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Ievads

Mācīšanās motivācijas veidošanu skolas vecumā bez pārspīlē-
juma var nosaukt par vienu no mūsdienu skolas centrālajām pro-

blēmām, par sabiedriski nozīmīgu jautājumu. Sīs problēmas aktua-

litāti nosaka nepieciešamība atjaunināt mācību saturu, veidot

skolēniem zināšanu patstāvīgas apguves paņēmienus un izziņas
intereses, īstenot politiskās audzināšanas, darbaudzināšanas un

tikumiskās audzināšanas vienotību, izkopt audzēkņiem aktīvu dzī-

ves pozīciju, realizēt vispārējo vidējo izglītību. Sabiedrības sociā-

lais pieprasījums skolai mūsdienās ietver uzdevumu paaugstināt
mācīšanas un audzināšanas kvalitāti, izskaust formālismu skolēnu

un skolotāju darba rezultātu vērtēšanā.

Lai sekmīgi atrisinātu mūsu sabiedrības vērienīgās kompleksās
sociālekonomiskās programmas, lai ekonomiku virzītu pa intensī-

vas attīstības ceļu, ir nepieciešama ikviena sabiedrības locekļa jau-
na, aktīva, atbildības pilna attieksme pret darbu, ko viņš veic. Sim

jautājumam pievērsta uzmanība partijas un valdības dokumentos.

PSKP CX 1983. gada 14.—15. jūnija plēnuma materiālos atzīmēts,
ka Joti svarīgi ir ieaudzināt katrā cilvēkā apzinīgu disciplīnu, ini-

ciatīvas bagātu, radošu attieksmi pret darbu, vajadzību strādāt,
aktīvu dzīves pozīciju, dziļu interesi par visiem valsts un sabiedrī-

bas dzīves jautājumiem, skaidru izpratni par to, ka darbs sabied-

rības labā jāveic pēc labākās sirdsapziņas, kā arī atrisināt uzde-

vumus, kas saistīti ar mūsdienu padomju cilvēka garīgo vajadzību
līmeņa paaugstināšanu. 1

PSKP CX plēnuma lēmumā «Par vispārizglītojošo un profesio-
nālo skolu reformas pamatvirzieniem» uzsvērts, ka sevišķi svarīgi
ir ieaudzināt ikvienā jaunietī apzinātu vajadzību strādāt, palieli-
nāt skolēnu atbildību par zināšanu kvalitāti, par mācību un darba

disciplīnas ievērošanu, kā ari paaugstināt viņu sabiedrisko aktivi-

tāti.2 Sajā sakarībā īpaši svarīgi ir izpētīt skolēnu attieksmi pret
mācību darbu, noskaidrot viņu motivāciju.

1 PSKP Centrālās Komitejas 1983. gada 14.—15. jūnija plēnuma mate-

riāli.
— R.: Avots, 1983. — 93 lpp.

2
Par vispārizglītojošo un profesionālo skolu reformu. — R.: Avots, 1985. —

152 lpp.
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Mācīšanās motivācijas veidošanas problēma atrodas mācību un

audzināšanas darba krustpunktā, tā ir uzskatāma par mūsdienu

mācību procesa svarīgāko aspektu. Tas nozīmē, ka skolotāja uzma-

nības lokā ir ne vien skolēnu mācīšanās, bet arī audzēkņu personī-
bas attīstība, kas notiek mācīšanās procesā. Motivācijas veidošana

ir mūsu sabiedrības ideālu, pasaules uzskata vērtību ieaudzinā-

šana skolēnā apvienojumā ar viņa aktīvu rīcību. Tas nozīmē vei-

dot apzināto un reāli darbojošos motīvu savstarpējo sakarību, vār-

du un darbu vienotību, aktīvu dzīves pozīciju.
Lai veidotu zinātniski pamatotu «motivācijas pedagoģiju»,

jāielūkojas mūsdienu motivācijas psiholoģijā.
Mācīšanās motivācija sastāv no daudziem aspektiem, kas mai-

nās un stājas jaunās attiecībās cits ar citu (sabiedriskie ideāli,
mācīšanās jēga skolēnu izpratnē, mācīšanās motīvi, mērķi, emoci-

jas, intereses v. c). Tāpēc motivācijas veidošanās nav tikai pieau-

gusī pozitīvā vai negatīvā attieksme pret mācībām, bet gan ar to

saistītais process, kurā sarežģītāka kļūst motivācijas sfēra

tin rosinātāji, kas tajā ietilpst, veidojas jaunas, pilnīgākas, dažkārt

pretrunīgas attiecības starp tiem. Šiem motivācijas sfēras atseviš-

ķajiem aspektiem (ari sarežģītajām dialektiskajām attiecībām starp

tiem) jākļūst par skolotāja pedagoģiskās vadības objektu. Ņemot
vērā mūsdienu psiholoģijas zinātnes attīstības līmeni, mums nav

tiesību tikai konstatēt, ka skolēns negrib mācīties. Vajag censties

noskaidrot, kāpēc viņš negrib mācīties, kādi motivācijas aspekti
viņam nav izveidoti, izzināt, kad viņš pats negrib mācīties un

kad mēs, pieaugušie, neesam iemācījuši viņam organizēt savu dar-

bību tā, lai rastos mācīšanās motivācija. Motivācijas sfēras uzbūve

analizēta pirmajā nodaļā.
Mācīšanās motivācijas veidošana ir cieši saistīta ar tās izpēti,

ko veic skolotājs. Skolotājam, protams, nav ne laika, ne ari īpašu

iespēju, lai eksperimentāli pētītu skolēnu motivāciju. Vai ir iespē-

jams pētīt motivāciju dabiskajos skolas mācību apstākļos, nepār-
traucot un neizjaucot audzināšanas procesa norisi? Atb'ldes uz

šiem jautājumiem iztirzātas otrajā nodaļā.

Skolotāja galvenais uzdevums ir veidot mācīšanās motivāciju.
Sī problēma aplūkota trešajā un ceturtajā nodaļā. Ja skolotājam
izdodas noskaidrot bērna rīcības cēloņus, tad viņš jau tuvojas tam,

lai vadītu ne vien skolēnu darbības, bet arī motīvus. Tas ir ļoti

sarežģīts jautājums, un nedrīkst nodoties naivām utopijām par mo-

tivācijas sfēras ātras un precīzas izveidošanas vai pārveidošanas

iespēju visiem skolēniem, turklāt vajadzīgajā virzienā. Taču uzde-

vums veidot motivāciju ir pilnīgi reāls. To nodrošina mūsdienu psi-
holoģijas zinātnes līmenis.

