad tās jādod visiem, un tad varētu visi

vienā laikā nākt uz domām atstāt savas vietas. Vienīgi
tiem skolēniem, kas uzrauga, varētu atļaut brīvi kustē-

ties.

XI) Skolēniem savi skolas darbi jā-

izpilda pēc vienāda parauga. „Bet, mīļais,

ja tu spied visu darīt pēc priekšraksta, tu noslāpē skolēnu

oriģinalitāti un pazemini tos līdz mašīnām". Tā runā sko-

lotāji, kam nav varas par savu klasi, un tie tāpēc meklē

kaut kādu attaisnojumu savām vājībām. Vai tad sistēma

un kārtība ir viena otrai naidīga? Vai kārtība slikti sa-

deras ar „personas brīvo nodarbošanos"? Ja kārtība

traucē oriģinalitāti vai individualitāti, tad tās ir sliktas

dabas īpašības, kas jānomāc. Tāfeles un grāmatas jāliek

gluži vienādā paņēmienā uz galdiem. Jābūt taču tādam

veidam, kas ir piedienīgāks, mazāk trokšņains nekā citi;

skolotājam jāizšķiras, kādā ceļā viņš labāk tiek uz

priekšu, un tad šis ceļš jāiet kārtīgi; katrai kustībai jādod

noteikta, negrozāma zīme — vai tas zīmētos uz celšanos,
sēšanos, tāfeļu ņemšanu un nolikšanu, grāmatu atvēršanu,

vai ari stāvokļa mainīšanu un darba sākšanu. Nevaja-
dzētu taisīt otrā sola, kamēr pirmo nav visi pilnīgi izpildī-

juši. Darba vienādību un prēcīzitāti nekad nevar sasniegt
bez pareiza pavēles veida. Katra pavēle būtu jādod pilnā,
ciešā un noteiktā, bet ne par daudz stiprā tonī; komanda
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jāsadala divi daļās: pēc pirmās zīmes skolēni sagatavo-

jas, pēc otrās — izpilda kustību. Abu pavēlu starpā jāiz-
tur noteikts starpbrīdis. Otrais vārds jāizsaka enerģiskāk
nekā pirmais, p. p. „grāmatas — nolikt". Šādas kustības

nav jāizpilda kā teātra gabals rādīšanai, tām jābūt par lī-

dzekli laika ietaupīšanai un trokšņa novēršanai, kā ari

gribas spēka stiprināšanai.
9. Ir kļūda, ja neliek nekāda svara uz uzraudzību

sētā.

Skolēnus
;

ko uzrauga sētā, var vieglāk valdīt ari

skolā. Ja skolēni skolā iemācās sliktas parašas vai dzird

nepieklājīgus un rupjus vārdus, tad tas notiek pa lielākai

daļai starpbrīžos. Skolotāja klātbūtne šīs nelietības ne-

pieļautu, tanī pašā laikā nekādā ziņā netraucējot nevainī-

gas atpūtas vai intereses pret veselīgu rotaļu. Rupjas

rotaļas, kas traucē pārējos vai ari apdraud dalībnieku ve-

selību, nemaz skolotāja acu priekšā nenotiktu. Neuzliekot

sev sargzaldāta mīnas, skolotājs tomēr var staigājot ap-

kārt novērst apzinātu skolas īpašuma postīšanu vai drēbju

bojāšanu un piegriezt pienācīgo vērību pareizam runas

veidam un labām manierēm. Ja skolotājs iztrūkst 15 mi-

nūtes rēķināšanas stundā, tad tas nav tik slikti, nekā tad,

ja tas starpbrīdī trūkst spēļu laukumā.

10. Ir kļūda, ja skolotājs turas tālu no saviem skolē-

niem tiem spēlējoties.

Skolotāja klātbūtnei sētā vajadzētu iedarboties divē-

jādi: ļauno nospiest un labo attīstīt. Bērns nekur nepa-

rāda tā visas savas dabas kā spēlē. Viņa visi fiziskie, ga-

rīgie un morāliskie spēki tiek laisti darbā. Spēju laukumā

zēns mācās pirmo reizi cīņu, kas tam jāizcīna pret citiem

cilvēkiem lielajā dzīves cīņā. Šeit izrādās skolēna stiprās
un vājās puses, tā kā labi atmaksājas te ar viņu iepazīties.

Skolotājs, kas negrib rēķināties ar šiem faktiem un tos

pēc iespējas neizmanto, neiemācās nekad pilnīgi pazīt sa-

vus skolēnus, un tam ir ņemta iespēja dabiskākā un pilnī-

gākā veidā iegūt viņu vadību. Cik svarīgi tālāk, ja skolo-

tājs nenomāc nevainīgas un veselīgas jaunības spēļu

prieka, bet to attīsta un ievada pareizās sliedēs! Cik

daudz īstas cieņas neiemājo ari pieaugušā vīra spēlē, vīra

ar pieaugušā galvu, bet zēna jūtām un garu! Nožēlojams
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tas skolotājs, kas nevar nepiespiesti rotaļāties ar saviem

skolēniem. Viens no svarīgākiem iemesliem, ka lielākus

zēnus nevar uzticēt skolotājai, ir tas, ka tā parasti nevar

piedalīties zēnu spēlēs un ķermeņa vingrinājumos.
11. Ir kļūda stāvēt par tuvu klasei. Lai tas būtu kla-

ses istaba vai sēta, skolotājam aizvien jāieņem tāds stā-

voklis, ka tam ir iespēja ikkatru skolēnu redzēt vienā un

tanī pašā laikā. Skolotājam būtu šāds stāvoklis jāpatur
sētā, sastādot rindā vai izpildot militāros vingrinājumus.

12. Ir kļūda satvert skolēnu, lai ierādītu viņam savu

vietu rindā. Ja skolotājs tā stāv, kā viņš var redzēt vienā

un tanī pašā laikā visus skolēnus, tad tas nenodarīs šo

rupjo kļūdu. Grūzt vai bīdīt zēnu savā vietā nozīmē mo-

dināt pretešķību un ļaunu prātu. Tas pamudina skolēnu

uz pretošanos, un tad skolotājs droši zaudē savā cieņā un

var nonākt stāvoklī, ka skolēns vēl tālāk jāsoda, lai to da-

būtu pie paklausības. Pat zemākās klasēs skolotājai tas

nebūtu ieteicams stādīt ar rokām bērnus savās vietās, lai

tā to darītu cik vien maigi varēdama. Bērnu kustības lai

vada viņu pašu griba. Skolotājai vajadzētu dot mazo gri-

bai virzienu un to, ja iespējams, pienācīgi ierobežot. Ne-
kad skolotājai nevajadzētu darīt to, kas jādara bērna gri-

bai. Tā nav nekāda kārtīga, labi disciplinēta klase, kurā
skolēni kustas zem skolotāja rokas spaidiem.

13. Ir kļūda dot par daudz sliktu atzīmju. Dažās

klasēs sliktas atzīmes kā par uzvešanos, tā par sekmēm

līst kā lietus. Tādu klašu skolotāji bieži žēlojas, ka viņu

skolēni «neliekoties ne zinis par viņu atzīmēm". Pēdējais
būtu tiešām pārsteidzoša parādība. Ja sliktākais skolēns
labā stundā biežāk par piecām vai sešām reizēm mēnesī

dabū atzīmi par sliktu uzvešanos, tad ir iemesls uztrauk-
ties. Attiecīgam skolotājam vajadzētu kaunēties. Viņš
ir licis atzīmes tikai ar to, lai izsargātos no neērtībām vai

ari tāpēc, _ka_baidās ar nopietnāku gadījumu apieties va-

jadzīgā kārtā. Ja par klases darbiem daudz sliktu at-

zīmju, tad gandrīz vienmēr vaina meklējama skolotājā.
Uzdevumi ir par grūtiem vai gariem, nav bijuši pietiekoši
noskaidroti. vai_ ari skolēniem nav teikts, kā ķerties pie
lietas, ja skolotājs ir vispār pratis tos nopietni pamudināt
uz darbu.
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14. Ir kļūda par daudz stipri bārties par niekiem.

Daži skolotāji izlej savu dusmu kausu līdz beidzamai pi-
lītei par to galvām, kas vainīgi tikai niecīgos pārkāpumos.
Šādi skolotāji pieņem nopietnāko sejas izteiksmi un runā

asākos toņos, ja tiem ir kas ko pārmest kādam zēnam,

kas aiz neuzmanības Jāvis nokrist, tāfelei vai apgriezies,

lai uzmestu acis savam kaimiņam. Tādi skolotāji nokļūst

grūtā stāvoklī, jo viņi nav spējīgi savu bārienu saskaņā ar

apstākļiem izveidot vairāk vai mazāk stingru. Bērnu ti-

kumiskie uzskati sajuks, ja tos novedīs pie ticības, ka visi

pārkāpumi ir vienlīdzīgi nopietnas dabas. Skolotājs ne-

kad nedrīkst — un tam ir vislielākā nozīme — samainīt to,

kam gadījuma raksturs ar to, kas izdarīts ar nodomu, vai

ari ļaunprātību samainīt ar izdarīto bez kādām domām.

15. Ir kļūda daudz sūdzēties vai rādīties saīgušam.
Ja kāds skolotājs lielākā mērā nekā kāds cits nav

skolēnu vecāku un aizbildņu iemīļots, tad droši vien tas ir

mūžīgs ņurdētājs. Viņam pašam no sevis būtu riebums,

ja tam būtu tas gods sevi pamatīgi pazīt. Viņš nezina, cik

apgrūtinošas citiem ir viņa sūdzības. ~Nekad savā mūžā

man nav tik slikti skolēni bijuši, es nemaz nezinu, ko ar

tiem iesākt" vipš saka, kad kāds priekšnieks apmeklē viņa

skolu. Skolēni tāpēc to nicina kā sūdzētāju un viņa priekš-
nieks nožēlo viņu kā tādu, kas liekas lielāmies ar savu

vājību un nespējību. Civilizētas kopas bērni izrāda caur-

mērā gandrīz vienādas rakstura īpašības. Katra klase ir

atvērta grāmata, kur ar pirmo acu uzmetienu var lasīt

skolotāja enerģiju, viņa noteiktos un nenoteiktos ideālus.

Neviena klase neizrādīsies no savas dziņas ilgāku laiku

kārtīga un uzcītīga, tāpat no otras puses nav nevienas

klases, kas labprāt nav kārtīga un darbīga, ja to vada labs

skolotājs. Saprātīgs skolotājs nekad nepadarīs atbildīgu
visu klasi par nekārtībām vai slinkumu. Skolotāis, kas

pastāvīgi paļā vai ir nemierā, nevar gaidīt savu skolēnu

mīlestības, bet bez mīlestības tas nekad nebūs savu sko-

lēnu valdītājs, nedz ari nodrošinās skolai viņu intereses.

16. Ir kļūda skolēnus paturēt starpbrīdī klases istabā.

Skolēniem ir tiesība uz atpūtu, pārmaiņu un brīvām ku-

stībām. Nevajadzētu skolēniem atļaut, ja vien nav slikts

laiks, pavadīt starpbrīdi klases istabā pat tad, ja tie paši
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to grib. Veciem un jauniem, zēniem un meitenēm jādod

iespēja parotaļāties svaigā gaisā. Aukstā laikā jāpiegriež
vajadzīgā vērība apģērbam; bērnam, kas sirgst ar krūšu

slimībām, tad var atjaut palikt istabā, bet tie tad tur ne-

drīkstētu skraidīt apkārt, ja tas nenotiek mērenā, skolo-

tāja norādītā veidā. Daudzklasīgās skolās būtu jāierāda
visiem skolēniem, kas starpbrīdī neiet sētā, sava īpaša
istaba.

Ja klase slikta laika dēļ nevar iziet laukā, tad jāmeklē

iespēja atpūsties kā parasts. Laiku var ziedot ķermeņa

vingrinājumiem, pie kam atverami logi. Skolēni, sakār-

toti pāros, var staigāt pa istabu un pļāpāt savā starpā.

Skolotājs var stāstīt kaut ko, vai ari likt ko stāstīt vai la-

sīt. Var pārrunāt dienas notikumus, bet visos atpūtas

starpbrīžos, ko pavada klases istabā, skolotājs ir tas, kas

dod vajadzīgo noskanu.
17. Ir kļūda saukt palīgā augstāku autoritāti, izņemot

vislielākās vajadzības gadījumus.

Palīga skolotāji bieži sūta pēc priekšnieka, lai izšķirtu

nesvarīgus gadījumus. Saprātīgi priekšnieki, protams,

aizrādīs, lai tādas muļķības nedara. Skolas priekšnieks
nevar ari atjauties atstāt savu klasi, kad to sauc vājš vai

pārsteidzīgs skolotājs. Ja skolotājs tikai apzinātos, cik

ļoti tas sevi pazemina savu skolēnu acīs ar nevajadzīgu

priekšnieka saukšanu, tad viņš izvēlētos šo līdzekli ār-

kārtīgi retos gadījumos, lai izkļūtu no grūtībām. Kā var

gaidīt no skolēniem respektu pret skolotāju, kas noiet līdz

spiega stāvoklim, noskatās katru nepareizu soli un liek

augstākām instancēm par to sodīt.

18. Ir kļūda samainīt liecības vai paziņojuma nodo-

šanu ar aprunāšanu (denuncēšanu).
Ir daudz lietu, kas skolotājam būtu jāzin, bet ko tas

var izzināt tikai ar skolēnu piepalīdzību. Nedrīkstēu tikt

pārkāpts neviens skolas priekšraksts, neatkarīgi no tā no-

zīmes, lai skolotājam nebūtu šis gadījums zināms. Daži

skolotāji ieslēdz savus skolēnus it kā ierobežojošu notei-

kumu aplokā, tā ka jaunatne nevar nemaz dabiski kustēties

un nodoties bērniem piemērotām rotaļām un spēlēm bez

pastāvīgām bailēm pārkāpt kādu priekšrakstu. Priekš-
raksti par skolēnu uzvešanos, kad tie neatrodas skolotāja
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uzraudzībā, nedrīkst būt lielā skaitā un viņiem jāzīmējas
tikai uz skolas īpašuma sargāšanu un nekrietnību nomāk-

šanu. Ja bojā vai posta skolas īpašumu, vai ari dažu sko-

lēnu bezkaunīgas runas vai slikti paradumi pastāvīgi sa-

tricina klases tikumisko tīrību, tad ir no vislielākā svara»

ka skolotājs to dabū zināt. Ja par vienu no šādiem gadī-

jumiem ziņo skolotājam, tad to nekādā ziņā nedrīkst sa-

mainīt ar denuncēšanu, vārda parastā nozīmē. Denuncēt

nozīmē uzrādīt aiz zemiem motiviem, lai kaitētu līdzcen-

sim vai panāktu tā nosodīšanu. Uzrādīšana vārda labā

nozīmē prasa lielas morāliskas drosmes un rada vajadzību
upurēties vispārības labā. Tomēr skolēnu morāliskai at-

tīstībai ir daudz labāk, ja skolotājs liek rasties sabiedriskai

domai skolēnu starpā, kas skolotāja atbūtnē nospiež pati
no sevis visas nekrietnas parādības.

Ir cilvēki, kas nosoda kā nevīrišķību, ja stāsta kaut

ko, kad skolotājs kādā nelāgā lietā taisa izmeklēšanu.

Lai būtu kādi būdami uzskati, zīmējoties uz labprātīgu

uzrādīšanu, tomēr droši var būt tikai viens uzskats par to,

kad lieta grozās ap skolēna pienākumu nodot savam sko-

lotājam liecību par kaut kādu gadījumu. Kāpēc tas būtu

„nevīrišķība"?
,

Vai tad liecinieks ir «nevīrišķīgs", ja tas.

dod kādu ziņu tiesas priekšā? Vai tad skola nav sava

maza pasaule un skolotāja izmeklēšana tiesas process?
Tā kā «uzrādīšana" aiz zemiem un pašmīlīgiem mo-

tiviem būtu jānosoda kā nevīrišķa un augstākā mērā ne-

glīta, skolotājs darītu labi, ja netaupītu pūliņu, lai varētu

modināt savos skolēnos atklātu un godīgu domu; tas no-

vedīs pie tā, ka skolēni pareizā veidā palīdzēs, ja vaja-

dzīgs, skolotāja atbūtnē turēt grožos sliktos skolēnus.

Saprātīgi skolotāji nekad nemeklē izdevības uzsākt

izmeklēšanu niecīgās lietās.

19. Ir kļūda, ja skolotājs nāk par vēlu.

Tā ir slikta politika — dot skolēniem sliktu paraugu.

Tie droši vien nebūs akurāti, ja skolotājs nav tāds. Sko-

lēni grib vadīties no skolotāja darbiem, bet ne no tā vār-

diem; viņi spriedīs, cik lielu svaru skolotājs liek uz saviem

aizrādījumiem pēc tā, kā viņš pats tos izpilda. Šādā

kārtā viņš pazaudēs varu par saviem skolēniem vienā no

svarīgākiem punktiem, kur viņš tos var iespaidot. Bet
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ari nevis paša pēc skolotājs nedrīkstētu nākt par vēlu.

Vasarā tam būtu mazākais ceturtdaļstundu, ziemu pus-

stundu pirms stundu sākšanās jābūt tur. Ja skolēni pirms

skolotāja atnākšanas skolas telpās drīkst nekārtīgi uz-

vesties, tad nav jābrīnās, ka ar tiem grūti rīkoties stundu

laikā. Atsevišķs rīta sveiciens katram skolēnam ir labā-

kais līdzeklis iegūt iespaidu klasē. Izlietojot šo izdevību,
var labāk nekā kaut kā citādi dienu no dienas iepazīties
ar skolēnu rakstura īpašībām un atkarībā no tām rīkoties

ar viņiem.

20. Ir kļūda, ja skolotājs nepiegriež vērības savām

personīgām īpašībām.

Skolotājam vajadzētu būt visādi par paraugu saviem

skolēniem. Viņa manieres un paradumus droši vien sko-

lēni atdarinās. Mazāk ar saviem vārdiem, bet vairāk ar

savu paraugu skolotājam izdosies modināt spodrības un

pieklājības gaumi. Dienu no dienas vajadzētu bez kādām

svinīgām ceremonijām, šinī ziņā raudzīties, vai viss kār-

tībā. Zābakus var apskatīt, nostādot skolēnus skolas

priekšā rindās, seju un drēbes, sakot „labu rītu", nagus un

rokas rakstīšanas laikā. To visu var izdarīt, nenoliekot

laiku stiprā mērā nepatīkamām pārlūkošanām. Nekārtī-

gie, kas pirms tam nopietni brīdināti, jāizsūta, lai izlabo

savas nolaidības. Ja lietai ir nenozīmīga daba, tad to var

izlabot priekštelpās, kur ierīkota mazgāšanās v. tml. Ja
skolēnam bieži trūkumi tanī pašā lietā, tad tas jāsūta uz

mājām, paziņojot par to iepriekš vecākiem. Visi vecāki,
kuru labas domas skolotājam nevar būt vienaldzīgas, būs

tam pateicīgi, ja tas uzmanīgā veidā griezīs vērību uz

kaut kādu viņu bērnu sliktu īpašību.

21. Ir kļūda stundu dot sēdot.

Veselīgāk ir stāvēt vai tik daudz kustēties ap-

kārt, cik to var darīt, netraucējot klasi. Pastāvīga ap-

kārtstaigāšana stundas laikā būtu jāatmet. Skolotājs var

labāk turēt klasi rokās stāvot, nekā sēdot. Viņš droši

vien tā strādās daudz mīļāk un enerģiskāk.