Mācīšanās motivācijas veidošana nav iedomājama «skolēnam

vispār», nepievēršot uzmanību viņa vecumam un specifiskajiem

psiholoģiskajiem raksturojumiem. Skolēnu vecumposmā īpatnības



ir ne tikai jāzina (dažkārt vecumposmā īpatnībām pievēršas tikai

pēc tam, kad visa skolotāja darba sistēma jau ir izraudzīta un iz-

veidota), bet tās jāņem vērā jau no paša sākuma. Tas nozīmē, ka

ikreiz, kad skolotājs sāk pārdomāt mācīšanās motivācijas veido-

šanas darbu konkrētajā klasē vai konkrētam skolēnam, viņam pir-
mām kārtām jādomā, kādi ir motivācijas veidošanas uzdevumi

tieši šajā vecumā, kādas mācīšanās motivācijas īpatnības jāizveido

attiecīgajā vecumposmā (jaunākajā, vidējā, vecākajā skolas vecu-

mā), lai skolēnu sagatavotu viņa personības nākamā attīstības

posma uzdevumu risināšanai. Tikai pēc tam, pamatojoties uz gūta-
jām atziņām, jāizvēlas mūsdienu mācību formas. Saistībā ar moti-

vācijas attīstības rezervju atklāšanu attiecīgajā vecumposmā īste-

nojama arī individuālā pieeja. Sie jautājumi izklāstīti ceturtajā
nodaļā.
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Pirmā nodaļa

Skolēnu mācīšanās motivācijas
psiholoģiskais raksturojums

Sajā nodaļā iztirzāts motivācijas jēdziens. Motivācija jeb moti-

vācijas sfēra ietver daudz dažādu rosinātāju. Aplūkosim motivāci-

jas galvenos komponentus, kurus nepieciešams zināt skolotājam.
Pirms sākam motivācijas sfēras analīzi, noskaidrosim, kas ir

mācīšanās process.

Mācīšanās process un tā

psiholoģiskās īpatnības

Mācīšanās procesu ir mērķtiecīgi uzskatīt par skolēnu aktīvu

darbību zināšanu, kā arī to patstāvīgas iemantošanas veidu ap-

guvē. Mācīšanas procesa vadība ir skolēnu mācību darbības veido-

šana.l

Ko nozīme mācību darbība? Padomju psiholoģijā sastopamas
vairākas nostādnes šajā jautājumā. V. Davidova un D. Elkoņina
vienotās mācību darbības koncepcija ir šāda.

Lai uzsāktu mācīšanos, skolēnam jāapgūst (jāizprot, jāpieņem,
patstāvīgi jāizvirza) mācību uzdevums.

Pilnvērtīga mācīšanās nav iespējama arī bez aktīvām mācīša-

nās darbībām — mācību darba veidiem, paņēmieniem (piemēram,
salīdzināt apgūstamā materiāla dažādus aspektus, izdalīt atseviš-

ķas pazīmes, pārkārtot un pārveidot tās, sastādīt shēmas un mode-

l'us).
Lai mācīšanās kļūtu aktīva, nepieciešama arī skolēna prasme

pārbaudīt, novērtēt sevi, respektīvi, veikt darbības, kas saistītas ar

paškontroli un pašnovērtējumu.

Tādejādi vienotas mācību darbības jēdziena ietverti visi šie kom-

ponenti — mācību uzdevums, mācīšanās darbības, kā arī darbības,

1 Cm.: dAbKOHim Jļ. B. i~lcnxo;iorHH ofivMenHH M.iaijmero niKo.ibHHKa. — M.,

1974; ricHxo.iorHH o6yueHHH /Floa B. B. Jļaebtdoea. — M., 1978.
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kas saistītas ar paškontroli un pašnovērtējumu. Psiholoģijas litera-

tūrā ir sīki aprakstītas katra mācību darbības komponenta īpatnī-
bas.

Skolēns psiholoģiski pieņem mācību uzdevumu tad, kad skolo-

tājs, nodrošinot audzēkņa saskarsmi ar vairākām praktiskām
situācijām, ar savu stāstījumu un jautājumiem stundā atklāj, kā-

dā nolūkā, kāpēc nepieciešams izpildīt kādu noteiktu uzde-

vumu. Skolēns šajā laikā parasti cenšas saistīt (apzināti vai neap-

zināti) minētos uzdevumus ar personisko mācīšanās jēgu un ar sa-

vām iespējām, t. i.,' viņš vai nu papildina, vai arī pārveido
uzdevumus, piemērojot tos sev. Sajā posmā rodas skolēna gata-
vība veikt mācību darbību, turklāt šī gatavība turpmākajā mācību

gaitā var gan palielināties, gan arī samazināties atkarībā no mā-

cību procesa organizācijas.
Mācīšanās darbības pilnvērtīgi var notikt tikai tad, kad skolēni

iegūst gatavību iekļauties darbā. Ar mācīšanās darbībām apzīmē
to, ko skolēni prot aktīvi darīt mācību vielas apguvē. Pie tām pie-
der analizē, salīdzināšana, pārveidošana, modelēšana utt. šo dar-

bību izpildes atsevišķos posmus dažkārt mēdz saukt par operāci-
jām. Savukārt darbību kopums veido darba paņēmienu (dažādi
autori to dēvē arī par veidu, metodi). Mācību procesā skolotājs var

palīdzēt skolēniem apgūt sarežģītus mācību vielas pārkārtošanas un

sistematizēšanas paņēmienus, veidot prasmi izdalīt vispārīgos prin-

cipus un konkretizēt tos, mācīt iegaumēšanas, uzmanības koncen-

trēšanas, novērošanas paņēmienus v. c. Mācību darba paņēmienu
un veidu apguves pakāpe ir mācību darbības brieduma galvenais
rādītājs. Mācību darbība ir tāda darbība, kas ietver vispāri-
nātu darbības veidu apguvi zinātnisku jēdzienu apguves

gaitā (D. Elkoņins). Tieši jaunu darbības veidu apguve bagātina un

mobilizē skolēnu, veicina jaunu intelektuālās attīstības un personī-
bas īpašību veidošanos viņā.

Skolēnu paškontrole un pašnovērtēšana ir nepieciešama, lai sek-

mīgi izpildītu mācīšanās darbības. Psiholoģijā izšķir trīs paškon-
troles veidus.

Rezumējošā paškontrole saistīta ar darba rezultātu. Tā,
piemēram, skolēns, kad viņš paveicis darbu, salīdzina tā rezultātu

ar paraugu (atbildi mācību grāmatā, paraugu uz tāfeles utt.).

Posmsecīgā, operācijsecīgā paškontrole tiek īstenota darba

gaitā. Tā, piemēram, skolēns veic darbu un tā izpildes laikā var

pateikt (domājot patstāvīgi vai arī atbildot uz skolotāja jautājumu),
ko viņš pašlaik dara, ar kādu paņēmienu risina uzdevumus.

Šis paškontroles paņēmiens ir pilnvērtīgāks, jo skolēnam ir iespēja
koriģēt darbu, izvairīties no kļūdām, kamēr darbs vēl nav pabeigts.

Paškontrole, kas saistīta ar prognozēšanu, perspektīvu noteik-

šanu, plānošanu, iepriekšēju darba vērtēšanu, tiek veikta līdz

darba sākumam. Tās būtība ir tāda, ka skolēns (pats vai ar
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skolotāja palīdzību) nosaka, kādi būs darba posmi, kurš no tiem

būs pirmais, otrais, trešais utt. Sis paškontroles veids ir pats sarež-

ģītākais mācību darbības regulēšanas veids, kas dod iespēju no-

vērst kļūdas, plānot mācību darbu kopumā.