Pats par sevi saprotams, ka tiklīdz skolotājs jūt sevi

nogurušu, tam kāds laiciņš jāsēž. It īpaši dāmām vaja-
dzētu pieļaut šo atpūtas stāvokli pasniegšanas laikā.
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22. Ir kļūda dot pavēli, ja to pašu var panākt ar uz-

mudinājumu.
Pietiek, ja kādu jaunievedumu, kas zīmējas uz apģēr-

bu, uzvešanos vai citu kādu skolas darbu vai vadības tie-

su, ieteic un, norādot skaidri iemeslus, uz to uzmudina, lai

mazākais puse skolēnu sekotu pamudinājumam vai nu tā-

pēc, lai patiktu skolotājam vai ari tāpēc, ka tie pārliecināti

par labumu. Ja jau puse rokā, tad nebūs grūti visos ie-

spējami mierīgā garā radīt noskanu par labu jaunināju-
mam. Tā dēstītai sēklai jādod laiks attīstīties. Jāpacie-
šas, un sekas radīsies. Tad varbūt tikai diviem vai trim

kādas skolas skolēniem būs vajadzīga tiešām piespiešana,
lai sekotu tam, ko skolotājs vēlas, ja vien to skolotājs prot

izdart ar vajadzīgo taktu.

23. Ir kļūda par atkārtotu, skolēniem nepiederīgu uz-

vešanos neziņot viņu vecākiem.

Vispār būtu jāpieņem par pamatlikumu, lai skola un

māja darbotos saskaņā. Cik tālu tas iespējams un node-

rīgs, skolas disciplinai būtu jāsaskan ar mājas audzinā-

šanu. Skolotājam būtu jāciena vecāku tiesības un uzskati

un vecākiem savukārt augstu jātur skolotāja autoritāte. Šo

vēlamo mērķi var sasniegt tikai kaut kāda veida satiksmē

starp abām pusēm.

Katrā skolā ir aizvien daži skolēni, kas, negrēkojot

nopietnāk, tomēr sagādā skolotājam bez mēra daudz ne-

patikšanu un raižu. Neviena cita skolēnu klase nerada

tik daudz uztraukuma un dusmu, kā šie pāris zēnu, un pēc

kāda laika parasti pret tiem jāsper nopietni soli; nedarbjus
uz laiku izslēdz no skolas, vai tie citādi dabū jūtamu sodu.

Sods, vai tas būtu izslēgšana uz laiku no mācībām vai

kāds cits, dabiski ir par pēdējo pārkāpumu par daudz

liels. Bet beidzamais pārkāpums ir parasti „pile, kas trau-

kam liek iet pāri malām", sods „sedz grēku pārpilnību".
Bērna tēvs apjautājas par tāda stingra soda iemesliem un

dabū no sava bērna vai citiem skolēniem kaut ko zināt —

ja tas vispār jautā — tikai par beidzamo gadījumu. Da-

biski viņš no tā taisa slēdzienu, ka skolotājs ir neprātīgi

stingrs, bez mēra netaisns, un nelaimīgā kārtā viņš par

daudz bieži izteic savu domu par daudz stipri sava bērna

klātbūtnē. Dažreiz viņš savas jūtas stipri dramatiskā
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veidā izteic visas skolas priekšā. Ikvienā gadījuma sko-

lotājam jāzaudē no savu skolēnu cienības. Nevar teva

pretošanos ari zākāt, ja tam laikus un pietiekoša mera

nav ziņots par tā bērna pielaistiem pārkāpumiem taisni

tādā kārtībā, kādā tie notikuši. Šiem paziņojumiem vaja-

dzētu notikt ar rakstu, un tie tēva parakstīti jānosūtasko-

lotājam atpakaļ, lai varētu kādam gadījumam noderēt ka

liecība. Ja skolēns ir pietiekoši vecs, tad lai viņš šos zi-

ņojumus raksta vislabāk pats pēc skolotāja norādījumiem.
Tas ne tikai ietaupa laiku, bet atstāj labu iespaidu ari uz

skolēniem. Pats par sevi saprotams, ka pa lielai daļai
šie ziņojumi jāparaksta skolotājam, bet ne skolēnam. Da-

žos gadījumos ziņojumi var būt tikai no bērna.

24. Ir kļūda vecākiem sagādāt nevajadzīgas nepa-

tikšanas.

Ja skolotājs grib aizrādīt vecākiem uz bērnu kūtrību

vai neuzmanību, kā ari nolaidību drēbēs vai ķermeņa kop-

šanā, tad tas dažreiz notiek nevajadzīgi asā un nedrau-

dzīgā veidā. Cik tālu vien iespējams, jāizvairās no vecāku

jūtu aizvainošanas. Skolotājs nevar cerēt uz savas kla-

ses vieglu un labu vadību, ja tam nav vecāku simpātijas,

un tās viņš nevar iegūt, ja viņš ir nelaipns un nepiedodami
ass pret tiem. Izlīdzināšana lai ir viņa devize. Ja tas

savos ziņojumos un pārrunās izturās ar cienību un god-
devību pret vecākiem, tad viņam būs jābrīnās, kādu inte-

resi pret skolas lietām viņš ar to modina vecākos un no-

drošina sev viņu līdzdarbību un pabalstu. Skolotājs, kas

var teikt kādam tēvam „Man žēl, ka Toms tik bieži iz-

trūkst, viņš ir brašs zēns; tas katrā ziņā pelna, lai to kār-

tīgi sūtītu skolā vai „Tas ir liels zaudējums, ka tāds jauks

zēns, kā Jēkabs, aizmirst mazgāt savu ģīmi un sasukāt

matus", droši sasniegs savu mērķi, pie kam vecāki nemaz

nejutīsies apvainoti. Šis „brašs" un Jauks" arvien at-

stās savu iespaidu uz vecākiem, un viņi izvilks dzeloni no

skolotāja smādējuma.
25. Ir kļūda rādīties uztrauktam satiksmē ar vecā-

kiem.

Dažu vecāku netaisna izturēšanās, pat rupjība un ne-

kaunība dod diezgan bieži skolotājam iemeslu būt saīgušā

gara stāvoklī. Vecāki raksta skolotājam visnepareizākos
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apvainojumus un taisa visrupjākās piezīmes „par nodo-

kļiem, lai dotu skolotājam eksistenci" v. t. t; viņi nāk pat

uz skolu, lai izlamātu skolotāju un nobeigtu to ar visādiem

apgalvojumiem. Visos šādos un līdzīgos apstākļos tas

dara vislabāk, kas izrāda mierīgu pārdomātu izturēšanos.

Nevar skolotājam pārmest, ka tas jūt dusmas, tikai ne-

drīkst tās rādīt. Viņam būtu jāsaka sev, ka tēvs bezmaz

katrā gadījumā rīkojas pēc tā, ko tas dabūjis zināt par

lietu. Viņš ir dzirdējis gadījuma vienu pusi, un tā ir stipri
pārspīlēta, ja nav pat pavisam nepareizi attēlota. īstenībā

tam nevajadzētu nākt ne pie kāda gala slēdziena, iekams

nav dzirdējis abas puses, bet pieķeršanās savam bērnam,
ar kuru pēc viņa domām apgājušies nepareizi un kura tie-

sības viņam kā tēvam jātur augstu, liek viņam to aizmirst.

Viņš uzņem sava bērna apgalvojumu par faktiem un da-

biski uztraucas. Var ar prieku teikt, ka loti maz ir tādu

vecāku, kas pieņem savu bērnu stāstus par skaidru naudu

un bez pietiekoša pamata skaišas uz skolotājiem.
Ja pieņem, ka fakti ir tādi, kā bērns stāstījis, tad gan-

drīz aizvien vecākiem taisnība, un sašutums ir tikai viņu

bruņniecisko jūtu izteiksme, jo tie jau ir dabiskākie savu

bērnu aizstāvji. Bet fakti parasti nav tādi, kā stāsta

bērni. Bērni bieži bez iepriekšēja nodoma sniedz neat-

bilstošu īstenībai stāstu par sodu, ko tie saņēmuši, vai ari

par apstākļiem, kas ar to saistīti. Tas skolotājam jāap-

domā, tad viņš kļūs vieglāk galā ar uzbudinātiem vecā-

kiem, ja viņš tikai iesāk daudz maz prātīgi.

Ja sašutis tēvs sastop saskaitušos skolotāju, tad viņš

dabū skaidrāko pierādījumu, kāds vispār iespējams, ka

skolotājs nav saprātīgs, un droši dabū pietiekošu izdevību

pastiprināt savu bērnu apgalvojumu. Skolotājs droši vien

pasaka kaut ko naidīgu vai vispār nelabu, un tādā kārtā

dod vecākiem nenoliedzamu iemeslu — kāda tiem līdz tam

nebija — sūdzībām. Ja skolotājs ir aukstasinīgs un pa-

rāda tēvam ar vēstuli vai sarunā, ka viņa bērna ziņojums

nav pareizs, tad viņa uzvara ir ātri izšķirta, un tādas uz-

varas pietiek. Tēvs, kuru tā pārliecina, paliek pārliecināts
uz visiem laikiem. Citādi neviens skolotājs nenovedīs

tēvu pie pārliecības, ka viņa bērns ir vainīgs nepareizā

apstākļu attēlošanā, ja tas viņu iepriekš nepārliecinās, ka
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tas pavisam bezpartejisks, bez īgnuma un aizsprieduma.
To viņš var panākt, ja sarunās ar tēvu neizrādīsies uz-

budināts. Bet ja viņa uzstāšanās ir cieša, bet mierīga,

viņa balss noteikta, bet nepacelta, tad viņš atņem tūliņ
tēvam iespaidu, ka viņam ir pret tā bērnu aizspriedums,

un lietu nokārto draudzīgi. Skolotājs nevar nekādā ci-

tādā veidā iegūt tik pilnīgas uzvaras. Viņš ne tikai sakauj
ienaidnieku — viņš iemanto draugu.

26. Ir kļūda sarunāties ar sadusmotu tēvu klases

priekšā.
Ja skolotājs ari ir saskaities, tad skolēni kļūst par ne-

jēdzīga strīda lieciniekiem. Ja skolotājs nav uzbudināts,
tad daži no viņa klases domā, ka viņš baidās. Katrā ga-

dījumā skolas darbs tiek pārtraukts un bērnu cienība pret

skolotāja autoritāti mazināta. Skolēni nevar pietiekoši

augstu turēt skolotāja spēku, ja kāds tēvs var atnākt un

tos apvainojošā un nicinošā veidā aizkārt. Ja atnāk kāds

tēvs, lai noskaidrotu kaut kādu pārpratumu skolas vadībā,
tad skolotājam tas būtu pieklājīgi jāsaņem pie durvīm, jā-

dod klasei uz dažām minūtēm nodarbošanās un jāiziet, lai

dotu vajadzīgo paskaidrojumu. Ja tēvs nav mierā ar šo

paņēmienu, tad skolotājam nāktos to darīt uzmanīgu, ka

skolotājam savs laiks jāziedo tikai klasei, bet ka tas pēc
stundām labprāt sagaidīs viņa apciemojumu vai pats aizies

pie tā, lai tad ar visu savu interesi varētu nodoties lietai.

27. Ir k]ūda taisīt kodīgas piezīmes klases priekšā

par vēstulēm, ko saņem no vecākiem.

Skolotājs ar to izrāda mazisku garu un ļauj uzzināt,
cik ļoti viņu kaitina vecāku piezīmes. Augstā cienība pret

viņu zūd, un aiz tā muguras skolēni par viņu smejas. Tā

nav smalka izturēšanās pret vecākiem, ja viņu vēstules

pa daļai vai pilnīgi lasa klasei priekšā. Tam jābūt tīri

privātam gadījumam un kā tādam jāstāv par daudz aug-

stu, lai varētu to apspriest atklātībā.

28. Ir kļūda neizlietot gadījumu, lai modinātu vecāku

darbīgas līdzdarbības interesi kaut kādā skolas izrīkojumā.
Līdzdalības intereses attīstās tāpat kā katra cita laba

tieksme vislabāk ar darbu. Visvairāk mēs interesējamies

par personām un iestādēm, kuru labā visvairāk esam da-

rījuši. Izdomā tāpēc tik daudz, cik vien var, prātīgu ga-
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dījumu, lai lautu vecākiem kaut ko darīt skolai vai kopā
ar to. Noturi ikgadējus izbraukumus, rotaļas, atklātus

vingrošanas svētkus, koku un puķu stādīšanas dienas, sko-

las uzvedumus, sarunu vakarus v. t. t. un dod vecākiem

iespēju nemt dalību sagatavošanā un izvešanā. Meklē

pamodināt interesi pret skolas bibliotēku un muzeju.
Esi tas, par ko jābūt katram skolotājam — it īpaši uz lau-

kiem — viduspunkts ikkuram gara kultūras ierosināju-
mam tanī iecirknī, kur atrodas skola.



Trešā daļa.

Kļūdas disciplīnā.

29. Ir kļūda, ja grib pasniegt mācības bez disciplīnas.
Neviens skolotājs nedrīkstētu vispār domāt par mā-

cību pasniegšanu, iekams viņš disciplīnas jautājumā nav

kļuvis vienis prātis ar savu klasi, iekams nav saviem sko-

lēniem noskaidrojis, ka nepieciešamā kārtā tikai vienam

var būt neaprobežota vara un ka viņš aiz sava amata,

savas pieredzes un sava augstāka gara un gribas spēka
ir aicināts šim stāvoklim. Kāds uzņēmuma vadītājs ne-

kad nevar cerēt uz sekmēm, ja tas neprot turēt kārtībā

savas un savu ierēdņu lietas. Bez pilnīgas kārtības, bez

disciplīnas armija ir tikai nespēcīgs, nevadāms un neval-

dāms bars, kas nodots sava ienaidnieka iegribai. Bez

disciplīnas skolēni nevar būt uzmanīgi, bet bez uzmanības

tie nevar mācīties. Galvenais kārtības efekts ir iespaids

uz skolēnu rakstura izveidošanos. Bez disciplīnas skolā

mazākais puse no skolotāja spēka — to māca piedzīvo-

jumi — pazūd nelietderīgi pa daļai aiz skolēnu neuzma-

nības, pa daļai aiz pūlēm noturēt kārtību „ciešamās ro-

bežās", kā to saka daži skolotāji. Katrs labs skolotājs tā-

pēc pūlas vispirms gādāt par labu kārtību un tad tikai

sākt ar mācību pasniegšanu. Tikai_ retumis skolotājs
darbosies ar sekmēm skolā, ja tas tūlīt pirmā dienā ne-

iegūs sava stāvokļa. Tā ir nožēlojama vājība, ja skolotājs

atjauj saviem skolēniem dot toni klasē un tai dabūt no-

krāsu bez viņa līdzdarbības.

30. Ir kļūda, ja grib uzturēt kārtību, kur tā jārada no

jauna.
Pārņemot jaunu klasi, daudzi skolotāji aizmirst, ka

tiem ir darīšana ar svešiem, uz kuru simpātijām un pie-

ķeršanos viņi nevar pretendēt. Viņi bieži jau pirmā dienā

zaudē vadību pār skolēniem, tāpēc, ka viņi lieto taisni tos
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paņēmienus, kas visvairāk noder kārtības uzturēša-

nai. Viņi griežas pie dziņām, kas vēl snauž, un paļaujas
uz motīviem, kuru, cik tālu tie krīt svarā, nemaz vēl nav.

Pirmā skolas dienā skolēni ir skolā, lai studētu jauno sko-

lotāju un nevis viņa uzdevumus, un jo nesaprotamāks un

noslēgtāks tas ir, jo lielāka būs skolēnu cienība pret to.

Ari viņi, kā viņu priekšteči, noturēs noslēpumainu klusē-
šanu par dziļumu un atturību par apslēpta spēka zīmi.

Nevienam prātīgam skolotājam nebūtu jāsagaida, ka tas

jau pirmā stundā iemantos savu skolēnu pieķeršanos.
Pirmo divu dienu laikā viņa mērķim vajadzētu būt — ar

paņēmieniem un darbiem, ne ar vārdiem, rādīt, ka viņš

pārvalda sevi, savus skolēnus un to attiecības savā starpā.

Viņš droši atstās labu iespaidu, ja turēsies pie šādām re-

gulām :

I. Skolotājam jābūt noteiktam visos savos vārdos un

darbībās.

11. Skolēniem jādod darbs, kas pastāvīgi mainās, un

tikai tāds, ko tie var labi izpildīt — nekā jauna. Pirmās

dienās tiem vajadzētu dot garus rēķinu uzdevumus ar

vienkāršām darbībām un citus darbus, kas neprasa ne-

kādas sagatavošanās, bet gan rosīga darba. Skolēniem

jābūt vienmēr nodarbinātiem un proti darbā, ko tie var

veikt. Nekad tie nav tik laimīgi, kā tad, ja viņi var šādā

veidā darboties.

111. Viņam jārāda, ka viņš tur acīs pastāvīgi katru

skolēnu, un ka nav iespējams darīt blēņas tam aiz mu-

guras.

IV. No katra soda pēc iespējas būtu jāizvairās, bet

skolotājam būtu cieši jānoņemas par pārkāpumiem, kas

izdarīti ar nodomu, tūlīt uzlikt sodu. Ja tūlīt pirmā dienā

ātri un bez uzbudinājuma uzliek jūtamu sodu, tad tas no-

ved pie tā, ka vēlāk var iztikt bez soda.

V. Skolotājam jārāda, ka pasniedzamo priekšmetu

viņš labi pārvalda.
31. Ir kļūda domāt, ka bērniem patīk, ja tiem skolā

ļauj iet savus ceļus.

Viegli nevar nodarīt lielākas kļūdas. Bērniem patīk
kārtība labāk nekā nekārtība. Ari visiem pieaugušiem
būtu tāpat, ja tos skolā būtu pareizi audzinājuši. Skolās,
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kur valda stingra, tomēr ne cieta disciplīna, bērni ir vis-

priecīgāki un bauda tāpēc labāko audzināšanu. Visdrīzāk

skolotājs zaudē savu skolēnu cienību ar to, ka viņš tiem

par daudz pieļauj. Viņi pret taisnīgiem spaidiem ilgi vis

nekurnēs. Vara rada cienību.

32. Ir kļūda domāt, ka kārtība un kapa klusums ir

viens un tas pats.

Daudzās klasēs valda klusums, bet tas ir lielākās

vienaldzības un kūtrības sekas. Skolai vajadzīga nevis

dzīvu nokaujoša, bet dzīvu radoša kārtība. Kārtība no-

zīmē to, ka katrs bērns skolā seko savam pienākumam un

to dara, saprotams, pēc iespējas mierīgā kārtā. Tik ilgi,
kamēr bērns nejaucas iekšā citu darīšanās vai kaut ko ne-

dara, kas saista pie tā citu uzmanību, nevajadzētu viņa

darbošanos upurēt absolūtam mieram. Labs, spirgts vē-

jiņš \r labāks nekā bezvējš. Bet vējiņš ir labs tik ilgi,
kamēr nekļūst par vētru. Fabrikā var, p. p. mašīnas tai-

sīt taisni neizturamu troksni. Kāda uzņēmuma darbība

var, kam visa šī darbība sveša, likties tīri sajukusi, un to-

mēr parasti tur valda vislabākā kārtība. Kārtība un

katras dzīvības izrādīšanas nospiešana nav protams viens

un tas pats. Skolai nepieciešamā kārtība

ir iekārtota darbība. Tā ir īstā kār-

tība, vienīgais kārtības veids, ka var

pastāvēt.