Paškontrole ir process, kurā skolēns izdala darba posmus un

nosaka to secību, bet pašnovērtējums — skolēna vērtējums par to,
cik viegli vai grūti viņam ir apgūt šos posmus. Izšķir vairākus paš-

novērtējuma veidus. Tas var būt globāls — attiekties uz visu-

darbu («man ir grūti veikt šo darbu») — vai arī diferencēts —

skart tikai atsevišķus posmus («man ir grūti veikt darba pirmo pos-

mu, bet otrais padodas vieglāk»). Pašnovērtējums var būt adekvāts

vai neadekvāts (paaugstināts vai pazemināts) salīdzinājumā ar

skolēna reālajām iespējām. Aizvien sarežģītāku paškontroles un

pašnovērtējuma formu apguve ir skolēnu patstāvīgās darbības pēc-
tecības pamats, viņiem pārejot no pamatskolas klasēm uz vidus-

skolu.

Tātad mācīšanās ir sarežģīta darbība, kurā izvērstā vai kon-

centrētā veidā ietilpst šādi posmi: posms, kurā notiek sagatavoša-

nās, mācību uzdevuma pieņemšana, orientēšanās tajā; mācīšanās

darbību izpildes, mācību vielas (vēlāk arī visas mācību darbības)

pārkārtošanas posms; kontroles un savas mācību darbības vērtēša-

nas posms. Šāda vienotas mācību darbības koncepcija ir pilnīgs
pretstats vēl neizskaustajam uzskatam par mācīšanos kā atsevišķu

psihisko procesu (domāšanas, atmiņas, uzmanības v. c.) kopumu
vai summu. Mācīšanās procesā galvenais ir nevis tas, kā noris

visas šīs funkcijas, bet gan tas, kā skolēns iesaistās aktīvā dar-

bībā. Tieši tajā notiek skolēna personības attīstība (iepriekš minēts,

ka skolotāja uzdevumiem jāpārtop par skolēna uzdevumiem). Šī

darbība jāveic ar tiem paņēmieniem, kurus skolēns ir apguvis un

kuri viņam ir pieejami.

Mācīšanās procesu nedrīkst arī uzskatīt par darbību un operā-
ciju kopumu. Jāatceras, ka aktīvās darbības gaitā skolēns kļūst par

darbības subjektu, bet tas nozīmē, ka viņam veidojas psihiskās (in-

telektuālās, tikumiskās) attīstības jaunas iezīmes. Tās psihologi

sauc par psihiskajiem jaunveidojumiem. Mācības nav tikai mā-

cību darba tehnika, bet galvenokārt ir katra audzēkņa personības
veidošanas process, turklāt jāņem vērā, ka katrs audzēknis risina

savus uzdevumus, kas izriet no viņa individuālās neatkārtojamās

pieredzes gan skolas, gan ārpusskolas dzīvē. Mācību gaitā skolotājs

ne vien māca, bet arī audzina, veido personību, kas mācoties attīs-

tās. Ja kaut kāda iemesla dēļ tas nenotiek, tad mācīšanās no sarež-

ģīta audzinātājprocesa var pārvērsties par uzspiestu darbību, kas

saistīta ar noteikta mācību darba paņēmienu un iemaņu kopuma

apguvi un nemaz neskar cilvēka iekšējo būtību. Tātad mācīšanās

ir paša skolēna aktīva darbība, kurā ievērota komponentu (mācību
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uzdevuma, mācīšanās darbību, paškontroles un

vienotība, un pārmaiņas, kas notiek bērna psihiskajā attīstībā, viņa
personības raksturojums.

Nepieciešams ievērot arī to, ka skolēna mācību darbība vien-

mēr ir kopīga (ar skolotāju, ar citiem skolēniem). Individuāla

mācību darbība (skolēns vientulībā kā Robinsons Kjūzo) ir abs-

trakcija. Reāli notiek tā, ka skolēns vienmēr (tīši vai netīši) iz-

manto sabiedriski izveidotos mācīšanās darbības veidus, ko viņam
palīdzējis apgūt skolotājs, ka audzēknis savus uzdevumus, darbī-

bas un vērtējumus salīdzina ar apkārtējo cilvēku darba \eidiem

un vērtējumiem. Šajā aspektā mācību darbībā vienmēr vērojama
sociālā mijiedarbība, skolēna saskarsme ar citiem cilvēkiem.

Mācīšanas jēga skolēna izpratnē

Vienai un tai pašai mācību darbībai var būt atšķirīga jēga da-

žādu skolēnu izpratnē. Tas arī vispārīgā veidā nosaka viņu mācī-

šanās motivāciju. Atklāt mācīšanās motīvus un noskaidrot to jēgu
skolēna izpratnē ir ārkārtīgi svarīgi, lai noteiktu audzinošās iedar-

bības līdzekļus.

Aplūkosim dažus piemērus, kas raksturo mācīšanās un tās moti-

vācijas attiecības.

Viens un tas pats skolēns ar atšķirīgām sekmēm mācās dažā-

dus mācību priekšmetus, jo viņa interese par tiem nav vienāda.

Līdz ar to viņš nepilnīgi izmanto savas iespējas mācību darbībā.

Skolēnu, piemēram, neinteresē bioloģija, un viņš, kaut gan ir ap-

guvis atbilstošus intelektuālās darbības paņēmienus, neizmanto-

tos un mācās sliktāk, nekā varētu. Vienam un tam pašam skolēnam

var būt jau nobriedušas motivācijas formas vienā mācību priekš-
metā un pasivitāte, vienaldzība attieksmē pret citu. Šī atšķirība
mācību darbībā izskaidrojama ar atšķirīgo motivāciju attiecībā uz

dažādiem mācību priekšmetiem. Pedagoģiskais darbs šādos gadī-
jumos jāorganizē tā, lai atjaunotu interesi par «nemīlamo» priekš-
metu, minētajā piemērā — par bioloģiju.

Vienu un to pašu rīcību skolēna mācīšanās gaitā var rosināt

dažādi motīvi. Ta, piemēram, skolēns var risināt vienu un to pašu
uzdevumu, turklāt ar vienu un to pašu paņēmienu, taču vienā

gadījumā viņš to dara, lai saņemtu labu atzīmi skolā un atzinību

no vecākiem, otrā gadījumā, — lai iegūtu autoritāti vienaudžu vi-

dū, trešajā gadījumā viņu interesē paša mācību priekšmeta saturs,,

ceturtajā gadījumā viņš saskata mācību priekšmeta saistību ar sa-

vu nākamo profesiju, piektajā gadījumā darbojas vairāku stimulu

kopa. Visos šajos gadījumos darbība ir viena un tā pati (tātad arī
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-mērķis vienmēr ir viens un tas pats), taču motīvi ir dažādi. Motīva

un mērķa attieksmes veido mācīšanās jēgu bērna izpratnē
(A. Ļeontjevs).1

Vieniem un tiem pašiem motīviem dažādos bērna vecumposmos
var būt atšķirīga nozīme viņa dzīvē, tātad tiem var būt an atšķi-

rīgs rosinātājspēks. Tā, piemēram, papildliteratūras lasīšanas mo-

tīvam 1. klasē nav lielas nozīmes bērna dzīvē, taču vecākajās kla-

sēs sakarā ar gatavošanos turpmākajām mācībām tas var kļūt ļoti

nozīmīgs.
Vienai un tai pašai skolēna rīcībai kopīgajā mācību darbā arī

var būt atšķirīga nozīme. Tā, piemēram, skolēns piedāvā palīdzību
biedram: vienā gadījumā viņš vēlas sev radīt laba biedra reputā-
ciju, citā — izjūt patiesu interesi par otra grūtībām. Skolotājam
vajadzētu saskatīt šīs vienādās rīcības atšķirīgos apslēptos cēloņus.
Zinot skolēna personības virzību, viņa darbības patiesos motīvus,

skolotājs varēs prognozēt audzēkņa rīcību, iesaistot viņu dažādos

darbības veidos un dažādās attiecībās ar citiem.