33. Ir kļūda, ja grib klasi vest pie kārtības ar iebai-

dīšanas līdzekļiem.
Daži skolotāji dauza galdu, sper ar kāju uz grīdas,

kliedz skali „mierā, mierā, mierā", vai ari lieto zvanu, lai

panāktu mieru. Pērkbņa grāvieni var mūs uz pāris acu-

mirkļiem piespiest aiz izbailēm klusēt, bet ari pērkons
zaudētu savu efektu, ja tas atrastos dažu skolotāju rokās.

Nepaklausīgi skolēni jāsavalda, bet nav jābaida. Tas

būtu nožēlojams līdzeklis, ja nervozu bērnu gribētu no-

mierināt ar to, ka viņam līdzās šauj ar lielgabalu. Sko-

lotājam jābūt apdomīgam, bet nevis uzbudināmam un

ātram. Ja viņš grib labu kārtību, tad vispirms viņš pats

nedrīkst kārtību traucēt. Uzmanība, ko panāk ar piepēžu
troksni, nevelkas ilgi. Skolēnu troksnis uz kādu brīdi ap-

klust, bet drīzi paceļas no jauna. Skolai vērtīga ir tikai
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pastāvīga uzmanība. Bet ilgstoša uzmanība mācībās ir —

to nevajadzētu skolotājam nekad aizmirst — kaut kas ār-

kārtīgi nogurdinošs, un tāpēc būtu biežāk jādod starpbrī-

dis, ko var aizpildīt ar muziķu, vingrojumiem vai abiem

kopā.
34. Ir kļūda, ja skolotājs skolas troksni grib pārspēt

ar vēl lielāku troksni.

Daži skolotāji runā, lai miera traucējumiem padarītu

galu, augstā, skalā balsī. Ar to viņš gan panāk, ka cita

trokšņa nevar dzirdēt, kā vien to, ko paši taisa, bet droši

noved pie tā, ka skolēnu troksnis vēl kāpj, jo tie ir spiesti

stiprāk sarunāties savā starpā, lai viens otru varētu dzir-

dēt. Skolotājs daudz vieglāk panāks mieru, ja tas runās

nevis augstā, bet zemā tonī, un ne visai skalā. Ir daži

trokšņi, kas padara bērnus nervozus un uzbudināmus.

Divi no tiem rodas — kad vīlē zāģi, vai ari kad skolotājs
runā par daudz augstā balsī.

35. Ir kļūda saukt pie miera vispārējos vārdos, ari

pat tad, ja tas notiktu visai mierīgi.
Nekārtību rada parasti viens vai divi. Neviens prā-

tīgs skolotājs neļaus ļaunumam izplatīties uz visu klasi un

tikai tad mēģinās ar to tikt galā. Pašā sākumā tas jā-

izbeidz. To var izdarīt ar izteiksmīgu skatu, ar mierīgi
uzstādītu jautājumu vai kādā citā veidā, kas saista tikai

tiešo dalībnieku uzmanību. Jau tā slikti, ka pats nedarbis

zaudē savu laiku, visai klasei nevajaga būt par liecinie-

kiem, kā nedarbi ved pie kārtības.

36. Ir kļūda daudz runāt, ja vajadzīgs uzturēt disci-

plīnu.
Dažas mašīnas darba pastāvīgi ruc. Dažas skolas

uztur kārtību un disciplīnu tādā veidā, ka tām jākļūst ne-

kārtīgām. Skolotāji izrādās bieži paši nekārtīgi, kad tie

grib radīt kārtību. Viņiem var izdoties ievest skolas

disciplīnas veidu, bet viņi zaudē pie tam daudz dārga

laika, un tad tādai disciplīnai trūkst aizvien vēl daudz no

tā svētīgā iespaida, ko laba disciplīna atstāj uz rakstura

izveidošanu. Ja inspektors ienāk tādā skolā, tad viņš

bieži dzird, ka skolotāji vārda pilnā nozīmē bombardē sa-

vus skolēnus ar aizrādījumiem; piem. „Vai tu noņemsi

rokas, jaunskungs!...", „Jēkab, sēdēt taisni", „sēsties,
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Marij", „uzmanīt, Anna" v. tml. Tās ir pavēles, bet sa-

prātīgs skolotājs neizteiks tās pat lūguma formā, ja to

pašu mērķi sasniedz mājiens vai norādījums. Vienas sekas

būs redzamas vienmēr tādā skolā, kur skolotājs lieto nu-

pat aprakstīto metodi, lai savā klasē ieturētu disciplīnu:

vh;am ir vienmēr ko darīt, nekārtība nekad nebeidzas. Pa

lielākai daļai viņš var novērot un novērst tikai pusi no

tiem gadījumiem, kur skolēns grēko pret skolas kārtību,
labākā gadījumā viņš var tikko tikko uzturēt disciplīnu.
Pat tanī gadījumā, ja skolēni ar tādiem līdzekļiem ļautos
sevi vest pie labākas disciplīnas un kārtības, visi labie ie-

spaidi iznīktu no nekārtīgas skolotāja uzvešanās. Ir sa-

vukārt klases, kas vienmēr ir labā kārtībā, bet kur skolo-

tāji liekas gandrīz nepiegriež kārtībai vērības. Ja ienāk

kāds apmeklētājs, tad viņš tikai redz, ka skolotājs māca

un skolēni mierīgi un godbijīgi klausās; pēc pāris stundām

viņš atstāj skolu, neredzēdams neviena skolēna, kas pār-

kāptu skolas noteikumus.

Klasē valdīja stingra disciplīna, bet ne klase, ne in-

spektors to nesajuta par nepatīkamu. Kas vainīgs star-

pībā starp abām klasēm? Vai pirmā klase jāzākā tās

trokšņa, nemiera un aizmāršības dēļ ? Droši ne. Par to

ir atbildīgs tikai skolotājs. Lieciet skolotājiem apmainī-
ties klasēm, un pēc pāris nedēļām ari skolēni būs kā ap-

mainīti. Viens skolotājs grib kārtību tās pašas dēl, otrs

tikai tik daudz, cik tas vajadzīgs, lai varētu pasniegt

stundu. Viens runā, sprediķo, bar bērnus kārtības dēl un

prasa pēc tās ar sodu draudiem; otrs sasniedz mierīgu

līdzdarbību ar konsekvenci, rūpību un apdomību, kā ari

sevis savaldīšanu. Var bieži dzirdēt, ka spējas — bez re-

dzamas piespiešanas uzturēt stingru disciplīnu — ir tikai

dažiem kā dabas dāvāna, ko tie, kam nav laimes to dabūt

no dabas, nekad nevarēs iegūt. Bez šaubām, šī dāvāna

piemīt dažiem lielākā mērā nekā citiem, bet visi var pie-
savināties tos pamatlikumus, kas ir labas disciplīnas

priekšnosacījumi. lekams viņam svarīgākie no tiem nav

pārgājuši miesā un asinīs, nevienam nebūtu jāuzdrošinās

gribēt pasniegt stundas.

Disciplīnas metodes, pārņemot jaunu klasi, var būt

dažādas, jo tas bieži atkarājas no apstākļu virknes. Labu
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disciplīnu uzturēt izdodas tikai tad, ja piegriež vērību

bērnu fiziskai labsajūtai, viņu tieksmēm un garīgām īpa-

šībām.

37. Ir kļūda kārtības ievešanai lietot zvanu.

Zvanu nedrīkstētu lietot šim mērķim pat gadījuma
dēl; tas jālieto tikai laika apzīmēšanai vai ari, ja grib ļaut
iestāties zināmām kustībām. Zvans traucē ikvienu sko-

lēnu, kamēr varbūt divi vai trīs ir nepareizi rīkojušies,
un pēc kāda laika zvans zaudē vispār katru efektu, jo tas

negriežas ne pie viena tieši, bet saka vispārējos izteicie-

nos visai klasei, kas īstenībā zīmējas tikai uz dažiem.

Zvans var būt diezgan vērtīgs palīga līdzeklis kārtības ie-

turēšanai. Darbu sākot, mainot vai beidzot, zvans var

stāties skolotāja balss vietā; viņš var ari noderēt tam, lai

dotu zīmi piecelties, nosēsties, sanākt kopā, izklīst v. tml.,
bet nekad to nevajadzētu lietot kārtības sauciena vietā.

Zvanam nekad nevajadzētu izteikt pavēli, kas ar vien-

līdzīgu spēku negriežas pie katra atsevišķa skolēna.

38. Ir kļūda būt disciplīnā nepastāvīgam.

Daži skolotāji izrada ne vienmēr vienādu gribas spe-

ķu; viendien tiem ir enerģijas un spēka pārpilnība, nāka-

mā dienā liekas tie pavisam zaudējuši savienojumu ar

savu enerģijas batareju. Vienīgi vienmērīga disciplīna

var cerēt uz panākumiem.
Vai nu skolotājs tur ir vai nav, skolā tāpat kā sētā

viņa iespaidam vajadzētu būt noteicošam. Viņam vaja-

dzētu vienmēr uzstāties kā valdniekam, bet nekad ne kā

tirānam. Viņam labi vajadzētu apzināties savu sabie-

drisko un likumīgo stāvokli pret saviem skolēniem, to ve-

cākiem un skolas priekšniecību. Viņam jāstāv uz cieša

klinšu pamata un vajadzības gadījumā jābūt bruņotam
ātrai darbībai. Viņam jārīkojas tikpat izveicīgi, cik apdo-

mīgi. Ātrums un steiga vai uzbudinājums neapzīmē vienu

un to pašu. Lēna un bailīga skolotāja izturēšanās uzmo-

dinās pretošanās dīgļus, kas citādi iznīktu aiz barības trū-

kuma.

Lai gan skolotājam būtu vienmēr jāievēro draugu pa-

doms, tomēr viņš nedrīkstētu nogriezties no tekas, ko tas

atradis kā vienīgi pareizo, ne aiz padoma, nedz ari aiz

ienaidnieku pretešķības. Daudziem tāpēc nav sekmju, ka
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tie aiz vājuma padodas katram pretešķības vilnim un ļau-

jas no tā svaidīties bez mērķa šurp un turp; ja vien būtu

droši metušies tam pretim, tad vilnu brāzma būtu drīz

pārgājusi un panākusi tikai to, ka no pretešķības ir stip-

rinājies viņu spēks. Skolotāji var bieži sevis un savas

skolas labā piekāpties, ja tas to. dara ar godu; bet nekad

viņš nedrīkst to darīt, ja lieta grozās ap disciplīnas jautā-

jumu; tad viņam, neviena neapvainojot un netiranizējot,
uz noteiktāko jāizved sava griba.

39. Ir kļūda apmierināties ar kārtību, kas pastāv tikai

skolotāja klātbūtnē.

Ir skolotāji, kas prot turēt grožos savus skolēnus tikai

ar savu gribas spēku. Dažreiz tas ir vajadzīgs, it īpaši,
kad skolotājs tikko pārņēmis klasi. Vajadzības gadījumā

skolotāja „spēka stacijai" vajadzētu būt vienmēr diezgan
strāvas, no kuras viņam tomēr ikdienas klases vadībai

būtu jālieto pēc iespējas maz. Viņa mašīna nedrīkstētu

strādāt vienmēr zem augstākā spiediena. Skolēniem ir

tieksme uz pašvaldību; šai tieksmei vajadzīga attīstība.

Viņi jāaudzina uz to, lai rīkotos pareizi aiz pienākuma sa-

jūtas, ne tikai aiz vājuma anziņas pret spēcīgāku gribu vai

ari aiz bailēm no soda, ja skolotājs ir turpat un var atklāt

nepareizību. Daudzi zēni noklīst, tiklīdz tie atstāj tēva

māju, jo līdz tam tos vadījusi vai nu mātes mīkstā roka

vai ari tēva dzelzs griba. Tiem nekad nedeva iespējas

rīkoties pareizi našas pareizības dēl. Viņi nav tikuši au-

dzināti pietiekošā mērā, lai varētu valdīt par sevi. Viņu

pretošanās priekšstati nenāca no viņu pašu būtnes, tāpēc

tos, kā laivas bez stūres, dzina uz visām pusēm, kolīdz

trūka vadošie spēki.
To pašu rezultātu var redzēt dažās skolās: bērni uz-

vedas glīti un godīgi skolotāja klātbūtnē, bet kļūst kā bez

grožiem, tiklīdz viņš atstāj klases istabu. Še var viegli

izpalīdzēties: loti reti jālieto iespaidi, kas tikai ārēji pie-

skaras skolēna būtnei, bet toties jāattīsta līdz augstākam
atrisinājumam tās tendences, kas gaida uz attīstību sko-

lēna paša iekšienē.

40. Ir kļūda dot pavēli un nelikt to visiem izpildīt, uz

ko tā zīmējas.
Dažās skolās rodas daudz nekārtības no tam, ka sko-
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lotājs, pāriedams no vienas klases uz otru vai atlaizdams

savu klasi, negaida, kamēr pavēli izpildīs, bet tūlīt dod

nākošu. Lai dotu zīmi kā dodami —ar vārdiem, ar skai-

tļiem, ar zvanu vai kaut kā citādi, bet iekams dod zīmi

„divi", katram skolēnam pilnīgi jāizdara ar zīmi „viens"
norādītā kustība; citādi neizbēgami nāks sajukums un ne-

kārtība, un skolēni pieradīs pie tā, ka skolotāja rīkojumiem
nav jāpaklausa bez ierunām.

Paklausīt pavēlei un padoties priekšrakstam var būt

kas pavisam bits. Vienam būtu jānotiek ātri un noteikti,
otram ar saprātu un brīvu gribu.

41. Ir kļūda tā apieties ar skolēniem, it kā jau ie-

priekš būtu pieņemams, ka skolēni grēkos pret skolas

priekšrakstiem.
Ja skolotājs neciena savu skolēnu, ari tie necienīs

viņa. Skolotājam ari jānāk ar uzticību, ne tikai skolēnam.

Draudi saka, ka skolotājs skolēniem neuzticas; tie aiz-

slēdz viņam klases uzticību. „Pieņem labāk, ka tavi sko-

lēni grib izpildīt visas tavas vēlēšanās un griezies tā pie
viņu goda sajūtas, nepieņemot jau iepriekš par nolemtu,
ka tikai bailes no soda var tos piespiest tev paklausīt".
Akla uzticība ir tomēr jāatšķir no goda pilnas uzticības,

kuru dāvā tiem, kas nav izrādījušies par necienīgiem.
42. Ir kļūda dot par daudz priekšrakstu.
Dažs labs skolotājs aizmirst savus paša priekšrak-

stus, jo to ir par daudz. Viņa skolēni ari tos aizmirst, ne-

domājot pie tam nekā ļauna.
Likuma pārkāpums būtu jāuzlūko kā loti nopietns no-

tikums. Bērni, kas uz to skatās kā uz nieku.nekad ne-

būs par tiešām labiem pilsoņiem. Bet tiem janak pie tada

ieskata, ja skolotājs dod tik daudz priekšrakstu, ka bieži

aizmirst sodīt, kad tas būtu vietā, vai ari kad tie ir tik

sīkas dabas, ka tie kļūst skolēniem par apsmieklu.

Nevajadzētu daudz priekšrakstu, bet tiem visiem jā-
iesākas ar noteiktu stipru prasībuļ „Tev jā..." vai ari

„tu nedrīksti". Tiem jāuzrāda vispārējie pamatnoteikumi,

no kuriem katrs sevī ietver veselu rindu atsevišķu gadī-

jumu.
Nedz rakstītu, nedz drukātu likumu grāmata priekš-

raksti nedrīkstētu apmaldīties niekos.
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Nedrīkstētu dot nekāda priekšraksta, ja kaut kāds

pārkāpums nepadara tā par vajadzīgu. Ja turpretim tas

nenotiek, tad skolēni var tikt ar katru aizliegumu kairi-

nāti uz tā pārkāpšanu.
Skolēniem būtu jāmācās disciplīnas priekšraksti taisni

tā, kā ari ikviena cita lieta, proti tā, ka paši viņi piedzīvo

pie sevis priekšrakstu iekšējo nepieciešamību un noteiku-

mus pārvērš darbā, kamēr vēl viņi nodarbojas ar to ie-

gaumēšanu. Skolēni mācās vislabāk tos priekšrakstus un

seko tiem vispastāvīgāk, kas nav tikai vārdiem ziņoti,
rakstīti vai iespiesti, bet gudra skolotāja vadībā ari kār-

tīgi izpildīti. Vajadzētu ari noskaidrot skolēniem priekš-
rakstu iemeslus, mazākais tik tālu, lai viņi spētu ieskatīt

to pareizību; ja, prātīgi skolotāji var saviem skolēniem

ierādīt pat vietu līdzdalībai skolas nosacījumu formulē-

šanā.

Kaut gan skolotājiem jādod saviem skolēniem cik
vien iespējams maz priekšrakstu, tomēr tas nedrīkst aiz-

mirst noteikt skolēniem to pienākumus savā starpā un

pret skolu, kā ari izsmeļošā kārtā noskaidrot attiecīgās
nelikumības būtību un sekas. It īpaši viņam būtu jāaiz-

rāda uz to, ka apzināta skolas priekšrakstu pārkāpšana
apdraud ne tikai skolas disciplīnu, bet vispirms samaitā

vainīgā gribu un sirdsapziņu.
43. Ir k|ūda runāt augstā balsī.

Laikam gan neviena cita kļūda tā neveicina skolotāja

noguruma un nepavedina skolēnus uz izlaidību, kā šī.

Bērni drīzi pārstāj sekot ar uzmanību skolotājam, kas

runā augstā un skalā balsī. Skala balss kļūst drīzi mo-

notona un vājina uzmanību un disciplīnu klasē. Tā divē-

jādā ziņā iedarbojas taisni kaitīgi uz klasi:

I) Tā pavedina skolēnus uz līdzīgu skalu un asu iz-

teiksmes veidu un pieradina runāt un lasīt piespiestā, ne-

dabiskā veidā. Viņu balsis tā pazaudē dailskanību un

suģestējošo iespaidu. „Par daudz skaļa balss," saka

Emersons, „modina aizvien nekultūras iespaidu; mierīga
— diženuma iespaidu."

II) Tā kairina bērnu nervu sistēmu un padara par ne-

iespējamu tiem būt mierīgiem un uzmanīgiem.

Turpretim balss, ko lieto tikai ar mērenu stiprumu un
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dziļāk nekā tas atbilst dabiskam balss stāvoklim, ir daudz

izteiksmīgāka un atstāj lielāku iespaidu uz disciplīnu nekā

augsta un skala balss. Bērni mācīsies daudz ātrāk, ja
skolotājs ar tiem sarunājas mierīgā tonī.