Arī padomju psihologs S. Rubinšteins atzīmēja, ka viena un tā

pati bērna rīcība atkarībā no tās iekšējā satura var būt pilnīgi at-

šķirīga. Viņš minēja piemēru, kad bērns sūdzas vecākam biedram

par to, ka cits bērns pārkāpj kādu vispārējās uzvedības noteikumu.

Vienā daļā gadījumu šīs sūdzības pamatā ir cietušā bērna cenša-

nās pārbaudīt, vai šis noteikums ir jāievēro, vai tas vēl ir spēkā;
citā gadījumā viņš patiesi rūpējas par disciplīnu grupā; trešajā ga-

dījumā viņam ir vēlēšanās sagādāt nepatikšanas biedram. «Ārēji
viens un tas pats bērna rīcības akts atkarībā no motīviem, kas to

nosaka, un no mērķiem, kurus viņš vairāk vai mazāk apzināti cen-

šas sasniegt, ir pavisam atšķirīgs, un pedagoģiskās vērtības ziņā
tam dažkārt ir pilnīgi pretējas nozīmes. Tāpēc tāds rīcības rakstu-

rojums, kas pamatojas tikai uz ārējo rezultāta vērtējumu, lielāko-

ties ir formāls. Pedagogs, kurš savā darbā ievēro tikai šo ārējo,
formālo skolēnu rīcības raksturojumu un neiedziļinās tās iekšējā

saturā, pats nezina, ko dara. Panācis, ka skolēns ārēji, formāli rī-

kojas atbilstoši morāles normām un zināmiem uzvedības noteiku-

miem, viņš, neapjauzdams motīvus, kas rosina audzēkni attiecīgajā

situācijā izpildīt šos noteikumus, būtībā neko nezina ne par pašu
skolēnu, ne par viņa personību. Bet, neko nezinot par patiesajiem
bērna rīcības motīviem, viņš vēl jo vairāk nevar cerēt, ka pareizi

noteiks, kā audzēknis rīkosies turpmākajā dzīvē. Neizprotot bērna

darbības, viņa rīcības iekšējo saturu, darbības motīvus un attieksmi

pret uzdevumiem, kas viņam izvirzīti, audzinātājs būtībā strādā

uz labu laimi. Viņš neko nezina nedz par bērnu, uz kuru jāiedarbo-
jas, nedz arī par savas audzinošās iedarbības rezultātiem.»2

1 Cm.: JleoHTbee A. H. .UeHTe.ibHOCTb. Co3HaHne. JInqHOCTb.—M., 1975.

2

Py6uHiuTeŪH C. JJ. Flpo6.ieMbi očmeii ncHxo.iorHH. — M., 1973,

•c. 188, 189.
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Tātad irarkartīgi svarīgi, lai skolotājs iedziļinātos skolēna rī-

cības būtība un tas motivācijā. Tomēr praktiskie novērojumi un

literatūrā sniegtie dati liecina par to, ka skolotāji bieži vien sasto-

pas ar grūtībām, nosakot patieso motivāciju un šīs motivācijas
specifiskās īpatnības, kas raksturīgas attiecīgajai skolēnu vecuma

grupai.l Dažkārt skolotājs tik lielu uzmanību pievērš zināšanu snieg-
šanas problēmai, ka viņam vienkārši nav laika analizēt motivā-

ciju. Taču to darīt ir ļoti vēlams. Ārsts, kuram jāizārstē slimnieks,
izpēta slimības cēloņus, pārejot no ārējo izpausmju analīzes pie
iekšējiem simptomiem, vērojot to dinamiku un attīstību, un līdzīgi
arī skolotājam, kurš tiecas izpildīt savu augsto sūtību — veidot

jaunā cilvēka personību —, jācenšas izprast audzēkņa rīcības mo-

tīvus, jāmācās saskatīt to izpausmes un dziļākos iemeslus, kas iz-

riet no bērna dzīves pieredzes un apkārtējās vides, saredzēt ikkatra

bērna rīcības patieso jēgu.
Mācīšanās jēga ir skolēna iekšējā subjektīvā attieksme pret mā-

cīšanos, tas, kā skolēns iekļauj mācīšanos savā pieredzē, savā dzī-

vē. Mācīšanās jēgas izpratne, izpratne par mācīšanās nozīmīgumu
personības attīstībā nerodas automātiski zināšanu apguves gaitā.
Lai zināšanas bērnu audzinātu, raksta A. Ļeontjevs, vajag veidot

attieksmi pret pašām zināšanām. Tātad vēlams mācību gaitā
izveidot skolēniem aktīvu iekšējo attieksmi pret zināšanām un to

apguves veidiem. Tādā gadījumā jaunu zināšanu un darba veidu

apguve attīstīs skolēna personību. Mācīšanās jēgas saistība ar per-
sonības aspektu, kā tas tiks atklāts turpmākajā tekstā, skolēniem

dažādos vecumposmos ir atšķirīga. Pēc psihologu domām, mācību

saturs un metodes jāanalizē no tāda viedokļa, vai tās atbilst attie-

cīgā vecuma skolēnu mācīšanās jēgas izpratnei.
Mācīšanās jēga ikvienam skolēnam pamatojas tieši uz to ideālu

un vērtību sistēmu, ko viņš gūst no apkārtējās vides (no sabiedrī-

bas kopumā, no ģimenes). Sakarā ar to jau līdz mācīšanās sāku-

mam skolēnam izveidojas priekšstati par mācīšanās jēgu, taču,

mācoties vidusskolā, jēgas izpratne var būtiski mainīties.

Mācīšanās jēga ir sarežģīts, ar skolēna personību saistīts vei-

dojums. Tā ietver šādus momentus:

bērna izpratni par mācīšanās objektīvo nozīmi (izpratne pama-

tojas uz sabiedrībā izveidotajām tikumiskajām vērtībām, kuras pie-
ņemtas sociālajā vidē un bērna ģimenē);

bērna izpratni par savas mācīšanās subjektīvo nozīmi (izprat-
ne katrā ziņā ir atkarīga no bērna pretenziju līmeņa,_viņa mācību

darba un tā atsevišķo posmu paškontroles un pašnovērtējuma)
Nosakot savu pretenziju līmeni, bērns var pamatoties uz savām

pašreizējām iespējām (to psihologi sauc par aktuālo «Es»), uz

priekšstatiem par to, kādas iespējas viņam varētu būt (potenciālais

1 Cm.: MciAbKoecKūß T. H. VHHTe.ib — vieHHK. — M., 1977.
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«Es») utt. Tas viss kopumā nosaka «subjektīvās atbildības zonu»
1
.

Tātad mācīšanās jēga ir saistīta ar mācību darbības, tās kompo-
nentu (mācību uzdevuma, mācīšanās darbībām, paškontroles un

pašnovērtējuma) izveidotības līmeni un ar personības iezīmēm

(pretenziju līmeni v. c). Tā skar pašus dziļākos skolēna personības
slāņus. Tā kā visi šie aspekti mācīšanās gaitā attīstās, arī pati mā-

cīšanās jēga var attīstīties vai apdzist, kvalitatīvi mainīties atka-
rībā no mācību darbības izveides.