Tomēr jāpiezīmē, ka ir liela starpība starp vāju balsi

un labu modulaciju. Vāja balss norāda uz kaut kādu at-

tiecīgu miesīgu vai morālisku vājību. Laba modulācija
turpretim atstāj iespaidu, ka runātājs pilnīgi pārvalda lie-

tas stāvokli un vajadzības gadījumam tam ir vēl ievēro-

jams spēku daudzums krājumā. Noteiktība un stingrība

neapzīmē vienu un to pašu.
44. Ir kļūda, ja grib bērnus spiest palikt taī pašā stā-

voklī kaut pusstundu.
Ir pareizi pastāvēt uz to, lai visi skolēni sēd vienādi,

kamēr tie nodarbināti ar vienu un to pašu darbu. Nav pa-

reizi pieļaut kaut vienu minūti sēdēt neglītā un neveselīgā
stāvoklī. Skolotājs nevar šeit būt pietiekoši uzmanīgs,

bet vienu un to pašu stāvokli nekad nevajadzētu ieturēt

par ilgu. Tas zīmējas it īpaši uz maziem bērniem, kuru
kauli vēl nav pietiekoši cieti. Viņu muskuli nogurst, nesot

ilgi ķermeņa svaru vienā stāvoklī; tie nomet nastu uz vēl

samērā mīkstiem kauliem, un tā bērni saliec savu dabisko

figūru. Neviens prātīgs skolotājs nemēģinās aizturēt

savu mazo dziņu kustēties, vēl vairāk — viņš sagādās tai

dabisku izeju. Loti piemēroti šim mērķim ir viegli, ar

dziedāšanu pavadīti daiļvingrinājumi. Tie ārkārtīgi in-

teresē bērnus un dod muskuļiem, kad tie vienā stāvoklī

noguruši, vajadzīgo kustību un pārmaiņu.

45. Ir kļūda ļaut bērniem rotaļāties klases istabā.

Ir daudz vētrainu dienu, kad neviens skolotājs negrib
spiest skolēnus starpbrīdī iziet laukā. Tā vietā daudzas

skolas ļauj skolēniem brīvo laiku rotaļāties klases telpā.

Atpūtas brīži starp darbu vēlami. Miesīga un garīga ve-

selība to prasa, un pie tam bieži. Ja būtu vairāk un īsāki

atpūtas brīži, kad mūsu skolās valdītu labāka disciplīna:
vairāk strādātu un mazāk būtu jābar. Tomēr atpūta un

brīva, nepiespiesta rotaļa neapzīmē vienu un to pašu; ari

bez kā tālāka viena nav otras sekas. Ja bērni klases ista-

bā spēlējas pēc savas patikas, tad negribot tie sacel daudz

trokšņa un apdraud solus un citu skolas inventāru. Bet
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sliktākās šādas nesaturības sekas ir tas, ka skolēni zaudē

cienību, kurai tiem aizvien jābūt pret klases telpu. Nav-

vajadzīgs, lai bērni uzlūkotu skolas telpas kā nemīlīgu,
aukstu telpu un tuvotos skolotājam tikai ar bailēm, to-

mēr tiem jābūt sajūtai, ka ir pieklājības likumi, kas nesa-

raujami saistīti ar ieiešanu skolas ēkā. Bērni nedrīkstētu

nevaldāmi dauzīties pat skolas ēkas pārējās telpās. Var

tiem gluži labi atļaut sarunāties, pat mierīgā, kārtīgā
veidā staigāt apkārt pa klases telpu. Tas neko nekait,

ja, p. p., tā paša dzimuma skolēni starpbrīdī iet ap soliem

pāros, pieņemot, ka tie visi iet lēni un kārtīgā gājienā.
Piemēroti būtu izlietot šos gadījumus, lai skolēniem parā-

dītu pareizu iešanas veidu vai ari ļaut tiem izpildīt daiļ-
vingrinājumus, pavadot tos ar dziedāšanu. Spēlēties pēc

savas patikas klases telpās vajadzētu skolēniem aizliegt,

ari tiem, kas pavada tur savu pusdienas starpbrīdi vai

rītos atnāk par agru. Vislabāk ir, ja šim nolūkam izlieto

pirmā stāva telpas; ja tas nav iespējams, tad vajadzētu
būt mazākais vienai istabai, kur ēst pusdienu un kur pa-

vadīt starpbrīžus. Vienam skolotājam te būtu vienmēr

jānes uzraudzība, un skolēniem būtu jādod saprast, ka
tiem atjauj uzturēties tur tikai tad, ja tie labi uzvedas.

46. Ir k(ūda neturēt acīs visu klasi.

Labu disciplīnu uztur galvenā kārtā ar lūpu, mēli un

aci. Acij vajadzētu būt, cik daudz vien iespējams, par

vienīgo varas līdzekli; vajadzības gadījumā jāsauc palīgā

mēle. Lūpas jālieto tikai loti taupīgi. Uz lūpām attēlojas
cieša apņemšanās, savienota ar izsmieklu un nicināšanu

un tas pavedina daudz vairāk uz pastāvīgu pretošanos
nekā pazemīgu padevību. Skolēnu var —un tas bieži ari

notiek — spiest uz tīri iekšēju padevību. Bet acs viena

pati var vienlaikus darboties stipri pavēloši un ari izlīdzi-

noši, un iekš tam gul viņas kā varas līdzekļa galvenā

īpatnība.
Ja skolēns jūt, ka skolotāja acs pastāvīgi un mierīgi

visu uztver, kas notiek klasē, tad tam jāapzinās skolotāja
acs piespiedu spēks. Ja viņš nav stūrgalvīgs vai ārkārtīgi
vāji apdāvināts, tad vienīgi skolotāja nenogurstoša acs to

turēs grožos. Aci var izglītot un tās redzes aploku palie-
lināt. Maz ir skolotāju, kas piecdesmit skolēnu lielā kalsē
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var tanī pašā acumirklī katru atsevišķi redzēt un novērot,

bet katrs skolotājs var šo spēju iegūt. Apbrīnojama lieta,
līdz kādai pakāpei var attīstīt sānu redzes asumu, negro-

zot acis no vienas uz otru pusi. Acu iespaids zūd, tiklīdz

tās nemierīgi un nervozi groza šurp un turp vai ari skats

kļūst par daudz sastindzis. Acīm vajadzētu bez uzkrī-

tošas piespiešanās, bet pastāvīgi un bez kļūdām izlietot

savu varu. Pat tad, ja skolotājs ir nodarbināts pie tāfeles,
būtu jāsargās pagriezt klasei muguru.

47. Ir kļūda skolā uzbudināties.

Vīrs atver sava stipruma slūžas, ja to pārņem du-

smas. Lai uzturētu labu disciplīnu, skolotājam jābūt mie-

rīgam un pacietīgam. Ja skolotājam stipra griba, tad ma-

zāk krīt svarā stipruma pakāpe nekā tas veids, kā viņu

lieto. Mierīga tiesas un taisnības apliecināšana un spējas
valdīt saistās ar cienīgumu un diženumu un tas vienmēr

rada cienību. Ir labi kādreiz, pārņemot jaunu klasi, ne-

gribēt par daudz ātri ievest absolūtu kārtību. Tik ilgi,
kamēr skolēni tiešām rauga izpildīt skolotāja gribu, viņš,

ja tas ir gudrs, skatīsies caur pirkstiem uz mazākiem grē-
kiem, kamēr laba uzvešanās būs kļuvusi par paradumu.

Paklausība katrā ziņā ir labāka nekā nepaklausība,
bet skolotājam jānodrošina gribēta paklausība, ja tas grib
atnest labumu saviem skolēniem. Ja gribas spēks izteicas

trokšņainā, asā veidā, tad viņš iedarbojas apvainojoši; ja
tas ir dubultīga veida, tad pamudina uz smiekliem. Ja

skolotājs grib sasniegt labu disciplīnu, zem kuras mierīgas

ārējās puses neglūn slepens sašutums, tad tam jādarbojas
mierīgi.

48. Ir kļūda pataisīt kādu skolēnu smieklīgu, ja tas

ari notiktu sliktas uzvešanās, nolaidīga darba vai cita

kāda skolas kārtības pārkāpuma dēļ. Skolnieks, ar kuru
tā apietas, zaudē zināmā mērā savu biedru cienību, un iz-

smiekls tam rada brūces, kas nesadzīst.

Nekad skolotājam nevajadzētu pieskarties skolēna

personīgām vai viņa ģimenes vājībām vai īpašībām. Ne-

vajaga jaut skolēnam pašam zaudēt pret sevi cienību,

nedz ari to nostādīt par biedru nicinošu piezīmju objektu.

Turpretim ja skolēnu, kad tas izdara vāju mēģinājumu
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celt kādu nekārtību, noved smieklīgā stāvoklī, tad viņš
droši vien sargāsies no stiprāka mēģinājuma.

49. Ir kļūda sodīt, neuzdodot iemeslus. Dažreiz

dzird skolotājus sakām: „Kalēj, tu dabū sliktu atzīmi par

uzvešanos," „Marij, tu paliksi tur pa starpbrīdi," vai «An-
drej, izstiep šurp roku," pie kam tie nemaz nepaskaidro,

kāpēc viņi aizliedz vai soda. „Tas man atņemtu par
daudz laika, man vēl cits jādara skolā," parasti skan šāda

paņēmiena attaisnojums. Šāda atbilde varbūt ir pareiza

skolās, kurās valda tāda soda metode. Skolotājam, kas

tā rīkojas, drīz vien būs pietiekošs iemesls no sava vie-

dokļa taisīt slēdzienu, ka paskaidrojumi laupa laiku.

Sodīšana ir tiesas akts, tāpēc tā pareizi jāizpilda. le-

kams skolēnu soda, viņam ir tiesība zināt, kāpēc tas no-

tiek.

Ja skolotājs nepūlas gluži mierīgi paskaidrot soda ie-

meslus, tad skolēnam ir pietiekošs iemesls turēt viņu par

mazisku tirānu, kas soda tikai tāpēc, ka sods dod tam per-

sonīgu apmierinājumu. Kādas sodam sekas, neatkarājas
no dabūtām sāpēm, bet no tam, cik tālu skolēnam nāk ap-

ziņā viņa pārkāpums un soda taisnība. Sāpes vienas pa-

šas rada dusmas, īgnumu un vēlēšanos atriebties. Sišana

vien ir rupja un padara rupju. Skolēnam, ar ko tā apie-

tas, jākļūst cietsirdīgam, nospiestam un ļaunprātīgam.
Tāds skolēns pieņem, ka skolotājs to ienīst, un viņam ne-

var pārmest, ka viņš nāk pie tāda slēdziena; tā ir skolo-

tāja vaina. Vecāki dabū par skolotāju iespaidu no sa-

viem bērniem, un tā viņš zaudē kā skolēnu tā vecāku uz-

ticību. Vecāki neko tik drīzi neņem ļaunā kā to, ja tie

redz nepareizi apejamies ar viņu bērniem. Kamēr vecāki

domā, ka viņu bērniem notiek netaisnība, ir vienalga, vai

viņu domas dibinātas vai ne. Skolotāja iespaids tāpēc
bieži mazinās aiz iemesliem, kas atrodas viņā pašā. No

viņa varas jau ir puse nolaupīta, ja tādā kārtā skolēnu ve-

cāki pazaudē uzticību uz viņa negrozāmu taisnību. Bet

visātrāk skolotājs mantos vecāku un skolēnu neuzticību,

ja viņš uzliek sodu un liek skolēnam uzminēt, kāpēc tas

ticis sodīts.

Jāapdomā, ka nevien tas skolēns, ko soda, ir pie tam

ieinteresēts, bet ka visai klasei būtu jādabū tāds iespaids
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no soda izpildīšanas, ka sods tiešām balstās uz tiesas un

taisnības. Nevajadzētu ļaut bērniem domāt, ka viņiem

pieder tiesība izšķirt, ka skolotājs pēc savām iedomām

var sodīt vai ne, bet viņos jāmodina skaidra apziņa, ka

skolotājs soda tikai atsevišķa skolēna vai vispārības labā,
ka viņa spriedumi seko pilnīgi bezpartējiskam apsvēru-

mam un ka viņš ir vienmēr gatavs uzrādīt iemeslus, kad

viņš uzliek kādu sodu. Ja klase neatrod sodus par pa-

reiziem, tas var novest pie ļaunām sekām.

Ātrumā uzlikts sods ir bieži netaisns. Ja skolotājs
nevar soda pietiekoši pamatot, tad tam būtu jāšaubās, vai

viņš drīkst sodu uzlikt. Mēģinājums noskaidrot motīvus

viņu bieži novedīs pie sprieduma mīkstināšanas. Horacs

Manns saka: „Atzīstos, biju ļoti pārsteigts, redzēdams, ka

skolotājs vienu stundu pavadīja pie tāfeles, izskaidrodams

aritmētiskus jautājumus, otru — ar lasīšanu un gramati-
kas mācīšanu un pa to laiku, it kā tā būtu starpspēle, pa-

ņēma vienu zēnu aiz apkakles, novilka uz grīdas, sadeva

tam un aizsūtīja to atkal vietā; visa procēdūra ilga tikko

divi minūtes." Katru sodu izpildot, būtu jāietur zināmas

formas.

Tāfelei, uz kuras raksta atzīmes par sliktu uzvešanos

un sliktām sekmēm, jākarājas durvju tuvumā, lai katrs

skolēns garām ejot acu uzmetienā varētu redzēt, vai kāda

atzīme nav netaisni ierakstīta vina vārdam līdzās. Tikai

tad vecāki varēs dāvāt uzticību mēneša ziņojumu parei-
zībai.

50. Ir kļūda ķerties pie miesas sodiem, lai sasniegtu

parastos disciplīnas mērķus.
Pie šī līdzekļa drīkstētu ķerties tikai tad, ja vajadzētu

kādu ļaunumu apkarot pašā saknē. Zēniem tas daudz-

ķārt noderīgāks nekā ieslodzīšana. Meitenēm to drīkstētu

piemērot loti reti, ja vispār to dara. Skolotājs, kas bieži

sit, lai uzturētu disciplīnu, ir vai nu pārmērīgi kūtrs vai

vājš. Viņam droši vien maz takta vai gribas spēka. Laba

disciplīna stāv apgrieztā attiecībā pret izlietojamo miesas

sodu daudzumu. Kur daudz sit, valda slikta kārtība, kur

mazāk sit, labāka kārtība, un kur vismazāk top sists —

vislabākā. Visi, kas jautājumam pieiet objektīvi, nonāks

pie šīs pieredzes. Ir skolotāji, kas visu savu autoritāti
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gadiem ilgi dibinājuši tikai uz sišanas un tāpēc tiem nav

cita varas līdzekļa, kā spieķis. Viņi ir tikpat nožēlojami
kā viņu bērni. Viņiem nekad nav bijis spēju — vai ne-

viens uz to nav nekad viņiem norādījis — izpildīt augstos

audzinātāja pienākumus.

51. Ir kļūda sist skolēnus tikai skata pēc.

Dažiem skolotājiem ir uzskats, it kā vispirms tanī ap-

kaunojošā stāvoklī, kādā skolēnu noliek sods, esot audzi-

nošais spēks. Tā ir stipra maldīšanās. Ja šis uzskats

būtu pareizs, tad tas būtu viens no stiprākiem motīviem

pret miesas sodu. Droši vien tas nav skolotāja mērķis,

padarīt skolēniem negodu. Zēni smejas par to, ja kāds

skolotājs ir tik lētticīgs, ka domā, it kā viņi ar miesas

sodu justos stipri pazemoti. Sit reti, bet jūtami. Sit tikai

par nopietniem un atkārtotiem pārkāpumiem, bet tā ka

nav bieži jāatkārto.

52. Ir kļūda bērnu raut aiz ausīm, sist par vaigiem
v. tml.

Sodam vajadzētu spiest uz paklausību. No riebīgās

domas, it kā soda galvenais mērķis būtu darīt sāpes, mo-

dernie skolotāji grib būt tālāk. Minētā veida sodi modina

vienmēr dumpīgas jūtas, un tikai skolēna fiziskais nespēks
ir vainīgs, ka viņš neķeras par tādu necienīgu apiešanos

pie atriebības personīgi pret skolotāju. Tādi soda līdzekli
neder:

I) jo tie liecina par skolotāja pārsteidzību, sliktu gara

stāvokli un necilvēcību;

II) jo tos izpilda tā, ka skolēniem netiek noskaidrota

sodu vajadzība un taisnība. Pirms soda izpildīšanas vien-

mēr vajadzētu noskaidrot, kāpēc tas skolēnam jācieš. Ne-

viens skolotājs nedrīkstētu savus skolēnus kniebt v. tml.

vai kā citādi mocīt, piem., paturot tos ilgāku laiku kādā

nedabiskā stāvoklī.

53. Ir kļūda pieļaut čukstoņu aiz tā iemesla, ka gri-
bot bērniem atļaut savstarpēji palīdzēt.

Atļaut bērniem sačukstēties mācību laikā ir neizdzie-

dināms ļaunums, un kas to pieļauj, izdara smagu kļūdu.
Daži meklē attaisnojumu tam, ko viņi par vājiem vai kū-

triem noliegt, ar to, ka „viņi atļaujot skolēniem klusu sa-
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runāties tikai tāpēc, lai tie varētu savstarpēji izpalīdzēties
darbā." Šis aizbildinājums atmetams aiz divi iemesliem:

I) čukstēšanu nevar aprobežot minētā pakāpē;
II) bērni nevar viens otram nekā nopietna mācīt.

Vai tad mācīšanas māksla ir tik vienkārša, ka katrs

bērns to var izpildīt? Nē, tiešām nē. Tikai nedaudziem

pieaugušiem jau no dabas ir dāvanas mācīt, un ir ilgs,

grūts darbs padarīt par spējīgu skolotāju tādu cilvēku, kas

gan ir vidusmēra talants, bet kam laba izglītība. Cik smie-

klīgi tad ir ļaut katram skolēnam, kolīdz tas viņam patīk,

spēlēt skolotāju! Ja šis motīvs būtu nopietni ņemams,
tad mums jādod visiem skolēniem šī tiesība — spēlēt sko-

lotāju, jo nav labi izrādīt partejību. Nav nekāda kārtība,
ka dažiem mīluļiem tiek no mutes noņemts zīmogs, kamēr

visiem citiem tā paliek slēgta.
Kur paliktu labas sekmes pat augstākās klasēs, ja

skolēni drīkstētu viens otram palīdzēt? P. p., Brauns ne-

var tikt galā ar savu uzdevumu un tāpēc griežas pie

Šmita, kas tam sēd līdzās. Šmits dod viņam vajadzīgos

aizrādījumus. Vai Brauns ar to ir kaut kā sekmēts? Vai

dzīvē vienmēr būs blakus Šmits, kas viņam saka, kad

viņam kaut kur savās lietās jāreizina, jādala v. tml.? Sko-

lotāji, kas pieļauj savu skolēnu čukstēšanu, nelabprāt re-

dzētu, ka skolēni, izpildot savus rakstu darbus, viens no

otra norakstītu. Kur tad te starpība? Likt sev ko pasa-

cīt ir norakstīšanas trokšņains veids. Abām metodēm,
cik tas zīmējas uz jautājumu atbildēm un skolēna garīgo

augšanu, viens un tas pats iznākums, pie kam varbūt no-

rakstīšana vairāk sekmē skolēnu, jo Braunam vairāk jā-
strādā pašam, kad tas noraksta, nekā tad, kad Šmits tam

diktē. Pie tam norakstīšana ir mierīgāka metode, un no

divi ļaunumiem vienmēr jāizvēlas tas mazākais.

54. Ir kļūda pastāvīgi uzlikt ierobežojumus bērnu

darbības dziņai.
Ir trīs audzinātāju šķiras. Viens aizsprosto patstā-

vīgu bērna tieksmju avotus un tā spiež stāvošos ūdeņus

uz bērna dzīvi atpakaļ un to nosmacē; otrs pāriet taisni

pretstatā un saka: „Laujiet vienmēr dabai savu ceļu, ne-

aizmirstiet bērna brīvas attīstības."