Psiholoģiskie novērojumi liecina, ka tad, ja skolēni izprot mā-

cīšanās jēgu, paaugstinās mācību darbības rezultatīvums (gan zi-

nāšanu krājuma un kvalitātes, gan arī zināšanu apguves veidu un

paņēmienu ziņā), audzēkņi vieglāk apgūst un saprot mācību vielu,
labāk iegaumē to, paaugstinās mācīšanās procesa apzinātība, vieg-
lāk koncentrējas skolēnu uzmanība, palielinās viņu darbaspējas.

Mācīšanās jēga, mācīšanās nozīmes izpratne ir motivācijas sfē-

ras pamatā. No mācīšanās jēgas izpratnes atkarīga skolēna vir-

zība, respektīvi, mācīšanās motīvi.

Mācīšanas motīvu veidi

Mācīšanās motīvs raksturo skolēna virzību uz mācību dar-

bības dažādiem aspektiem. Ja, piemēram, skolēna aktivitāte ietver

darbu ar pētāmo objektu (valodniecisko, matemātisko, bioloģisko
utt.), tad tādos gadījumos visbiežāk runa ir par izziņas motīvu

dažādiem veidiem. Ja skolēna aktivitāte mācīšanās gaitā virzīta uz

attiecībām ar citiem cilvēkiem, tad parasti jārunā par sociālajiem
motīviem. Citiem vārdiem sakot, vienai daļai skolēnu par motīvu

kļūst pats izziņas process mācīšanās gaitā, citiem — attiecības ar

pārējiem cilvēkiem mācīšanās gaitā.
Atbilstoši tam ir pieņemts motīvus iedalīt divās lielās grupās:

1) izziņas motīvi, kas saistīti ar mācību darbības saturu un tās

īstenošanas procesu;

2) sociālie motīvi, kas saistīti ar dažādām sociālajām mijattie-
cībām starp skolēnu un citiem cilvēkiem.

Sīs motīvu grupas ir aplūkotas psiholoģiskajā literatūrā.2

Pirmo motīvu grupu var sadalīt vairākās apakšgrupās:
1) plašie izziņas motīvi, kas saistīti ar skolēnu orientāciju uz

jaunu zināšanu apguvi. Šie motīvi tiek dalīti vairākos līmeņos at-

1 KiļAioTKitH X). H., Cyxo6cKaa T. C. MoTHBauHH noanaßaTe.ibHoft jenie/ib-

hocth. — Jī., 1972.

2 Cm.: fīKočcoH A. M. llcHxoJiorHMecKHe npo6.neMU MOTiißamm noßeAenH»

— M., 1969; H3yqenne mothb3U,hh Aeien h no,apocTKOß

/Uoa peA. Jī. M. BooKoetiH, Jī. B. BAazonadeoKUHOū. — M., 1972; MoTHBauH»

yqeHHH/ rioA peA. M. B. Mūtk>xuhoū. — BojirorpaA, 1976.
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kārībā no tā, cik dzija ir interese par zināšanām.1 Tā var būt gan
interese par jauniem, aizraujošiem faktiem un parādībām, gan in-

terese par parādību būtiskām īpašībām, par pirmajiem deduktīva-

jiem secinājumiem, gan arī interese par likumsakarībām mācību

vielā, teorētiskajiem principiem, galvenajām idejām utt.;
2) mācību izziņas motīvi, kas saistīti ar skolēnu orientāciju uz

attiecīgo paņēmienu apguvi, lai rastu zināšanas: interese par pat-
stāvīgas zināšanu apguves paņēmieniem, par zinātniskās izziņas
metodēm, par mācību darba pašregulācijas veidiem, par sava mā-

cību darba racionālu organizēšanu;
3) pašizglītības motīvi, kas saistīti ar skolēnu tieksmi patstāvīgi

pilnveidot zināšanu apguves paņēmienus.
Sie izziņas motīvu līmeņi var nodrošināt skolēniem tā sauktā pa-

nākumu motīva izveidi — skolēna tiekšanos gūt sekmes, it kā pa-

stāvīgi sacenšoties pašam ar sevi, vēlēšanos gūt jaunus, aizvien

augstākus rezultātus salīdzinājumā ar tiem, ko viņš sasniedzis

iepriekš.
Visi šie izziņas motīvi nodrošina skolēniem iespēju pārvarēt

grūtības mācību darbā, rosina izziņas aktivitāti un iniciatīvu, uz

liem pamatojas cilvēka tieksme būt kompetentam, vēlēšanās atbilst

mūsdienu prasībām utt.

Arī otro motīvu grupu — sociālos motīvus — iedala vairākās

apakšgrupās:
1) plašie sociālie motīvi, kas saistīti ar tieksmi gūt zināšanas,

lai būtu noderīgs Dzimtenei un sabiedrībai, ar vēlēšanos izpildīt
savu pienākumu, ar izpratni par mācīšanās nepieciešamību un ar

atbildības jūtām. Šajos motīvos liela nozīme ir sociālās nepiecie-

šamības, vajadzīguma apzināšanai.

Plašo sociālo motīvu apakšgrupā var iekļaut arī vēlēšanos labi

sagatavoties izraudzītajai profesijai;

2) šaurie sociālie, tā sauktie pozīcijas motīvi, kas saistīti ar tiek-

smi ieņemt noteiktu pozīciju, vietu attiecībās ar apkārtējiem cilvē-

kiem, iegūt viņu atzinību, iemantot autoritāti.

Šie motīvi ir saistīti ar cilvēka plašo vajadzību pēc saskarsmes,
ar tieksmi gūt apmierinājumu no šī saskarsmes procesa, no sav-

starpējo attiecību noregulēšanas, no emocionāli piesātinātajām mij-
attiecībām ar citiem cilvēkiem.

Par vienu no šo motīvu paveidiem uzskata tā saukto emocionālā

"komforta motīvu, kas izpaužas tieksmē gūt tikai atzinību no sko-

lotājiem, vecākiem un biedriem (par skolēniem, kuriem ir šāds mo-

tīvs, saka, ka viņi darbojas tikai ar pozitīvu atbalstu).
Dažkārt pozīcijas motīvs izpaužas skolēna tieksmē ieņemt

1 Cm.: lUļļniiHO. T. H. Akthbh33ij,hh no3HaßaTejibHofi AeaTejibHOCTH yqam,HxcH

» vneČHOM npouecce. — M., 1979, c. 97.
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pirmo vietu, but vienam no labākajiem. Tādos gadījumos mēdz

runāt par prestiža motīvu.

Pozīcijas motīvs var izpausties arī dažādos pašapliecināšanās
mēģinājumos — ja ir vēlēšanās ieņemt līdera pozīciju, ietekmēt ci-

tus skolēnus, dominēt grupā vai kolektīvā utt.;
3) sociālās sadarbības motīvi, kas saistīti ar to, ka skolēns ne

vien vēlas nodrošināt saskarsmi un mijattiecības ar citiem cilvē-

kiem, bet arī tiecas apjēgt, analizēt tās sadarbības un to savstar-

pējo attiecību veidus un formas, kas veidojas starp skolēnu pašu
un viņa skolotājiem un klases biedriem, cenšas pastāvīgi pilnvei-
dot šīs formas. Sim motīvam ir svarīga nozīme personības pašau-
dzināšanā un pilnveidošanā.