Viņš, protams, ļauj ūdeņiem brīvu ceļu, bet tiem par
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nelaimi ir dabiska tieksme tecēt nepareizos virzienos. Tas

ir gluži kā ar īstu ūdeni: tas vienmēr tek uz leju un par

daudz bieži rada tur purvu, kur varētu būt auglīga leja.
īsta audzināšana atzīst pilnu dabisko spēju attīstību un to

brīvu atraisīšanu, bet vada tās nemanot. Vina uzirdina

dobi, kurā jātek straumei, un nes katru pilīti šinī virzienā,
tā ka straume, plūzdama uz priekšu, pieņemas plašumā,

dziļumā un spēkā, kamēr kļūst par .spēcīgu straumi un at-

nes svētību lielajai dzīves jūrai.
Daži skolotāji nobīstas, ja tie dzird savus skolēnus

klases istabā smejamies. Disciplīna, kas nevar izturēt

spēcīgu smieklu, ir nedabiska un neveselīga. Apspiesti
čukstoši smiekli un ņirgāšanās kā nepieklājīgas lietas būtu

jānoliedz; bet īstus sirsnīgus smieklus, ko smejas reizē

skolēni un skolotājs aiz viena un tā paša iemesla, var at-

kārtot bieži, pie kam skolas disciplīna no tam necieš. '



Ceturtā daļa.

Kļūdas metodē.

55. Ir kļūda prasīt skolēnus pēc rindas.

Daudzi skolotāji nostājas klases labākā skolēna

priekšā un sāk to prasīt, it kā viņš būtu vienīgais skolēns

klasē; ar otro skolēnu skolotājs rīkojas tāpat un nonāk

tādā kārtā, ja labi iet, stundas beigās pie pēdējā. Viņš
vienmēr griežas tikai pie viena skolēna. Tādam skolotā-

jam drīkstētu būt tikai viens skolēns klasē, lai tas varētu

vinu pārredzēt ar vienu skatu. Ja prasa pēc kārtas, tad

skolēns, tiklīdz tas atbildējis vioam uzstādīto jautājumu,
var ielaisties sarunās par cirku, par beidzamo futbola sa-

cīksti vai par citām līdzīgām jaukām lietām, kamēr atkal

pienāk viņa rinda. Nav iespējams ar šādu jautāšanas kār-

tību ieturēt labu disciplīnu.
56. Neviens skolēns nedrīkstētu jau iepriekš zināt,

kuru skolēnu skolotājs droši vien izsauks nākamā jautā-

juma atbildei.

lekams uzstāda jautājumu, nedrīkstētu nosaukt ne-

viena skolēna vārda, nedz ari ar skatu vai kādu zīmi no-

rādīt, kam piekritīs atbilde. Daudzi skolotāji taisa kļūdu,

jautājumu sagatavojot uzlūkodami skolēnu, kam jādod at-

bilde. No tā vajadzētu izvairīties. Nevienam skolēnam

nedrīkst būt pat jausmas no skolotāja nodoma. Katram

skolēnam vajadzētu zināt, ka viņš katrā jautājumā var

tikt uzaicināts dot atbildi. Tikai tā tiks katrs skolēns

spiests uzmanīties.

57. Ir k]ūda atkārtot jautājumu tiem, kas to uz pirmo

reizi nedzird.

Tā rīkoties nozīmē vienkārši pamudināt skolēnus uz

neuzmanību. Ja skolēns zin, ka katru jautājumu uzstāda

divreiz, tad viņš pirmo reiz nemaz neievēros_ jautājuma

un tikai otrreiz jautājumam atskanot sāks domāt. Skolēns



54

pelna sodu daudz vairāk tad, ja viņš nezina jautājuma,
nekā tad, ja viņš nespēj to atbildēt.

58. Ir kļūda vērst skatu uz skolēnu, kas patlaban lasa

vai atbild.

Ja ir kāds skolēns, kam nav vajadzīga uzraudzība,
tad tas ir tas, kas patlaban darbojas; viņš ir savā darbā;
to vajadzētu uzmanīt tikai ar ausi, bet visus pārējos ar

aci. Daudzi skolotāji dāvā visu savu uzmanību kādā

stundā grāmatai un skolēnam, kas patlaban lasa. Tādiem

skolotājiem nav nekad kārtīgas un uzmanīgas klases.

Labs skolotājs nekad neskatīsies bailīgi uz savu grāmatu

vai uz skolēnu, kas patlaban lasa.

59. Ir kļūda verdziski turēties pie mācības grāmatas.

Skolotājam nevajadzētu apmierināties ar to, ka viņš
zina zināmus faktus, regulas un piemērus; viņam jāpār-

valda mācamā viela pamatīgi. Skolotājam, kas apmieri-

nās ar to, ka viņa skolēni izmācās vārdu pa vārdam no

galvas mācības grāmatu, ir nožēlojami zems uzskats par

savu priekšmetu. Skolniekus vajadzētu pamācīt, lai tie,

studējot grāmatu, neturētos pie burta, un skolotājam būtu

jāpārliecinās par viņa darba sekmēm, liekot praktiski iz-

lietot tikko piesavinātās zināšanas. Tam nevajadzētu ap-

mierināties tikai ar to, ka skolēni izmācījušies no galvas.
Grāmata nekad nevar atvietot skolotāja.

60. Ir k]ūda uzdot darbu, to iepriekš nepaskaidrojot.

Tas ir viens no skolotāja svarīgākiem uzdevumiem

— rādīt bērniem, kā tiem jāmācās, un kura darba dala
tiem sevišķi pamatīgi jāmācās. Ja bērnam uzdod darbu,
nedarot viņu uzmanīgu uz tā galvenām dalām, vai nesa-

kot, kas viņam no tā jāzin un ko nākamā dienā vēl grib
izskaidrot vai pierādīt, kā un ar ko visvieglāk padarīt sa-

protamas tumšās vietas, tad tas nozīmē tik daudz, ka likt

kaut ko meklēt uz labu laimi, ko bērns nekad nav redzējis

un kas tam nav aprakstīts.
61. Ir kļūda zemāko klašu skolēniem uzdot par daudz

mājas darbu.

Nevajadzētu no maziem bērniem prasīt liela un ilga

galvas darba. Ja bērna smadzenes ir piecas vai sešas

stundas dienā mošā darbā, tad jau ir sasniegta viņa ražo-

šanas spēju robeža un pāri par to katra nopūlēšanās ir pat
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kaitīga. Fiziski vai garīgi ir bērniem labāk, ka tie mājā
strādā maz, kamēr nebūs sasnieguši trīspadsmit vai četr-

padsmit gadu vecumu. Pirms šī vecuma mājas darbiem

būtu jāattiecas tikai uz lietām, ko bērns viens pats bez

skolotāja palīdzības var pārvarēt. Ja tas notiek, tad

skola ir ieguvusi laiku, un bērnam tiek gluži piedienīgi
nodrošināta vajadzīgā līdzdalība skolas zināšanās. Ir no

vislielākā svara, ka ne skolotāja godkārība, ne vecāku

iebildība nemazina bērnu intelektuālās bagātības, kas var

viegli notikt, ja prasa agrā jaunībā par daudz lielu un pa-

stāvīgu garīgu piepūlēšanos. Nezin vai varēs noliegt, ka

lielākai daļai no tiem, kas apmeklējuši mūsu caurmēra

skolas, ar šādām metodēm notrulinātas dāvanas un spējas.

Prof. Huxley's saka: „lekš tam pastāv briesmīgākais
mūsu laiku skolu posts, ka jaunos cilvēkus ar nebeidza-

miem pārbaudījumiem, kas dzen kā uz derībām, kairina

uz pārmērīgiem darbiem. Kāds dzīves pazinējs (droši vien

ne no tiem, kas agri ceļas) ir teicis vienreiz par tiem. kas

agri ceļas, ka priekšpusdienā tie pa lielai tiesai stipri ie-

domīgi, bet visu pēcpusdienu apmāti. Neņemos izšķirt,
vai tas zīmējas uz tiem, kas agri ceļas šī vārda vispārējā

nozīmē; bet par daudz bieži to var apgalvot par tiem ne-

laimīgiem bērniem, kam par daudz agri jāsāk mācīties.

Visu savu dzīves priekšpusdienu tie ir iedomīgi, visu pēc-

pusdienu — vēja grābšli. Ar pāragru garīgu nesātību, ar

grāmatu urbšanu un neapgarotu priekšnesumu pļāpā-
šanu tie ir pievilti garīgā svaigumā un spēkā, kas būtu bi-

jis jāpietaupa asai cīņai vēlākā dzīvē. Viņu spējas jau no-

lietotas ar pārmērīgu piepūlēšanos, ko prasīja no jaune-

klīgām smadzenēm, un bezvērtīgi bērnišķi triumfi tos jau
ir demoralizējuši, iekams sākās īstais dzīves darbs. Ne-

esmu sliņķu draugs, bet jaunībā vairāk nekā vecumā ga-

ram vajadzīga atpūta; tas svaigais, ilgstošais, spēcīgais

darbs, kas ir daža laba liela vīra panākumu pamats, nav

tik daudz piešķirams viņa zēna gadu uzcītībai, kā viņa at-

pūtas stundām."

62. Ir kļūda dot kādu darbu uzdevumu, ko vēlāk ne-

skata cauri vai neatprasa.

Kas tā dara, tas sistēmatiski- audzina savus skolēnus

pienākuma neizpildīšanai. Ja skolēniem uzdod darbu, tad
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bez kā tālākā tas nozīmē: „Nākamā stundā es pārliecinā-
šos, vai jūs esat izpildījuši savu pienākumu." Daži sko-

lotāji aizmirst vai nokavē izskatīties mazus rakstu darbus.

Cits tos ievāc, lai tos nekad neatdotu, nedz izlabotu. Šādi

skolotāji audzina savos skolēnos neuzmanību, vienaldzību,

ja pat negodīgumu. Virji grēko ari pret sevi pašiem, jo
tādā ceļā tie droši zaudē savas klases cienību. Skolēni

ātri atrod sava skolotāja vājās puses. Viņi mīl kārtību,
konsekvenci, tie sajūt dziļāko cienību pret skolotāju, kas

seko sava amata pienākumiem. Bet viņi zaudē uzticību

uz skolotāju, kas savus pienākumus liek novārtā.

63. Ir k|ūda mācīt ilgi par vienu un to pašu lietu.

Uzmanība izsīkst, ja tai ilgi jākoncentrējas uz vienu

priekšmetu. Pat pieaugušiem šad tad jāpārtrauc garīgais
darbs un jāatpūšas. Pārmaiņām bagāts darbs veicina

lielā mērā uzmanību. Ja biežāk pāriet no viena darba uz

otru, tas nodrošina atpūtu un veicina skolēna veselību.

Daudzas no tām veselībai kaitīgām parādībām, ko skolas

dzīve nes sevī, nāk no tam, ka bieži par daudz ilgi un

vienā un tanī pašā ķermeņa stāvoklī kavējas pie tā paša

darba, kamēr darbs kļūst garlaicīgs un stāvoklis nepane-

sams. Ar piecu minūšu starpbrīžiem kairas stundas bei-

gās skolēniem būs vairāk sekmju nekā tad, ja viņš visu

laiku būs spiests pie darba. Zemākās klasēs atpūtas brī-

žiem jābūt vēl biežāk. Ar mācības laiku ik pa piecpadsmit
minūtēm ar sekojošo starpbrīdi maziem ir lielākas sek-

mes, nekā pa pusstundai ilgā mācību laikā. Bieža klases

maiņa var, sevišķi zemākās klasēs, kļūt par dabiskās dis-

ciplīnas līdzekli.

64. Ir kļūda iedomāties, ka pietiek kādu priekšmetu
izņemt vienreiz.

Katrs priekšmets ir netik vien jāatkārto, bet tanī jā-
atdzīvina vēl reiz kopaina. Jaunam skolotājam tas ir pār-
dzīvojums, no kā saplok dūša, kad tam jāredz, ka viņa

skolēni liekas loti maz ko zin par lietu, kas izņemta pirms
mēneša. Viņš var ar labu apziņu un izveicīgi tai būt pie-
gājis, _p. p., ievadījis daļskaitļu noslēpumos, viņš tanī brīdī

var būt lepns uz saviem panākumiem un ar tiesību; bet ja

viņš apmierinās tikai ar priekšmeta labu izskaidrošanu,
tad sev par lielu vilšanos atradīs, ka ir būvējis uz smiltīm.
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Viņam jau iepriekš būtu jānosaka dienas, kad tas atkārtos

izņemto kopsakarībā, bet bez tam viņam katrreiz, iekams

stājas pie jauna uzdevuma, īsi saņemot jāaplūko iepriek-

šējā viela. Kas vakar mācīts, tas šādā veidā jāatkārto,
iekams iesāk jaunu darbu. Tikai tad, ja tādā veidā at-

kārto un atkal atdzīvina kopainu, rodas paliekoši iespaidi.

«Vingrinājumi dara meistaru". Ir tikpat pareizi un aiz lī-

dzīgiem iemesliem, ka bieža atkārtošana nostiprina iespai-
dus uz ilgāku laiku. Skolotājam tik daudz grūtības ne-

dara novest skolēnus pie priekšmeta izpratnes, kā iespiest

viņiem atmiņā to, kas izņemts. Atmiņas ceļš labi jākopj,

ja grib droši pa to braukt. Atmiņai iet kā metāla rīkam:

jo vairāk to lieto darbā, jo spožāk tā spīd.
Intelektuālā audzināšanā skolotājam divi pienākumi:

iedabūt zināšanas savu skolēnu galvā un tās tur cieši no-

stiprināt, — citiem vārdiem, visu noskaidrot un noskai-

droto paturēt atmiņā. Ja vajadzīgs kādu vielu saprotami

noskaidrot, tad skolotājs var brīvi atraisīt savu īpatnību
un savu pedagoģisko talantu. Bet no pastāvīgas atkārto-

šanas un dāvanas prast atdzīvināt vielas kopainu atkarā-

jas, vai zināšanas ilgi patversies galvā. Lai ietaisot ra-

barbarus ņemtu vajadzīgā daudzumā cukuru, kāda veca

dāma arvienu rīkojās pēc šādas receptes: „Ņem tik daudz

cukura, cik tev atjauj tava sirdsapziņa, tad aiztaisi acis un

met vēl vienu sauju iekšā." Drusku pārgrozot šo likumu,
to var katrs skolotājs ņemt par paraugu. Mums jāatkārto
un kopaina jāatdzīvina un jāatkārto, kamēr liekas taisni

smieklīgi vēl reiz atkārtot, un tad piedzīvojumi mums

mācīs, ka ir nepieciešama lieta vēl reiz atkārtot un parā-
dīt kopainu.

65. Ir kļūda atkārtot, kad jāmāca.
Dažs skolotājs atkārto pats un tad apmierinās ar to,

ka liek savai klasei vienkārši atkārtot, ko viņš tai stāsta.

Šo atkārtošanas metodi bieži lieto tik stiprā mērā, ka tā

skolēniem apnīkst un padara skolas darbu par bezjēgas

atgremošanu. Pie tam šādai atkārtošanai nav nekādu

sekmju. Tā tikai uzliek jaunu krāsas kārtu, iekams

pirmā vēl nav nožuvusi. Atkārtošana, kas nostiprina at-

miņā zināšanas, pastāv iekš tam, ka gars iet atpakaļ pa

savu ceļu un atkal iepazīstas ar visu, kam gājis garām. Ja
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tā kopaina kļūst atkal svaiga, tad atkārtošana nevar tapt

par garlaicīgu un monotonu pļāpāšanu.
66. Ir kļūda mācīt vesela domu gājiena vietā tikai

vārdus.

Kādu lietu vienreiz pamatīgi atkārtot ir labāk, neka

desmit reizes pavirši. Vārdi var būt tikai skaņa; var sim-

tiem vārdu atrasties galvā, neradot kaut kā attiecīgās jū-

tas un domas. Tikai ar biežu domu virkņu atkārtojumu
tiek sekmēta mūsu garīgā augšana, bet ne ar to, ka pēc

iespējas daudz iedzenam savā atmiņā.

Katrā priekšmetā skolēniem jāmeklē viss vērtīgais,
kam jāturas atmiņā, jālaiž dzīvā savstarpējā sakarībā un

tā jādabū kopaina atkārtošanai. Kas bērnam jādara, to

lai saka viņa paša gars, bet jebkura gribas darbības nopū-

lēšana atstāj atmiņā daudz lielākas pēdas nekā tad, kad

atmiņai jādarbojas gandrīz bez pūlēm.
67. Ir kļūda pieņemt, ka kļūdu uzrādīšana jau nozīmē

to pašu, ko kļūdu izlabošana.

Daudzi skolotāji pārbauda savus skolēnus tikai spē-

jās atbildēt uz zināmiem jautājumiem, kas zīmējas uz

tikko aplūkoto vielu. Viņi uzstāda jautājumus, un kad at-

bilde izpaliek, tad viņi bar skolēnus vai taisa atzīmi par

uzvešanos vai sekmēm. Dažreiz viņi dara kā vienu, tā

otru. Liekas, skolotājs domā, ka tas apmierinājis savu

pienākumu, ja tas gudri pakratījis galvu un pateicis vār-

dus: «Nākamais" vai «nepareizi" vai licis jautājumu atbil-

dēt citam skolēnam. Ar to vēl tālu nav diezgan, ja skolē-

nam parāda, ka viņš nezina atbildes vai nesaprot lietas.

68. Neklājas apmierināties ar to, ka tikai vienreiz

pakaro pret kādu kļūdu vai maldīšanos.

Skolotājam aizvien no jauna būtu jāuzstāda jautājumi,
kas nav tikuši atbildēti. Pats par sevi saprotams, ka viņš
nedrīkst vairākas reizes no vietas prasīt par to pašu.
Laiks taču neatļauj nodarboties bieži ar tiem pašiem sko-

lēniem. Ja vairāki vienas klases skolēni nav devuši pa-

reizu atbildi, tad ir gluži piedienīgi likt atkārtot atbildes

vēl dažas reizes visai klasei. Ja kāds skolēns ir izdarījis

kļūdu un pats to izlabo, tad varētu viņam uzstādīt to pašu

jautājumu dažas minūtes vēlāk. Ar atkārtošanu padziļi-
nās iespaidi un tiek izskaustas aplamības. Kur tik vien
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iespējams, jāliek skolēnam pagatavot kļūdu saraksts, ku-

ras tas taisījis. Šādus sarakstus skolotājam vajadzētu
bieži izlietot vingrinājumiem. Labākā ābece, kas var būt

skolēnam, ir vārdu saraksts, ko tas nav pareizi skaņojis.
Labākais izrunas leksikons, kas tam var būt, ir vārdu sa-

raksts, ko tas nepareizi izrunājis.

69. Ir kļūda izņemt daudz vienā mācības stundā.

Liekas, daudziem skolotājiem ir ieskats, ka par to pe-

dagoģiskām spējām spriedīs pēc tā, cik daudz vai cik maz

mācāmās vielas tie var izņemt vienā stundā. Lapas pušu

skaits, ko tie izņēmuši, rāda, tā viņi domā, skolēnu sek-

mes; matēmatisko zināšanu daudzumu viņi mērī pēc

kvadrātmetriem. Viņi aizmirst, ka skolēniem pašiem mā-

cības darbā ievērojama līdzdalība. Augli, ko nes pasnieg-
šana, mazāk atkarājas no tam, vai zināšanas ir sniegtas,

nekā no tam, vai tās ir uzņemtas. Iznākumu nevar noteikt

pēc tā, ko skolēni dzird, bet gan pēc tā, ko tie no skolas

ņem līdz un piemēro vēlākā dzīvē. Viss tas, ko skolotājs
no zināšanām sniedz skolēniem, vai no tiem izdabū, pa-

stāvīgi stundā jāvingrina. Ja jāmāca jauni fakti un do-

mas, tad «prasīšana uz iekšu" ir labākā metode, ko izglī-
tots piedzīvojis skolotājs var lietot. «Prasīšana uz āru"

ir tam vienīgais pareizais līdzeklis iespiest cieši atmiņā.

Ja ir sniegti trīs gabali, tad tanīs jāvingrinās, lai tie būtu

cik viegli būdami; tad jāsniedz trīs nākamie klāt un jāvin-

grinās sešos v. t
.

t. līdz stundas beigām un proti tā, ka uz

stundas beigām atkārtošana kļūtu aizvien pamatīgāka un

tik pārmaiņu bagāta, cik vien iespējams. Dažreiz jāat-

bild visai klasei, tad atkal atsevišķam skolēnam, bet vien-

mēr jāiet mundri un veikli uz priekšu.

70. Ir k]ūda pasniedzot neskaidri izteikties.

Pamatība ir viena no svarīgākām spējām, ko var

skolā piesavināties. Zināšanas ir tikai tad vērtīgas, ja uz

tām var pajauties. Pirmā vietā vajaga būt skaidrībai, ja

pat pie tam liktos, ka tikko iet uz priekšu. Nevajaga ņemt

nekā jauna, kamēr iepriekšējais nav skaidri izprasts un

labi piesavināts. Jāizvairās no pārprotamiem izteicie-

niem un tie jāizlabo, ja skolēns tos lieto rakstos vai vār-

dos.
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71. Ir kļūda galvenokārt labiem skolēniem ziedot

uzmanību.

Par daudz bieži skolotājs neievēro mazāk apdāvinā-
tos skolēnus, lai ar saviem apdāvinātākiem sasniegtu lē-

tus triumfus. Kārdināšana tā rīkoties ir liela; šādā no-

lūkā nav pat jāņem vērā pārbaudījumu iznākumi. Bet

nobela tāda rīcība nav, jo neklājas palīdzēt tiem, kam pa-
līdzības vismazāk vajaga, un atstāt novārtā tos, kam

mūsu palīdzība nepieciešama. Biskaps VVhatelev's saka,
ka kāds dārznieks visās izstādēs vienmēr ņēmis pirmo

godalgu par savām ērkšķu ogām. Tas ildzis prāvāku
laiku, kad viņa līdzcenši nākuši noslēpumam uz pēdām.
Savos slepenos novērojumos tie redzējuši, ka minētais

dārznieks pavasarī saviem labākiem krūmiem norāvis

gandrīz visas ogas un atstājis tikai dažas, sevišķi lielas.

Tā viņš sasniedzis pirmklasīgus augļus, bet dabūjis tikai

dažas ogas no krūmiem, kas ar parasto rīcību būtu atne-

suši daudz vairāk. Skolotājiem būtu vienmēr jāpadomā,
ka viņu pienākums nav audzēt dažas «godalgojamas
ērkšķu ogas", bet ka tiem jāsniedz visiem skolēniem aug-

stākā un labākā izglītība, kā tas vien iespējams pašreizē-
jos apstākļos.

72. Ir kļūda sniegt bērniem zināšanas, kuras tie tūlīt

nevar izlietot.

Šādā veidā bērni nekā nav mācījušies pirms skolā ie-

šanas, bet tad tie. mācījās taču ātrāk un to atmiņa darbo-

jās labāk nekā kaut kurā citā laikā vēlāk. Tad tie ieguva
zināšanas, lietojot attiecīgos priekšmetus; un ja kāda zi-

nāšana bija iegūta, tad to tūlīt izlietoja. Ja skolēns var

nosaukt divu burtu skaņas, tad viņam būtu jāsauc ari

vārdi, ko ar tām var sastādīt. Tad vajadzētu mācīt cita

burta skaņu, un tagad var ar triju skaņu saistīšanu veidot

jaunus vārdus v. t. t. Pat tad, ja lieto pārdzīvoto «alfa-
bēta" metodi, ir neprātīgi likt monotoni atbildēt divdesmit

sešu burtu nosaukumus, kad jau ar nedaudz burtiem va-

rētu sastādīt garus teikumus. Lai lietotu še kādu metodi

lietodami, būtu jāliek tūlīt lasīt teikums, kolīdz skolēni var

nosaukt vārdus, kas tanī ieiet, un saprast domas, ko tas

izteic.

Rēķināšanā nevajadzētu skolēniem likt mācīties ar
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grūtībām visu vienreizvienu un tad tikai pārvērst zinā-

šanas praksē. Tiem vajadzētu vairāk rēķināt vienkāršus

saskaitīšanas un reizināšanas piemērus, iekams tie mācās

visu vienreizvienu. Ja skolēns ar kociņu, pogu, pupu un

citu lietu palīdzību atradis, ka divi vieninieki dod divi, divi

divinieki dod četri, tad viņš jau var mācīties reizināšanas

procesu un to lietot. Skolotājs tad var dot piemēru ar tik

lielu reizināmo, cik vien vietas uz tāfeles, pieņemot, ka

viņā nav citu skaitļu (cīparu), kā tikai viens un divi. Ja

viņš to dara, tad skolēns ir spiests vienā vienīgā piemērā
pietiekoši bieži atcerēties faktu, ka divi divinieki dod četri.

Likt atkārtot procesus ir daudz interesantāk nekā atkārtot

tikai vārdus, un iespaidi, ko tā dabū, sakņojas daudz

dziļāk.
Skolotājam, saprotams, jāraugās uz to, lai viņš dotu

tikai tādus darbus, ko skolēni var veikt ar savām vien-

reiz viena zināšanām. Bieži skolēni redz, ka tie aiz sava.

skolotāja nolaidības spiesti rēķinot ķerties pie pirkstiem
un dabū par to vēl dzirdēt bārienu.

Saskaitīšanā skolotājs var dot garu piemēru un to-

mēr te jālieto tikai dažas nedaudzās kombinācijas, ko viņa
skolēni pilnīgi pārvalda. Tomēr piemēri tam labi jāpār-
domā un jāsarindo.

Definicijas ģeometrijā, gramatikā, ģeogrāfijā v. t. t.

vajadzētu dot tikai tad, kad skolēnam pēc tā rodas vaja-
dzība. Ja amata māceklim jāmācās kāda rīka lietošana,
tad to dod viņam rokā, lai tūlīt patstāvīgi ar to darbotos.

Rīka apraksta un dēfīnicijas viņam nevajaga mācīties. Ti-

kai skolotājs no šīs mācīšanas metodes taisa izņēmumu —

viņš pielaiž kļūdu, likdams arvien skolēniem mācīties

vienreizvienu, alfabētu un dēfīnicijas, pirms tie to visu iz-

lieto.

73. Ir kļūda atkārtojot vai vingrinoties lietot uzska-

tes līdzekļus.
Tos vajadzētu lietot tikai tanī nolūkā, lai sniegtu ide-

jas, bet ne lai tās iespiestu atmiņā. Skolēniem vajadzētu
rīkoties ar abstrakcijām, kolīdz tie nokļuvuši ar konkrēto

lietu palīdzību pie skaidriem priekšstatiem. Saskaitīšanā,

p. p., bērnam būtu vispirms ar bumbiņu, pupu vai citu lietu

palīdzību jāmācās septiņu un deviņu suma. Bet ja nu viņš
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ir šo faktu vienreiz skaidri uztvēris, ka septiņi gabali pie-
skaitīti vienas un tās pašas dabas deviņiem gabaliem iz-

taisa 16 gabalus, tad viņam nākamībā būtu vienkārši jāsa-
skaita skaitli septiņi un deviņi. Uzskates līdzekļi atvie-

glina skolotājam jaunas vielas izņemšanu, bet tiklīdz uz-

doto skolēni izmācījušies, uzskates līdzekli aiztur brīvu

gara attīstību. Jūtekliskai uztverei jāizbeidzas, ja iespaids
ir nostiprinājies.

74. Ir kļūda apmierināties ar nepilnīgām atbildēm.

Skolotājs dara labi, ja liek skolēniem atbildēt pilnos
teikumos. Labāko valodas mācību skolēni dabū vārdu iz-

teiksmes praktiskos vingrinājumos, kas stiepjas pa visu

skolas darbu; labs izteiksmes veids iemācās ne ar liku-

miem, bet ar to, kā izlabo kļūdas, kas izdarītas izrunā, tā

gramatikā. Skolēniem būtu tāpēc katrā laikā jāatbild
pilnu teikumu formā, lai pieradinātos teikumu veidošanā,
kas pareizi attēlo viņu domas. Tas dod skolotājam labāko

izdevību izlabot kļūdas. Jautājumus, ko var atbildēt ar

vienu vienīgu vārdu vai datumu, nevajadzētu spiest at-

bildēt pilnos teikumos. P. p., pateic Hastingas kaujas da-

tumu. Hastingas kaujas datums ir 1066. g. pēc Kr. No-

sauc angļu kara spēku pavēlnieku pie Vaterlo. Velingtons

bija kara spēku pavēlnieks pie Vaterlo. Tādus un līdzīgus
jautājumus atbildēt pilnos teikumos nozīmē izšķiest laiku,

pie kam skolēns ne kaut kā netiek sekmēts.

Šinī lietā skolotājam vajadzētu turēties pie šāda li-

kuma; ja atbilde izteic kādu skolēna domu, tam būtu pat-

stāvīgi jāpūlas domu ietērpt teikuma formā. Atkārtot

jautājumu, pievienojot vienu vārdu vai datumu — maza

nozīme.

75. Ir kļūda atkārtot katru atbildi.

Daudziem skolotājiem paraša atkārtot skolēna doto

atbildi. Tas nav nekas vairāk kā laika izšķiešana, bet

daudzi to ar nodomu piekopj. Viņi atkārto atbildi, lai pa

to laiku sagatavotu nākamo jautājumu. Tam vispār tā

nevajadzētu būt. Skolotāja jautājumiem jāplūst viegli no

mutes, citādi nāk kūtras atbildes un uzmanība atslābst.

Protams, dažreiz ir gluži labi atkārtot atbildi, lai to ar iz-

teiksmi liktu iegaumēt citiem skolēniem, vai ari izceltu

kādu svarīgu punktu.
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76. Ir kļūda katru priekšmetu apstrādāt pēc tā paša

plāna.
Lai sasniegtu labus panākumus mācībās, skolotājam

nepieciešami rūpīgi sagatavot ne tikai attiecīgo vielu, bet

ari pasniedzamās stundas. Viņam jāuzmet katrai stundai

lielās kontūrās vispārējs plāns. Tas neļaus viņam novēr-

sties no sava temata. Plānam tomēr jābūt loti elastīgam,
lai to varētu piemērot visiem gadījuma apstākļiem vai

jautājumiem, ko var uzstādīt pasniegšanas laikā. Plāna

cietajam ģindenim nevajadzētu būt jūtamam. Jo dažādāka

skolotāja metode, jo dzīvāka ir interese, ko viņa skolēni

veltīs mācībām.

77. Ir kļūda, ja mācot lieto daudz vārdu.

Daži skolotāji mīl sniegt no sevis visu, ko tie zina par

vienu priekšmetu. Ja skolotājs runā par daudz, tas savu

priekšmetu apstrādājot vai nu aiziet par tālu, vai ari viņš
sniedz saviem skolēniem vairāk domu materiāla nekā tie

spēj nest. Klasē nevar no stundas stundā no dienas dienā

uzklausīt skolotāju, kas savos skolēnos redz tikai klausī-

tājus. Pat tad, ja tie ar dzirdēto tiktu galā, būtu maz

mantots. Uzmanība, ko izlieto, lai klausītos, sevišķi ne-

attīsta domu krājuma. Tīri receptīvā gara darbība visai

maz pamudina uz vingru, tālāk dzenošu gara pašdarbību.
Tas ir labākais skolotājs, kas ar maz vārdiem var uzmudi-

nāt savus skolēnus uz lielāko garīgo darbību un dzīvāko

interesi pie sava darba. Ne skolotājam jārunā visvairāk

skolā, bet skolēniem, tomēr skolotāja vadībā un pārziņā.
Ja skolotājs runā par daudz, tad viņš nogurdina sevi un

savu klasi. Taupi, cik iespējams, skolā vārdus, bet toties

vairāk pamudini uz svaigu, priecīgu darbu.

78. Ir kļūda lietot pasniegšanā daudz svešu vārdu un

izteicienu.

Lielas domas vislabāk izteic vienkāršā valodā. Kam

ar bērniem darīšana, tam jāturas pie vienkāršiem, parasti
lietojamiem vārdiem, citādi to nesapratīs. Bet cik skolo-

tāji grūti atceras savu garīgo attīstību, sākot no bērnības!

Jaunās galvās bieži notiek sajukums tāpēc, ka viņu sko-

lotāji uzlūko it kā par sevi saprotamu, ka bērni pareizi
saprot visus viņu vārdus, kas tomēr katrreiz tā nava.

Skolotājam būtu savā valodā jāsniedz tik pilnīgs pa-
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raugs, kāds vien iespējams. Tai vajadzētu būt vienkār-

šai, izmeklētai, piemērotai apstākļiem, izrunā bez mazākā

iebilduma, gramatikali bez kļūdām.
79. Ir kļūda padarīt par mācības mērķi vārdu mācī-

šanu.

Ja lietu vārdus lieto savienojumā ar lietām pašām,
tad skolēni iemācās tos bez kādas piespiešanās. Nekad

vēl nevienam bērnam nav pasniegta mācības stunda, kur

tam vajadzētu mācīties vārdus: karote, nazis, krēsls vai

tūkstošiem citus mājas iekārtas priekšmetus, jo viņi zina

visu to vārdus tikko triju gadu vecumā. Nekad ne-

vajadzētu jautāt pēc lietu nosaukumiem, jo taisni tad būs

grūti tās mācīties. Skolēni daudz ātrāk patur alfabēta

burtu nosaukumus, ja viņi dzirdēs katrreiz, kad vien tie

nāk priekšā, tos nosaucam, nekā tad, kad viņiem jāpūlās
tie atsevišķi iemācīties. Vārdu mācīšanās nekad nevar

būt loti interesants darbs. Daudzi skolotāji un vecāki du-

smojas par to, ja sarunā ar maziem bērniem lieto vārdus

kā paralelograms, subjekts, deklinācija, multiplikators

v. 1.1., jo tie ejot pāri bērnu saprašanai. Bet tas atkarājas

no tam, kādā veidā tiem sniedz šos jēdzienus. Ja bērns

ir tiešām paņēmis rokā paralelogramu un tā iemācījies,
kas ir paralelograms un tādā kārtā iepazinies ar tā īpat-

nējām pazīmēm, tad viņš vārdu paralelograms lietos ar

tādu pašu izpratni kā vārdu krēsls. Piecu gadu vecs bērns

lieto daudzus vārdus savā ikdienišķā dzīvē, kas paši par

sevi daudz grūtāk burtojami un izlasāmi nekā minētie

vārdi, p. p., polonēze, kinematogrāfs, automobilis, telefons

v. tml. Lietas nosaukumam bērna acīs nesvarīga nozīme.

Viņš vairāk raugās uz to, kas lieta ir vai ko tā var. Ja

visu to var iemācīt un pie tam uzskatāmā kārtā, tad vārds
nedara ne atmiņai, ne izrunas orgāniem nekādas grūtības.
Bez idejas vārds ir tukša skaņa, un tam nav audzinoša

spēka.
80. Ir k]ūda grūtības padarīt par daudz vienkāršas.

Daži domā, ka skolotāja pienākums padarīt zināšanas

pēc iespējas sagremojamas. Skolotājam vajagot dot visu

zināšanu garšīgu, saldu sulu un pie tam homeopātiskās
dozās. Visus akmeņus, kas gul skolēna ceļā, lai noveļot.

Tanī vietā, lai liktu skolēnam kāpt zināšanu kalnā, vajagot
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to viņiem nonest zemē un viņu ērtības dēl bruģēt labu ceļu

pa līdzenumu. Skolotāji, kas rīkojas pēc šādas receptes,

atdod savu skolēnu domāšanas spēju panīkšanai.

Skolotājam vajadzētu uzstādīt par mērķi:
I) ļaut skolēniem pašiem kļūt grūtībām pāri;
II) kāda priekšmeta grūtības sniegt to pareizā dabi-

skā savirknējumā;
III) paaugstināt grūtības atkarībā no klases un ve-

cuma; sākumā tiešām tām vajadzētu būt mazām;

IV) cik iespējams atturēties no izskaidrošanas; vaja-

dzētu noskaidrot tā domu materiāla būtību, ko sniedz mā-

cības grāmatās vai kur citur, bet nekad neizpildīt skolēna

vietā domāšanas darbu;

V) ja vajadzīgs, tad pūlēties izskaidrot noteikti un īsi.

81. Ir k(ūda atstāt neizmantotu kādu gadījumu, kur

skolēni varētu mācīties ar pašdarbību.
Viena no audzināšanas pamatpatiesībām skan: „Bērni

mācās ar to, ka viņi paši ir darbīgi." Ja šo pamatpatiesību
pareizi izlieto, tad tai ir divas priekšrocības:

I) tā attīsta bērna darba prieku, līdz ar to gribas dar-

bību — augstāko spēju, kas skolotājam bērnos spēcīgi jā-
attīsta ;

II) tas ir vienīgais drošais līdzeklis saistīt uzmanību.

Ja bērns lieto savas rokas, tam jābūt uzmanīgam, jo tikai

paša gars var vadīt savas rokas. Jāapdomā, ka labākā

gadījumā jutekļi ir tikai gara kalpi. Tie sniedz smadze-

nēm iespaidus, bet šo iespaidu pareizība, stiprums un il-

gums atkarājas no pašām smadzenēm. Jutekļi neveido

domas, tie apgādā garu ar materiālu, no kura formējas
domas. Tie pievada smadzenēm neskaitāmus iespaidus,
kam smadzenes dāvā tikai maz vai nekādas uzmanības.

Ja nav nekādas tieksmes uzņemt, tad neveidojas vispār
nekādas domas un pat tad, ja tādas rodas, tās nepaliek
apziņa, ja tās nelieto. Likt mācīties skolēniem ar pašdar-
bību ir vienīgā metode, kas tiešām sevī ietver visu nosa-

cījumu piepildījumu, kas dod mūsu domām skaidrību un

ilgumu. Ja uzmanību tā stiprina, tad smadzenes ne tikai

uzņem iespaidus, bet pārvērš tās domās, kas tūlīt spējī-
gas strādāt. Visas zināšanas, ko iegūstam, mums tūlīt va-

jadzētu izlietot un, ja kaut kā iespējams, ari rokām pie
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tam jādod kāds darbs. Kādreiz ķīmijas skolotājs aprobe-

žojās ar to, ka mācītā veidā sniedza savas zinātnes fak-

tus un attēloja uz tāfeles zīmējumus. Tad klases priekšā

taisīja mēģinājumus, lai paskaidrotu pasniedzamo vielu un

labāk iespiestu atmiņā faktus. Gāja vēl soli tālāk un tai-

sīja mēģinājumus pirms izskaidrojumiem, un skolēniem

vajadzēja rezultātus atzīmēt un par tiem referēt. Bet ta-

gad skolotājs, ja tas grib panākt noteiktus un ilgstošus ie-

spaidus, liek katram skolēnam pašam izdarīt savus mēģi-

nājumus. Tikai ar. šiem mēģinājumiem un proti ar biežu

mēģinājumu atkārtošanu ķīmiskas teorijas sēdēs droši

viņa galvā līdzās tam milzīgajam domu krājumam, kas

ikdienišķā dzīvē izlauž sev ieeju.