Dažkārt jautā, vai skolēniem mēdz būt arī radoši motīvi. Jā,
it īpaši vecākajās klasēs. Ja skolēnam ir radoši motīvi, tad tas no-

zīmē, ka viņš ne tikai apgūst tos mācību darba paņēmienus un sa-

skarsmes veidus, kas viņam tiek sniegti parauga veidā mācīšanās

gaitā, bet arī meklē jaunus mācīšanās darbību veidus, jaunas mij-
attiecību un sadarbības formas. Šos radošos motīvus var veidot ne

vien dažādās ārpusklases nodarbībās — pulciņos, fakultatīvajās
nodarbībās, pionieru pils sekcijās, bet arī mācību stundās.

Nereti jautā, kādiem motīviem — izziņas vai sociālajiem motī-

viem — ir lielāks sabiedriskais nozīmīgums. Mēs vēl runāsim par
to, ka harmoniski attīstītai personībai nepieciešams dažādu motīvu

kopums, taču tūlīt piebildīsim, ka gan izziņas, gan sociālajiem
motīviem var būt kā kolektīvistiska, tā arī šauri individuālistiska,

pat egoistiska virzība.

Tātad izziņas motīvs nodrošina skolēna kolektīvistisko virzību

tad, ja viņš cenšas, lai pozitīvu rezultātu sasniegtu viss kolektīvs,

ja viņam rūp visas klases sekmība, ne tikai pašam savi panākumi
vien. Un otrādi. ledomāsimies tādu situāciju — skolēnam ir labi

attīstīti izziņas motīvi, pat nobriedušas to formas (pašizglītības
motīvi), un viņš pastāvīgi pilnveido sevi. Taču šiem motīviem var

būt individuālistiska virzība, ja tie aprobežojas ar šauru personisku
uzdevumu risināšanu, lai gūtu labklājību un panākumus, sasniegtu
individuālas sekmes nākamajā profesionālajā darbībā bez vajadzī-

gās atdeves sabiedrībai.

Sociālie motīvi, īpaši plašie sociālie motīvi, kas saistīti ar pie-

nākumu, nodrošina stingru pamatu kolektīvismam un atbildībai par

kopīgo darbu. Taču iedomāsimies citu situāciju! Skolēnam ir izvei-

dojušies sociālie motīvi, bet tie saistīti ar vēlēšanos gūt prioritāti
biedru vidū, ar tieksmi strādāt prestiža profesijā, kas sola mate-

riālo labklājību. Tādi sociālie motīvi arī rada egoistisku virzību un

kaitē personības attīstībai kopumā.
Tātad nevis sociālo vai izziņas motīvu izveide, bet gan šo mo-

tīvu kvalitāte nosaka skolēna personības būtību un tās vir-

zību
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Tagad sīkāk aplūkosim, cik atšķirīga var būt kā izziņas, tā ari

sociālo mācīšanās motīvu kvalitāte. Var izdalīt divas motīvu psi-
holoģisko raksturojumu grupas.

Pirmā motīvu raksturojumu grupa, ko sauc par satura rakstu-

rojumiem, ir tieši saistīta (to jau norāda nosaukums) ar skolēna

mācību darbības saturu. Otrā raksturojumu grupa (tos nosacīti

sauc par dinamikas raksturojumiem) mazāk raksturo saturu, vai-

rāk — šo motīvu izpausmes formu, dinamiku; šīs motīvu

īpatnības ir tuvākas bērna psihofizioloģiskajām, kā arī viņa nervu

sistēmas īpatnībām. Katram no iepriekšminētajiem sociālajiem un

izziņas motīviem ir gan satura, gan dinamikas raksturojumi.
Motīvu satura raksturojumi ir šādi:

1) mācīšanās jēgas saistība ar personības aspektu. Tādā gadī-
jumā pieņemts teikt, ka mācīšanās motīvs ir ne vien rosinātājs,,
bet arī mācīšanās jēgas veidotājs. Jēga kā skolēna iekšējā attiek-

sme raksturota jau iepriekš;
2) motīva iedarbīgums, t. i., tā reālā ietekme uz mācību dar-

bības norisi un uz visu bērna rīcību. Motīva iedarbīgums ir cieši

saistīts ar pirmo raksturojumu. Ja skolēna mācīšanās motīvs sais-

tīts ar personības aspektu, tad tas vienmēr ir iedarbīgs. Tas izpau-
žas paša skolēna aktivitātē, viņa iniciatīvā, visu mācību darbības

komponentu attīstībā. Ja kādam motīvam nav reālas ietekmes uz-

mācīšanās gaitu, kaut gan bērns var šo motīvu nosaukt, psihologi
runā par «tikai zināmiem» (A. Ļeontjevs) mācīšanās motīviem.

Visbiežāk šos «zināmos» motīvus skolēnam nosauc pieaugušie —

skolotāji, vecāki, bet motīvi, kas reāli iedarbojas, rodas, skolēnu

faktiski iekļaujot dažādos darbības veidos;

3) motīva vieta motivācijas vispārīgajā struktūrā. Ikkatrs mo-

tīvs var būt vadošais, dominējošais vai otršķirīgais, pakārtotais.
Protams, jācenšas, lai par dominējošajiem kļūtu attīstītākie sociālo

un izziņas motīvu veidi — pienākums pret sabiedrību un apkārtē-
jiem cilvēkiem, pašizglītības un pašaudzināšanas motīvi;

4) motīva rašanās un izpausmes patstāvlgums. Tas var ras-

ties kā iekšējs motīvs patstāvīgā mācību darba gaitā vai arī tikai

tad, ja palīdz pieaugušais, t. i., kā ārējs motīvs. Tā, piemēram, sko-
lēnam var būt motīvs, kas saistīts ar jaunu zināšanu izveides paņē-
mienu apguvi, taču tas aktualizējas tikai tad, ja skolotājs atgādina,
ja viņš rada atbilstošas mācību situācijas. Jāņem vērā, ka motīvs,
no vienas puses, vienmēr ir skolēna apziņas, viņa darbības rosi-

nājuma iekšējais raksturojums. No otras puses, rosinājumu var sa-

vemt no ārienes, no cita cilvēka. Ja skolēnam motīvs neaktualizē-

jas bez pieaugušo kontroles un atgādinājuma, tad var teikt, ka

šis motīvs skolēnam ir ārējs. Analizējot ārējos un iekšējos motīvus,,

svarīgi ir ievērot vēl vienu niansi. Sociālās atzinības motīvs (pie-
mēram, laba atzīme) ir ārējs motīvs mācīšanās procesa saturam,
bet nav ārējs motīvs pašam skolēnam;
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5) motīva apzināšanas līmenis. Skolēni ne vienmēr apzinās sa-

vus motīvus, turklāt šīs spējas var arī nebūt vidusskolas audzēk-

ņiem. Taču dažkārt skolēni, it īpaši pusaudža vecumā, ne vien labi

apjēdz savus motīvus, bet arī tīši maskē tos, vai nu izliekoties, ka

ir vienaldzīgi pret mācību darbu, vai arī uzdodot izdomātus motī-

vus par patiesajiem. Skolotājam ir jāpanāk, lai skolēns apzinātos
radošos, sociāli nozīmīgos motīvus. Taču vienmēr paliek ari neap-
zināti rosinātāji, kas reāli ietekmē ikviena cilvēka rīcību;