Botānikā, kā tas jau atzīts, tikai tad labi var mācīt,

ja katrs skolēns dabū tipiskas augu sugas rokā un uzzīmē

viņu atšķirības pazīmes. Skolēns var gadiem ilgi skatī-

ties uz zemes karti, nedabūjot pie tam noteiktas ainas par

redzamām uz tās zemju dalām. Aiz šī kā aiz cita iemesla

labi skolotāji liek skicēt kartes vai modelēt no māla, ģipša
vai ķites, vai ari izgriezt no koka, papīra un tml., lai sek-

mīgi nostādītu ģeogrāfijas pasniegšanu. Viņi zīmē ne tikai

pašu karti uz tāfeles, bet katrs skolēns pagatavo skices

un kartes, ko vēlāk ierindo savā karšu krājumā, no visām

zemes daļām un ģeogrāfiski svarīgām parādībām. Tā ir

laba ideja, dot rokā ģeogrāfijas pirmmācībā skolēniem ze-

mas, platas kastītes ar smiltīm vai puķu zemi, tā kā tie,

mācoties par kāda gabala robežām, var paši sev veidot

attiecīgās zemes daļas. Šādā ceļā var veidot sausās ze-

mes masas ar to kalnājiem, lejām, pussalām, uzkalniem

v. t. j. Koka kluči var derēt pilsētu attēlam. Ja kastītes

dibenu izkrāso zilu, tad ar to ir gādāts ari par ūdeni.

Mūsu garīgos spēkus var iedalīt trīs grupās: vieni uz-

krāj domas, otri ienes kārtību mūsu domās un trešie do-

mas izlieto. Šiem spēkiem nebūtu jādarbojas neatkarīgi
citam no cita, bet zināmā secībā un tanī pašā laika. Ne-

vienu* domu nevar skaidri norobežot vai ari nostiprināt

uz ilgāku laiku mūsu garā kā vienīgi tad, ja noticis jau

beidzamais solis mūsu gara darbībā. Zīmējoties uz da-

žiem mācību priekšmetiem, lielākā dala skolotāju atzīst

par pamatlikumu — likt mācīties ar pašdarbību. Lasīšana,
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zīmēšanā, rakstīšanā un matēmatikas priekšmetos skolē-

nus pievelk pilnīgi pietiekošā kārtā pašdarbībai. Neviens

skolotājs neapmierinās tikai ar to — dot viņiem vajadzī-

gās idejas. Teorija tūlīt tiek lietāta praksē. Šīs metodes

vajadzētu, cik iespējams, lietāt visos priekšmetos. Lasī-

šana, klausīšanās un skatīšanās pieved mūsu garam ide-

jas, bet tās tiešām kļūst mūsu īpašums, ja tās lietājam.
82. Ir kjūda teikt kaut ko skolēniem, ko tiem pašiem

vajadzētu zināt vai ko tie, saprātīgi mācīti, varētu paši
atrast.

Tas ir skolotāja zelta likums. Ja tikai šo vienu lie-

tātu, tad lielākā daļa skolu mācības būtu pavisam citādas.

Jauniem skolotājiem šis likums būtu jāatkārto katru rītu

ceļā uz skolu un vakarā jāprasa, kur viņi pret to grēko-

juši. Saprātīgi lietāts, tas palīdzēs novērst lielāko daļu
metodisko kļūdu. Runāt nenozīmē iemācīt, tāpat tas ne-

nozīmē sniegt norādījumus un pamācības. Skolotājam va-

jadzētu būt savu skolēnu vadonim zinātnes dārzā un tiem

rādīt, kādi augli viņiem noderīgi un kādi kaitīgi, viņam

vajadzētu tiem ari rādīt, kā labāk sasniegt augļus, bet

viņš nedrīkst tos savu skolēnu vietā raut, saēst un sa-

gremot. Viņam jāmāca savi skolēni domāt, bet nav jā-
domā viņu vietā. Tas sekmēs skolēnu attīstību, jo dos

viņu darbības dziņai darbu, pēc kura tā tik'ļoti ilgojas.
Nav nekāds brīnums, ka mazam zēnam ar labām dā-

vanām, kuras varētu tik viegli atraisīt mošai darbībai, nav

patikas apmeklēt skolas, kur drīkst tikai klausīties._
Skolotājam, kas nepazīst bērnu gara brīnišķīgās da-

bas un dabiskās viņu spēku augšanas, vajadzētu būt loti

iecietīgam pret skolas kavēšanu. Kārdināšana neiet skolā,
bet apiet to ar līkumu, bieži apzīmē tikai protestu pret

augstākā mērā nepareizu nolaidību, ko tie piedzīvo. Ja

neraugās uz apzinātas nepaklausības sliktām sekām, tad

droši vien puisēns vairāk mācītos mežā un laukā no pu-
ķēm un putniem nekā dažā skolā.

Filozofs V. Hamiltons saka: «Audzināšanas pamat-

princips pastāv iekš tam, lai pievilktu skolēnu pašdarbību
un nekā nedarītu viņa vietā, ko tas pats var padarīt."
Herberts Spensers raksta: «Audzināšanā vajadzētu iero-

sināt pašdarbību līdz augstākai pakāpei. Bērni būtu jā-
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iemāca, lai tie paši varētu izpildīt pētījumus un taisīt slē-

dzienus. Viņiem vajadzētu cik vien iespējams maz teikt,
bet turpretim pamudināt pašiem meklēt pēc iespējas
daudz. Pašattīstība nodrošina visiem iespaidiem dzīvības

spēju un ilgumu, ko nekad nevar sasniegt ar parastām

metodēm. Katrs zināšanas gabals, ko skolēns pats iegu-

vis, katrs problēms, ko pats atrisinājis, kļūst šādā piesavi-
nāšanās ceļā daudz augstākā mērā viņa garīgais īpašums
nekā kaut kā citādi. lepriekšēja garīga darbība, kas sevī

slēdz laimīgu rezultātu, vajadzīgā domu koncentrācija,

uzbudinājums, kas pavada uzvaru — tas kopā dara ie-

spaidu, lai kādu izņemamo vielu tā iespiestu atmiņā, ka

to nekad nevar ne no skolotāja, ne no grāmatas smelta at-

ziņa. Pat tad, ja skolēns kļūdījies, spraigums, kādā no-

kļuvuši visi viņa garīgie spēki, pirms tam ir pateikts at-

risinājums, palīdz daudz vairāk paturēt tos atmiņā nekā

atkārtojot kādu pusduci reižu. Jābūt par to skaidrībā, ka

tamlīdzīga gara disciplīna spiež uz visu iegūto zināšanu

pastāvīgu sakārtošanu. Faktu un slēdzienu būtībai, pie
kuriem nonāk tādā dabiskā ceļā, piemīt tas, ka tie kļūst
atkal un atkal par citu slēdzienu pamatu — par līdzekli

atrisināt tālākos jautājumus. Ja vakar skolēns atrisinājis
kādu problēmu, tad tas viņam palīdz šodien pārvarēt

jaunu problēmu. Tādā ceļā visas zināšanas, tiklīdz tās

piesavinātas, kļūst par garīgu spēju un veicina visu do-

māšanas procesu, jo negul tikai uz rakstītas garīgas biblio-

tēkas lappuses, kā tas būtu mācoties no galvas.

/Amerikas paidagogs Horacs Manns rakstīja: „Par no-

žēlošanu, mūsu dienu audzināšanā runāšanai piemīt lie-

lāka loma nekā vingrinājumiem un darbībai."

Skolēniem jādod izdevība baudīt patstāvīgas pētīša-
nas prieku, un skola tad nekļūs viņiem par cietumu, bet

par prieka templi. Kāda sajūsma, ja bērni pārvar kādu

grūtību! Bet ja viņi tai tiek pāri bez skolotāja palīdzības,
tad viņu lepnums vēl lielāks, jo tad gods ir viņu pusē.

Mācības, kas piedienīgā kārtā pievelk skolēnus līdzdar-

bībā, nes vēl ari citus augļus. Ja mazu bērnu pastāvīgi
nēsā uz rokām, tad viņš nekad nevar iemācīties iet kā-

jām. Bet katra mazākā piespiešanās, ko tas izdara pats,

dod viņa muskuļiem stiprumu un dzīves prieku. Līdzīgā
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kārtā bērnam, ko stiprā garīga skolotāja roka pārcel pāri
katrai grūtībai, jākļūst garīgam vājiniekam, kas paļaujas
tikai uz citiem. Viņš vienmēr meklēs palīdzību, ja viņš uz

to audzināts, un ja viņam vēlāk bez skolotāja palīdzības

jāuzņemas cīņa par eksistenci, tad tas nebūs spējīgs pār-

varēt savā ceļā grūtības. Skolēns nekad nevar aizmirst

fakta, ko tas uzņēmis kā patstāvīga pētījuma rezultātu.

Ka zaļš ir dzeltena un zila savienojums, mācās zēns, sajau-
cot šīs abas krāsas, un tā viņš atklāj, ka no pirmās šķiras
krāsām var sastādīt otrās šķiras krāsas. Citam zēnam

tikai stāsta par dažādiem krāsu savienojumiem; var tam

ari rādīt loti mākslīgi un rūpīgi izpildītas krāsu tabeles,
bet tomēr radīsies liela starpība, kolīdz pārbauda abus

skolēnus viņu zināšanu ilgumā. Pēc ilgākas pārdomas ari

otrs zēns varbūt pēc desmit gadiem atcerēsies vēl, ka sar-

kans un zils dod purpurkrāsu. Bet pirmām zēnam nav

vajadzīga nekāda apzināta atmiņas piepūlēšana, lai to at-

cerētos. Viņš zina to tāpat, kā savu vārdu; .tāpat kā to,

ka viņam divi rokas, desmit pirksti v. tml., ka ziemā

auksts v. tml. tūkstošiem lietas, ar kurām tas iepazinies
pašpieredzes ceļā.



Piektā daļa.

Kļūdas morāliskā audzināšanā.

83. Ir kļūda nepiegriezt nekādas vērības skolēnu dzī-

ves veidam un tam, kā viņš uzstājas.
īstā pieklājība nezina nekādu patvaļīgu likumu. Tā

balstās uz tiesas un taisnības pamatiem un uzbūvēta uz

pareizas mūsu attiecību atziņas pret mūsu apkārtni, kā ari

tiem pienākumiem, kas mums jāpilda savstarpēji kā ģime-

nes, sabiedrības vai valsts locekļiem. Ja kāds zēns ir

tiešām pieklājīgs no paša dziņas, tad viņa morāliskai au-

dzināšanai jau labs sākums.

Labi tikumi vēl nemēdz zēnu darītpar labu kristieti, bet

ārkārtīgi atvieglina viņam būt par kristieti. Tie ir paš-

aizliedzīga rakstura ārējās zīmes un iedarbojas iekšēji tā,

lai dotu raksturam patstāvību. Labu uzvešanās veidu

vajadzētu mācīt praktiski. Katram bērnam, kad viņš rītā

atnāk, vajadzētu dabūt savu īpašu sveicienu un neaiziet

uz māju bez skolotāja atvadīšanās sveiciena. Bez tam sko-

lotājam visai savai klasei ar sirsnīgu „labrītu" jāsniedz
satikšanās sveiciens un pēc pabeigtiem dienas darbiem.

jāatlaiž ar „sveiki". Ja skolā atnāk pazīstams inspektors,
tad visiem skolēniem vajadzētu piecelties un teikt: „lab-
rīt" vai „labdien, kungs." Ja nāk kāds svešs, tad

tiem jāgaida, kamēr to stāda priekšā. Tad tikai jāsvei-
cina. To līdzīgos apstākļos no viņiem prasa mājās.
Kāpēc tad tos nepieradināt ari skolā?

Zēnus vajadzētu vingrināt, lai tie noņem galvas segu,

ja tie sastop pazīstamu dāmu vai kungu, un ari draugus
sveicināt ar cienību. Skolā tiem jāmācās, kā to darīt.

Pareizu rokas lietošanu cepuri paceļot vai sveicinot (proti
tās rokas, kas vistālāk no apsveicināmās personas) vaja-

dzētu ar vingrinājumiem padarīt par pašsaprotamu paradu-
mu. Starpstundas varētu dažkārt loti labi izlietot sveicinā-
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šanas vingrinājumiem. Zēni un meitenes iet cits citam ga-

rām un vingrinās uz ielas lietojamā sveicināšanā. Ja

šādi vingrinājumi dod iemeslu niekoties un smieties vai

ari tos uzskata kā joku, tad vainīgs tur tikai skolotājs.
Skolēniem vajadzētu sveicināt savus skolotājus, kad tie

starpbrīžos iet viņiem garām un kad tie rītos un pēcpus-

dienās nāk skolas telpās. Skolotājam nevajadzētu nekad

saviem skolēniem atjaut atbildēt tikai ar „jā" vai „nē",
bet tos pamācīt vienmēr teikt „jā, skolotāja kungs", „nē,

skolotāja kungs" vai „jā, jaunkundze", „nē, jaunkundze".
Ikdienas skolas darbs sniedz bagātīgi izdevību paasināt

atzinu, ka jāievēro citu tiesības, parādīt godbijību pret
veciem vai priekšniecību un vingrināties daudzajos pie-

klājības apliecinājumos, ko vajadzētu zēniem izrādīt pret

meitenēm. Ko skolā iemāca no pieklājības, neatkarājas

no iespējami daudziem padomiem un vārdu biruma, ko

šinī nolūkā izšķiež, bet gan labs piemērs un atkārtoti vin-

grinājumi iespēj daudz vairāk.

84. Ir kļūda apelēt pie motīviem, kuru izpratnes sko-

lēniem vēl nav.

Teoloģijas abstraktās mācības maz ko dod bērniem.

Patiesība, pat reliģijas patiesība paliek nesaprotama, ja to

sniedz mācītā formā; un ja to skaidri nesaprot, tad to ne-

vajadzētu ari lietot kā darbības motīvu. Bērns, kas at-

tēlo jūtas, ko viņš īstenībā nejūt, neizbēgami iemācās ļie-
kulību. Atkārtota principu mācīšana, kas nesniedz nekāda

noteikta pienākumu priekšstata, mazina spēku, kam vaja-

dzētu būt patiesībā. Pestalocijs saka: „Mazus_ bērnus

nevar vadīt ar norādījumiem uz sirdsapziņu, jo tā vēl nav

attīstīta. Tie rīkojas aiz simpātijas, un tikai pamazām
vēlāk rodas simpātijas vietā tā vadība, ko atzīstam par

taisnīgu; no labām jūtām bērns jāvada uz pareiziem pa-

matlikumiem. Bērnam simpātijas ir stiprākais motīvs."

85. Ir kļūda ar pašuzrādīšanas sistēmu pavedināt
bērnu uz negodīgumu.

Kur klases sekmes un vecāku labā doma atkarājasno

skolotāja mēneša ziņojumiem par uzvešanos un sekmēm,
tur ir loti bīstama lieta likt skolēniem pašiem pagatavot

ziņojumus. Droši vien būs skolēni, ko ne ar kadu labumu ne-

pavedināsi uz mānīšanos, bet ir ari daudz tādu, ar kuriem
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tas iespējams un tāpēc nav pareizi tos nostādīt apstākļos,
kur negodīgums ir noderīgs. Morāliskās jūtas skolēnam,
kas atrod sava viltojuma atzīšanu, kļūst neasas un viņa

tieksme uz negodīgumu pastiprinās. Godīgais skolēns

zaudē, kad viņš redz mānīšanu tā atalgotu, ticību uz tiesu

un taisnību, un ar to viņam zūd spēks rīkoties saskaņā ar

taisnības prasībām. Nožēlojama lieta, ja bērns jau agri
dzīvē piedzīvo to, ka panākumi daudzos gadījumos bā-

zējas uz netīras rīcības. Ja skolotāja mēneša ziņojumu
nevar izdarīt bez šīs kļūdas, tad labāk būtu no šīm liecī-

bām pavisam jāatsakās.
86. Ir k]ūda, ia kritizējot vērš skolēnu uzmanību tikai

uz nepilnīgo un trūcīgo.
Ja skolēniem jāizskatās citam cita darbi, tad skolotājs

pa lielai tiesai prasa tikai par kļūdām, ko tie var atrast.

Tiem jāievēro kļūdas burtošanā, interpunkcijā, stilā un iz-

runā v. tml. Tas dod visai viņu būtībai par daudz viegli
tieksmi uz kritizēšanu un varbūt pa lielai tiesai ir par ie-

meslu tik daudz pieaugušiem — meklēt skabargas. Sko-

lotājam nevajadzētu palaist garām tās daudzās izdevības

ikdienišķā skolas dzīvē, lai darītu savus skolēnus uzmanī-

gus uz to labo, kas ir biedru darbos. Ja skolēnus uz to

mācīs, tad viņi viegli varēs atrast kā kļūdas, tā ari labās

puses savu biedru domurakstos, lasīšanā, kartes zīmē-

šanā v. tml. Tāda audzināšana garīgi un morāliski līdzēs

labāk nekā parastā sistēma.

87. Ir kļūda palaist garām morāliskās attīstības iz-

devību, kāda rodas rotaļu laukumā.

Rotaļu laukumā skolotājam ir vesela rinda gadījumu,
kur var stiprināt savu skolēnu morāliskās jūtas. Zēni un

meitenes var tur mācīties, panest vīrišķīgi neveiksmes,
nezaudēt dūšu, ja kas nav izdevies, sagaidīt panākumus
tikai ar ilgstošu pūliņu, žigli izšķirties un ātri izpildīt, iz-

lietot visus spēkus mērķa sasniegšanai, uzņemties zaudē-

jumus uņ sliktumus bez dusmām, neizmantot nekrietnā

kārtā sava pretinieka vājās puses, ar vienu vārdu, uzve-

sties kā pilnīgiem kungiem un dāmām, ja tie satiekas ar

sev līdzīgiem kādā cīņā, kas tik daudz punktos līdzinās

viņu vēlākai cīņai par eksistenci. Daudzas no šīm morā-

liska mugurkaula stiprināšanas izdevībām iet skolotājam



73

zudība, ja viņš pats nepiedalās spēles vai nenovēro tas

ar interesi.

88. Ir kļūda, ja grib valdīt par saviem skolēniem ar

ārējiem varas līdzekļiem.

Tos var piemērot jaunam skolēnam, kad tas pirmo
reiz nāk skolā, vai ari tad, ja ir darīšana ar jaunu klasi.

Ar enerģisku un darbīgu skolotāja gribu, ar sodiem vai ci-

tiem spaidu līdzekļiem var gan ievest labu disciplīnu, bet

to šādā ceļā nevajadzētu gribēt uzturēt. Disciplīna, kas

strādā ar šādiem līdzekļiem, varbūt pietiekoša tam acu-

mirklim, bet viņai nav spēka veicināt rakstura attīstību.

Mūsu mērķim vajadzētu būt — mācīt skolēnus uz paš-
disciplīnu. Neviens par šo zemāk uzstādīts mērķis nevar

padarīt tos par labiem pilsoņiem, nedz likt viņos pamata

apzinātai augšanai uz augšu. Likumam nevajadzētu liek-

ties atsevišķas personas gara stāvokļa priekšā, bet katram

skolēnam būtu jādrīkst kustēties cik vien iespējams ne-

atkarīgi, ja tas stāv uz likuma pamata un tam klausa.

Skolotājam būtu jāmodina bērnā tās tieksmes, kas to pa-

mudina_ uz darbību. Šām tieksmēm, kolīdz bērns paaug,

vajadzētu darboties ne tikai vairs instinktīvi, bet uz pie-

nākuma_apziņas; cik agri vien iespējams bērnā jau vaja-
dzētu būt jūtām, ka viņa personīga atbildība var dibināties

uz iespējami augstas pašvaldīšanās pakāpes.

89. Ir kļūda bērnu paļāt vai sodīt tāpēc, ka viņš nav

krietns.

_„Tu redzi, kas tev stāv priekšā, jaunais cilvēk, ja tu

nebūsi krietns," teica kāds stingrs skolotājs mazam zē-

nam tā pirmajā skolas dienā, kad viņš bija nežēlīgi nopēris

kādu citu zēnu. Dabū sitienus, „ja nav krietns", tā bija
vests, kas aizvien atbalsojās uzņēmīgā, viegli uzbudināmā

bērna psichē. Viņš nemācījās ienīst netaisno vai slikto.

Tas Jābūt krietnam" viņam kļuva nīstams, jo ja nebūtu

tādu lietu, kā Jābūt krietnam", tad nedabūtu sitienu.

Bērns sprieda gluži loģiski, skolotājam bija netaisnība.

Laba uzvešanās un sods nebūtu vedami sakarībā.

Kopā saderas sods un nepareiza rīcība. Bērnam vaja-
dzētu, kad tas atstāj skolu, būt skaidrībā par to, ka katrai

netaisnībai, ko viņš nodara apzinīgi, par sekām ir sods,
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vispirms jau ar to, ka tā vājina raksturu, pat ja neseko

nekāds sods no vecāku vai skolotāju puses.

90. Ir kļūda sodīt bez iekšējas līdzjūtības.

Daži skolotāji modina domas, it kā tiem būtu prieks
sodīt savus skolēnus. Citi soda, kad tiem uznākušas du-

smas. Abos gadījumos skolēnam var rasties iespaids, ka

skolotāja dusmīgā noskaņa virzās pret bērnu, ne pret pār-

kāpumu, ko tas nodarījis. Pret nepareizu rīcību gan drīkst

rādīt sašutumu, bet pret skolēnu nedrīkstētu parādīties
nekādas citas jūtas, kā līdzjūtīgas rūpes. Pat sitieni var

radīt mīlestību. Bet cik pavisam citāda ir parasti viņu

iedarbība! H. Manns stāsta par kādu jaunu kalēju, kas

teica uz savu tēvu, kad tas par velti pūlējās padarīt cie-

tāku tērauda gabalu: „Sit viņu, tēvs, sit, tad tas paliks
cietāks, ja vispār to var padarīt cietāku." Ari sods pa-
dara cietāku, ja skolotājs to lietā ne ar vajadzīgo uzma-

nību. Tiesība sodīt ir viena no svētākām lietām, kas uz-

ticēta skolotājam, un sodu noteikt un uzlikt ir viņa no-

pietns pienākums. Skolotājs atrod augsto apmierinājumu,
ko var tam dot viņa amats, tikai tad, kad viņš savu slik-

tāko skolēnu var vairāk mīlēt nekā savu labāko. Mīlēt

labāko skolēnu ir līdz zināmam mēram vienmēr pašmīlī-
bas patīkams veids, kam jo vairāk seko briesmas un gri-
bas pametumi taisni tāpēc, ka tas „mīlīgi ieaijā". Ja mīlē

sliktāko skolēnu aiz pašaizliedzīgas gribas to padarīt

krietnāku, tīrāku un patiesīgāku, tad ari sods nepaies ga-

rām savam īstajam mērķim.
91. Ir kļūda gaidīt no bērniem par daudz morāliskas

pilnības.
Ar iedzimtību bērnā pāriet morāliskas un nemorāli-

skas tieksmes. Tāpēc nav jāsagaida, ka bērniem jau no

dabas ir augsta morāliskas pilnības pakāpe. Morāliska

bērnu augšana iet nepieciešamā kārtā lēni uz priekšu.
Tas ved tikai uz izlikšanos, ja grib, lai mazi bērni jau

priekšlaicīgi būtu pavisam krietni. Tas viņus var novest

uz domām, it kā tie būtu labāki nekā viņi patiesībā ir,

bet morāliska un intelektuāla attīstība

izbeidzas tanī acumirklī, kad esam paši

ar sevi apmierināti. Daudz ko pārdomāt liek

kādas mazas meitenes atbilde, kad viņas māte kādā va-
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karā tai prasīja: „Nu, Berta, vai tu šodien esi bijusi krietna
meitene?" — „Nē, mammiņ." — „Vai tu esi bijusi slikta

meitene?" — „Nē, mammiņ." — „Jā, kas tad par meiteni

tu esi bijusi?" — „Ak, mammiņ, gluži ciešama, jauna mei-

tene." Agrīnie tikumi stāv pretrunā ar bērnu dabisko at-

tīstību. Priecīga rotalāšanās piestāv bērnam labāk nekā

ārēja dievbijība. Patiesa rotaļa var būt īsta bērna diev-

bijības izteiksme.

92. Ir kļūda jūtīgas dabas bērnu daudz uzbudināt.

Visvājākais no visiem cilvēku tipiem ir tīrais jūtu cil-

vēks, kas jau lej asaras par bēdām, kuras tikai sev stā-

dās priekšā; viņa jūtas nekad nekļūst par domām un lē-

mumiem, kas pārvēršas cēlos darbos. Tūkstošām jaunu
dāmu apraud romānu varoņu ciešanas, par kuriem tās

lasa, bet pašas viņas nekad nav izrādījušas ne mazākās,
tikai drusku pašaizliedzību prasošas pūles, lai mīkstinātu

viena vienīga cilvēka īstas ciešanas. Kāda krievu aristo-

krāte raudājusi aiz līdzcietības pret cilvēku postu, ko tā

redzējusi attēlotu uz skatuves, bet izrādes beigās viņa

atradusi kučieru nosalušu uz savas bukas. Savas labākās

jūtas viņa būs izšķiedusi tikai posta attēlam, kamēr viņas

līdzcietība briesmīgajā nelaimē, kur tā pati bija vainīga,

palika noslēgta. Ikvienas jūtas vājina, ja tās neizteicas

kādā noteiktā dziņā uz attiecīgu darbību. Mazajiem va-

jadzētu izvēlēt ar lielāko rūpību dziesmas un stāstus; tie

bieži izliekas labi, un tomēr var būt loti bīstama rakstura.

Skolotājam vajadzētu izsargāties rādīt bērniem, iekš kam

pastāv morāliskais vēsturē. Kad iedarbojamies uz jūtu
cilvēka dabu, mēs nevaram pietiekoši skaidri atšķirt la-

bāko un tīrāko jūtu vispārēja saviļņojuma no noteiktu

jūtu atmodināšanas par labu kādam noteiktam pienāku-
mam. Skaists saules riets, jauks dabas skats, muziķa,

glezniecība vai dzeja — tas viss var mūs iespaidot. Mūsu

garīgai dabai tas tikpat no svara, kā tīrs gaiss un veselīga
barība visam mūsu ķermenim. Bet gluži līdzīgi tam, kā

varam labo ēdienu ēst par daudz, var ari mūsu jūtu uz-

budinājumam rasties pārmērs. Pat kāda laba mūsu per-

sonas puse nedrīkst attīstīties uz citu īpašību rēķina, ci-

tādi ir gals ar mūsu iekšējo harmoniju un rakstura stip-

rumu. Mums būtu no tam jāsargās — attīstīt stiprāk mūsu
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jūtas nekā darbības dzinu. Ja kādas jūtas attīsta uz cita

kāda īpaša pienākuma rēķina, tad ir pat sliktāk, nekā kad

vispār saviļņo jūtu pasauli, nenovirzot uz noteiktu

darbību.

93. Ir kļūda modināt jūtas un domas, kas zīmējas uz

tālā nākotnē stāvošiem pienākumiem.

Vāja griba ir liela nelaime. Darbības spēks, dzīva

griba un spējas pilnīgi izvest lēmumus, pie kādiem esam

nākuši, — tas viss piederas īstam vīra raksturam, un tā

tad tam jābūt ari par vienu no vērtīgiem garīgas un mo-

rāliskas audzināšanas mērķiem. Gribas vājums var ra-

sties, ja pastāvīgi modina tīras jūtas un labas domas, ne-

dodot tām attiecīgā veidā pārvērsties darbos. Jūtu sa-

viļņojums tikai tad patiešām attaisnojams no morāliskā

viedokļa, kad tas nobeidz savu gaitu — kad jūtas pārvēr-

šas domā, doma — lēmumā un pēdējais darbībā. Ja šo

savirknējumu tādā pakāpenībā, kad jāizpilda kāds noteikts

pienākums, neiziet cauri, tad tas satricina raksturu pašos
pamatos. Tiklīdz zēns apņemas rīkoties labi un neizpilda
savas apņemšanās, viņā aug tieksme uz inerciju, viņam

kļūst par paradumu likt novārtā darbošanos, un tam nāk-

sies aizvien grūtāk un grūtāk izpildīt kādu līdzīgu labu dar-

bu. Ikviens pazīst cilvēkus, kas aizvien apņemas un apsola,
bet nekā neizpilda. Ir ari tādi cilvēki, kas solās, nemaz

pie tam nedomājot solīto izpildīt. Tas ir nekrietni, bet tiem

tomēr var būt tik daudz gribas spēku, lai izpildītu, ko tie

tiešām apņēmušies. Inertais tomēr netiek pāri pirmajiem
trim soliem: viņš jūt, domā, apņemas ko pareizu, bet tā

neizved, ko uzņēmies. Ja mēs jūtam, domājam un izšķī-
rāmies aiz paraduma, bet nedarām, tad šis sarindojums

nepieciešami kļūs par mūsu būtnes dalu. Bet kā tas ie-

spaido mūsu raksturu? Tas vājina sirdsapziņu un gribu

un izšķiež mūsu jūtu, domu un darba spēku. Tas viss

mums rāda, kādu grūtu atbildību uzņemas skolotāji, jā tie

neliek darbam tūlīt sekot labam nodomam. Ir augstākā
mērā bīstama lieta likt zēnam kaut ko apņemties, kas zī-

mējas uz tālās nākotnes pienākumu, jo tūkstoš lietu var

starplaikā novērst viņa uzmanību, izpostīt viņa interesi

un aizkavēt viņa nodoma izpildīšanu. Jo bērns jaunāks,
jo ciešāk vajadzētu darbam sekot lēmumam. Ja šī kārtība
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reizi izpildīta, tad to vajadzētu pastāvīgi stiprināt ar aiz-

vien grūtākiem vingrinājumiem.
94. Ir k|ūda, ja vajadzīgā kārtā nereaģē uz skolēna

apzinātu kaut kāda skolas priekšraksta pārkāpumu.

Likuma atzīšana un labprātīga paklausība likumam

ir pamatakmeņi, uz ko balstās mūsu pienākumi pret ģi-
meni, valsti un Dievu. Ja skolēns atļaujas apzinīgi pār-
kāpt vai neievērot kādu skolas noteikumu, tad šī pārkā-

puma iespaids daudz kļūmīgāks uz viņa raksturu, nekā vi-

sas citas sekas. Šinī ziņā vienalga, vai noteikums, pret ko

tas nogrēkojies, ir svarīgs vai nē; katrā gadījumā te da-

rīšana ar apzinīgu likuma nicināšanu. Priekšraksti skolā

ir tas pats, kas likumi valstī. Apzināta priekšraksta ne-

ievērošana noved pie to apzinātas necienīšanas. Kas ni-

cina cilvēku likumus, nicina ari Dieva likumus un pašu
Dievu.

95. Ir kļūda, ja pieļauj rasties apzināti un atkārtoti

kaut ari maziem novirzījumiem no pareizā ceļa.
Mūsu darbība veido mūsu raksturu. Sirdsapziņa

mums skaidri rāda pareizo, mūsu dabas vājības noved uz

netaisnību; mūsu griba noteic ceļu, ko uzsākam iet. Ja

rīkojamies taisnīgi, tad griba ir guvusi uzvaru, ja netaisni

— griba cietusi neveiksmi. Katra bērna apzināta rīcība

nozīmē vai nu spēka vai vājuma uzvaru. Skolotājam ir

katru dienu tūkstošām izdevību stiprināt savu skolēnu

gribu. Aplūkosim tikai vienreiz spalvas turēšanu. Ik-

vienam bērnam rāda, kā pareizi turēt roku. Bet dažās

skolās tikai loti nedaudzi skolēni tura pareizi spalvu. Pa

lielākai daļai roku griež uz sāniem. Šis stāvoklis ir mu-

skuļiem ērtākais, tāpēc to visbiežāk sastop skolēnu starpā.

Tie zina, kāds ir pareizs stāvoklis, bet paliek nepareizā.

Tieksme padoties kāda muskuļa ērtībai uzvar gribu. At-

kārtotas neveiksmes vājina gribu pat tad, ja tās rodas kā

ikdienas nodarbošanās sekas. Taisni mūsu ikdienas dar-

bos par daudz viegli sadrūp griba, un neizdošanās kļūst

par paradumu. Kaut gan tāpēc ir no liela svara, ka sko-

lotājs noskaidro saviem skolēniem, kā tiem ikdienas jā-

strādā un jāuzvedas, tad tomēr, kā redzējām, daudz sva-

rīgāk raudzīties uz to, ka tie pareizi ari tiešām dara. Ir

kļūmīgs paņēmiens nostādīt bērniem acu priekšā to pie-
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nākumus, neliekot viņiem tos izpildīt. Ļaudis kļūdas ne

tāpēc, ka tie nezinātu, kā pareizi jārīkojas, bet tāpēc, ka

tiem nav vajadzīgā gribas spēka pārvarēt savu pārliecību
un nodomus darbā.

96. Ir kļūda, slavēt iedzimtas garīgas vai tikumiskas

dāvanas.

Kam ir šādas īpašības, tam vajadzētu — un tas ari

notiek — dabūt piedienīgo atzīšanu ar to, ka viņš skolā

ieņem savu vietu pirmo starpā un viņam nav nekādu darī-

šanu ar sodu. Labas sekmes un laba uzvešanās vienmēr

atradīs savu atalgojumu. Bet ir slikti, ja Jauj skolēniem

kļūt lepniem uz savām garīgām vai tikumiskām dāvanām

kā uz nopelnu, kas jāuzslavē. Tikai tam, kas cenšas sekot

skolas prasībām, vajadzētu nodrošināt skolotāja silto at-

zinību. Tikai gatavība tiekties pēc nospraustā mērķa

pelna piekrišanu. Zelta vērtība ir katra kalna galotnē,
kur mums dzīvē jāuzkāpj. Kam kāpjot kalnā garīgās un

tikumiskās dāvanas rada izmisuma pilnas grūtības, tas

kalna galā, ja uzticīgi solo tāļāk, atradīs pilnībā vistīrāko
zeltu.

Sirsnīga piespiešanās darbā vai mācībās, kas mums

viegli nedodas, rūda raksturu un pelna skolotāja augstāko
uzslavu.
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Līdz ar to apgāde B
RIts" atklāj parakstīšanos uz Zelta sērijas

II. abonementasešām grāmatām, kuras iznāks līdz 1927. g. 1. jūlijam.
1. Caur tuksnesi, H. Senkjeviča stāsts (II. da]a resp. beigas).

14. dr. loksnes, ilustrēta Ls 3, — (iznākusi).

2. Barona Minchhauzena piedzīvojumi. Kas neatceras jau-
kos un jautros brīžus, ko sagādāja Minchhauzena stāsti? Dosim ari taga-

dējai jaunatnei, lai lasa un priecājas! 7 dr. loksnes ar ilustr., Ls 1,80.

3. Ainas no mūsu dzimtenes zvēru dzīves. Sarakst. Rīgas
skolot, instit. dab. zinātņu skolotājs J. Bērziņš. 7 dr. 1. ar ilustr. Ls 1,80.

4. Serloka Holmsa piedzīvojumi. Konan-Doija stāsti no de-

tektīvu dzīves. Lielais stila meistars un mākslinieks Konan-Doils radījis
veselu ciklu Holmsa piedzīvojumu. No šiem stāstiem izvēlēti tie, kam

ir ari paidagoģiska vērtība. 6 drukas loksnes, Ls 1,50.

5. Kā dzīvo, strādi un mācās skaistajā kalnu zemēŠveicē.

Sastādījis Cēsu vidusskolas dir. J. Saujiņš. Autors ilgus gadus pavadījis
Šveicē un labi iepazinies ar Šveices dzīvi, dabu un it īpaši skolām.
6 dr. loksnes ar daudz ilustrācijām, Ls 2,—

6. Pie plaiās dzīves sliekšņa. Atmiņas no maniem skolas
laikiem. Sarakstījis K. Ducmanis, Latvijas pārstāvis tautu savienība
8 dr. loksnes. Ls 2,—

Parakstīšanās nosacījumus
izsūta uz pieprasījumu gr. apg. „Rīts", Rīgā, Hanzas ielā 4, dz. 9.

Bez minētām sērijām apgāde „Rīts" izdod ari Paidagoģisko bi-

bliotēku doc. LONGINA AUSĒJA redakcijā.
1. Galvenie virzieni modernā paidagoģiska dzīvē. Sastā-

dījis prof. Dr. A. Hergets, Austrijas paidagogs, paidag. žurnāla „Schaffende
Arbeit und Kunst in der Schule" redaktors un izdevējs. (I. daļa) Ls 2,80

2. Kļūdas mācīšanā un audzināšanā. Sarakstījis Kanādas

skolu inspektors Džēms Jūzs (James Hughes). Ls 1,20.

3. Dzīvās (jaunās) valodas pasniegšana. Sastādījis Ernests

Brio, vācu un angļu valodas skolotājs Lozannas komercskolā. Ls 1,40.

4. Latvju valodas gramatikas metodika. Sastādījis Rīgas
skolotāju Institūta skolotājs Viktors Ramāns. Pamatskolas kurss. Ls 1,50

5. Rokas grāmata dabas zinātņu pasniedzējiem. III. un

IV. pamatsk. klases dzīvās dabas kurss. Pēc G. Niemaņa un V. Vurtes

„Prāparationen" pārstrād. un latv. skolu kursam piemērojis Rīgas skol.

Insi skolotājs cand. rer. nat. J. Bērziņš, Ls 3,50.

6. Ētikas mācība. Sastādījis filozofijas un pedagoģijas prof. Gie

sēnes universitātē Dr. Aug. Messers, viens no šo laiku skaidrākiem un

asākiem domātājiem. Ls 2,—

Grāmatas iznāks 1926.—1927. skolas gadā.










	Audzināšanas un mācīšanas kļūdas�︧恘︧������������︧聓︧⁉︧I︧�
	FRONT
	Cover page
	Title

	MAIN
	Redaktora priekšvārdi.�����
	Pirmā daļa. Kļūdas audzināšanas mērķī.����������������������������������������
	Otrā daļa. Kļūdas skolas vadībā.������������������������������
	Trešā daļa. Kļūdas disciplīnā.������Äب胃بب탋ب������������烂بب
	Ceturtā daļa. Kļūdas metodē.�ب郞ب������������샖ب䃖ب⃞ب䃗ب�
	Piektā daļa. Kļūdas morāliskā audzināšanā.����������������������������������������
	Satura rādītajs.����������

	BACK

	Advertisements
	Advertisement
	Advertisement