6) motīva izplatība attiecībā uz dažādiem darbības tipiem, mā-

cību priekšmetiem, mācību uzdevumu formām. Minēsim literatūrā

aprakstītos interešu līmeņus pēc to lokalizācijas 1:
amorfā, neskaidrā lokalizācija, kas izpaužas apgalvojumā, ka

«skolā viss ir interesanti», vispārējā interese par mācīšanos, taču

šīs intereses apliecināšanai vajadzīgs rosinājums no ārienes;

plašā lokalizācija, kad skolēni labprāt mācās dažādus mācību

priekšmetus un risina daudzveidīgus uzdevumus, aktīvi meklē pa-

pildzināšanas arī ārpus skolas programmu ietvariem, ir visai zināt-

kāri, bet bez izziņas dzijuma;
lokalizētās pamatintereses, kad skolēnu uzmanība koncentrēta

uz vienu vai diviem saskarīgiem vai atšķirīgiem mācību priekšme-
tiem. Sīs intereses ir skolēnu slieksmju un spēju pamatā, tās ietek-

mē profesijas izvēli, ir ļoti nozīmīgas no personības aspekta. Aug-
stu vērtējamas ir plašas intereses ar izteiktu dominanti.

«Centrālais jautājums,» rakstīja S. Rubinšteins, «ir jautājums

par to, kā motīvi (rosinātāji), kas raksturo ne tik daudz personību,
cik apstākļus, kuros tā dzīves gaitā nokļuvusi, kļūst par to stabilo,

noturīgo, kas raksturo šo personību.» 2

Ja ir atšķirības motīvu saturā, tad ir arī to formu īpatnības. Tās

reido motīvu dinamikas raksturojumus.
1. Pirmā un pati svarīgākā īpatnība ir motīvu noturīgums. Tas

izpaužas tādējādi, ka noteikts motīvs pietiekami patstāvīgi aktuali-

zējas visās mācību situācijās vai to vairumā. Mums, protams, jā-
cenšas, lai sociāli nozīmīgie motīvi kļūtu noturīgi skolēna perso-
nībā.

Minēsim literatūrā aprakstītos noturīguma līmeņus.3

Interese var būt situativa, tā var aprobežoties ar atsevišķiem

uzplaiksnījumiem emocionāli pievilcīgās mācību situācijās. Tāda

interese atslābst, kad skolēns vairs neatrodas dotajā situācijā. Šā-

dai interesei nepieciešama pastāvīga stimulēšana no ārienes, un

tā neatstāj īpašu ietekmi uz personības struktūru.

1 Cm.: lUyKima T. M. Akthbh33Uhh no3HaßaTeJibHofl AeHTcnbHOCTH yqam,HXCH

B yie6HOM npouecce. — M., 1979, c. 99—100.

2 Py6tiHiuTeūH C. Jī. npo6.ieMbi očmeft ncHxo;iorHH. — M., 1973, c. 249.

3 Cm.: lUtjKtma T. H. Akthbh33Uhh no3HaßaTe;ibHOH yqam,Hxcfl

b yqe6HOM npouecce. — M., 1979, c. 98, 99.
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Interese klust nosacīti noturīga, ja ta ir saistīta ar noteiktiem

mācību priekšmetiem, uzdevumiem.

Interese ir pietiekami noturīga, ja skolēns labprāt mācās pat
tad, kad ir nelabvēlīgi ārējie rosinātāji, traucēkļi. Noturīgums iz-

paužas arī tādējādi, ka skolēns nevar nemācīties.

2. Otra motīvu izpausmes formas īpatnība ir to emocionālā no-

krāsa, modalitāte. Psihologi runā par mācīšanās negatīvo un pozi-
tīvo motivāciju. Ar negatīvo motivāciju saprot tos skolēna rosinā-

tājus, ko rada apziņa par zināmām neērtībām un nepatikšanām,
kas var rasties, ja nemācīsies (atgādinājumi, sliktas atzīmes un

rājieni skolā, vecāku draudi un sodi, nepatīkami pārdzīvojumi sa-

karā ar apkārtējo pārmetumiem). Pozitīvā motivācija ir saistīta

ar to, ka skolēns veic sociāli nozīmīgo pienākumu mācīties, gūst
sekmes mācībās, uzkrāj jaunas zināšanas un to apguves paņēmie-
nus, uztur labas attiecības ar apkārtējiem. Nodaļā par emocijām
tiks atklāts, ka mācību gaitā nepieciešams zināms samērs

starp daudzām pozitīvajām un dažām negatīvajām emocijām.

3. Citas motīvu izpausmes formas var raksturot arī ar motīva

spēku, ar tā spilgtumu, rašanās ātrumu utt. Šīs formas atklājas,
piemēram, vērojot, cik ilgi skolēns var darīt darbu, cik uzdevumu

spēj veikt, attiecīgā motīva vadīts, utt. Visas motīvu norišu īpat-
nības ir saistītas ar to satura īpatnībām — cik iedarbīgi ir motīvi,
vai tie dominē salīdzinājumā ar citiem motīviem.

Mācīšanās motīvu izpausmes formām ir jābūt skolotāja redzes-

lokā; no tām skolotājs veido sākotnējo priekšstatu par skolēna mo-

tivācijas raksturu. Taču pēc tam vēlams analizēt motīvu iekšējās
•satura īpatnības, konstatēt, kas, piemēram, nosaka negatīvo moda-

litāti
— izvairīšanās motīvus, noskaidrot, par ko liecina motīva

nenoturīgums utt.

Skolēna mērķu, emociju un interešu nozīme

viņa mācīšanās motivācijā

lepriekšējā apakšnodaļā tika atzīmēts, cik svarīgi ir tas, ka

skolēniem ir aktīva virzība attiecībā uz mācību darba dažādiem

aspektiem. Tā ir arī dažādu mācīšanās motīvu (virzība uz zināšanu

apguvi, virzība uz jaunu zināšanu paņēmienu apguvi utt.) pamatā.

Tomēr parasti ar šādiem motīviem vien nepietiek, ja skolēnam

trūkst prasmes izvirzīt mērķi sava mācību darba atsevišķos pos-

mos. Itin bieži, īpaši pamatskolas klasēs, skolēnam jau ir izveido-

jusies virzība uz mācību darba atsevišķiem aspektiem, taču viņš
vel neprot īstenot šos mācību motīvus: neprot izvirzīt mērķi, pa-

platot to, noteikt galvenos un pakārtotos mērķus utt. Skolotājam
ir jāveido skolēnam prasme īstenot savus motīvus, ievērojot mērķu
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sistēmu, secību. Tātad nobriedušas motivācijas sfērā līdz ar motī-

viem ir ietverti arī mērķi.

Mērķu izvirzīšana raksturo specifiski cilvēcisku rīcību

(K. Markss norādīja, ka cilvēks ar spēju domās apsteigt un plānot
savas reālās darbības atšķiras no bites, lai arī cik sarežģīta tā

būtu). Savā dzīvē skolēns, protams, iemācās praktiski izvirzīt sev

mērķus. Taču mērķi ir dažādi. Tāpat kā motīvi, arī mērķi var būt

atšķirīgi pēc to satura; skolēnam var būt prasme patstāvīgi izvir-

zīt un īstenot mērķus, taču šie mērķi var neatbilst mūsu priekšsta-
tiem par tikumisku personību. Skolēna mērķiem pēc to satura ir

jāizriet no komunistiskās sabiedrības cilvēka vērtībām un ideāliem.

Mērķis ir skolēna virzība uz tādu darbību izpildi, kas ietilpst
mācību procesā. Tāpēc dažkārt mēdz teikt, ka mērķis ir virzība uz

starprezultātu mācību darbībā. Psihologi atzīmē, ka motīvi pa-

rasti raksturo mācību darbību kopumā, bet mērķi — atsevišķas mā-

cīšanās darbības. Tas nozīmē, ka mērķi paši par sevi vien, bez mo-

tīviem, nenosaka skolēna mācību darbību, rīcību mācību procesā.

Taču, ja nav mērķu, paši labākie mācīšanās motīvi var palikt tikai

par cēlām iedomām. Motīvs veido darbības nostādni, bet mērķa
meklējumi un tā apjēgšana nodrošina darbības reālu izpildi. Bez

tam mācību saturu, kas mācību darbībā saistās ar mērķi, skolēns

labāk apjēdz un vieglāk iegaumē. Prasme noteikt mērķus liecina

par skolēna motivācijas sfēras briedumu.

Kādi ir tie mērķa izvirzīšanas procesa aspekti, kuriem jābūt
ietvertiem mācīšanās motivācijas sfērā, un kādas prasmes sko-

lēniem jāpalīdz apgūt?
1. Izvēlēties mērķus, kas atbilst komunistiskās sabiedrības cil-

vēka pašaudzināšanas uzdevumiem.

2. Pieņemt un izprast mērķi, ko izvirzījis skolotājs, saglabāt
skolotāja izraudzīto mērķi ilgāku laika posmu, pakļaut tam savu

rīcību, piešķirt skolotāja izvirzītajiem mērķiem citu jēgu savā ap-

ziņā, pieņemot tos par savējiem un «piemērojot» tos savai dzīves

pieredzei.
3. Patstāvīgi noteikt (izveidot) mērķus un atbilstoši tiem vei-

dot prasmi domās gūt priekšstatu par mērķi līdz darbības sāku-

mam, apzināt, formulēt mērķi.
4. Izvēlēties vienu mērķi no vairākiem citiem un pamatot savu

izvēli.

5. Noteikt, vai mērķis ir reāls un sasniedzams, samērot mērķus
ar savām iespējām un nereālus mērķus nomainīt ar reāliem. Sajā

gadījumā grūtības mērķa izvēlē atbilst to pievilcīguma līmenim,

skolēnu pašnovērtējumam.
6. Aktīvi pārbaudīt un precizēt savus mērķus.
7. Noteikt mērķu secību (pēctecību), jo dažkārt ir svarīgi mēr-

ķus īstenot tikai zināmā secībā, noteikt galvenos un pakārtotos mēr-

ķus.
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8. Noteikt laika un spēka resursus, kas nepieciešami katra mēr-

ķa sasniegšanai.
9. Izvirzīt jaunus mērķus atbilstoši iepriekšējo mērķu sasnieg-

šanas līmenim (veiksmes un neveiksmes), t. i., mācību darbību

izpildes iepriekšējiem rezultātiem.

10. Konkretizēt mērķi, noteikt tā atkarību no apstākļiem; šajā
sakarā noteikt uzdevumus (jo uzdevums ir mērķis, kas izvirzīts

noteiktos apstākļos).
11. Izvirzīt elastīgus mērķus, t. i., mainīt mērķus atkarībā no

situācijas, apstākļiem.
12. Izvirzīt perspektīvos mērķus, t. i., tādus mērķus, kas pār-

sniedz dotās situācijas ietvarus (mērķi, kas saistīti ar nākamo pro-

fesiju utt.), paredzēt savu mērķu sasniegšanas sekas (savas rīcī-

bas sekas).
13. īstenot izvirzītos mērķus, izvēlēties līdzekļus un veidus šo

mērķu sasniegšanai, pārvarēt šķēršļus, kas rodas ceļā uz mērķi.
14. Izvirzīt nestandarta, nestereotipus, oriģinālus mērķus ta-

jos mācīšanās veidos, kas ir tuvi jaunradei utt.

Visas šīs prasmes ir ļoti atšķirīgas; bez tām ir grūti iztikt. Visas

tās kopā veido skolēna spēju izvirzīt mērķi mācību darbībā. Šī spēja
savukārt ir viens no gribas komponentiem skolēna motivācijas sfē-

rā. Turpmākajā dzīvē tā būs pamats spējai izvirzīt mērķi profe-
sionālajā darbībā.

Ikviens no mērķa veidošanas procesiem mācību darbībā ir sarež-

ģīts process, kurā skolēns izpilda vairākas darbības, piemēram,
analizē apstākļus, novērtē savas iespējas, salīdzina dažādus mēr-

ķus utt. Pilnīgi skaidrs, ka skolotājam jāpievērš tiem uzmanība,
jācenšas panākt, lai mērķa izvirzīšanas procesi skolēniem neno-

risētu stihiski, bet veidotos pedagoga vadībā.

Ar ko izskaidrojama mērķa izvirzīšanas paņēmienu attīstīšanas

aktualitāte skolēnu mācību gaitā? To nosaka tas, ka cilvēka vis-

pusīga attīstība sociālisma laikmetā izvirza prasību veidot aktīvu

personību, kas prot patstāvīgi noteikt savus mērķus un ra-

dīt apstākļus to īstenošanai.

Apzinātu mērķu izvirzīšanu psihologi saista ar rīcības patva-
ļlguma attīstību, ar lēmumu pieņemšanu, ar nodomu rašanos, kas

mazina impulsivitāti, tiešumu un situativitāti bērna rīcībā. Per-

spektīvo mērķu izvirzīšana un savas rīcības pakļaušana tiem rak-

sturo personības zināmu tikumisko stabilitāti.

Tai paša laika skolēni sastopas ar diezgan lielām grūtībām mēr-

ķa izvirzīšanas procesu attīstības gaitā. Tā, piemēram, viszemākais

šī procesa līmenis — pieaugušā cilvēka izvirzītā uzdevuma pie-
ņemšana — parasti rada aktīvu paša skolēna attieksmi un skolo-

tāja uzdotā uzdevuma «papildināšanu», «pārvērtēšanu», t. i., sko-

lēns šo uzdevumu saskaņo ar savu individuālo pieredzi, koriģē
skolotāja izvirzītā mērķa jēgu atbilstoši savām prasībām. Taču
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nereti praksē gadās, ka skolēns nepieņem gatavus skolotāja uzdevu-

mus, taču patstāvīgi izvirzīt tos vēl nespēj. Ir svarīgi, lai skolotājs
taktiskā veidā noskaidrotu arī šo motivācijas sfēras aspektu un

palīdzētu skolēnam iemācīties aktīvi un patstāvīgi izvirzīt mērķus,
kas būtu adekvāti viņa iespējām un darba uzdevumiem. Lielu palī-
dzību perspektīvo mērķu izvirzīšanā un analīzē skolotājs var sniegt
skolēniem profesionālās orientācijas un konsultāciju darba gaitā.

Tālāk aplūkosim emociju lomu mācīšanās motivācijā. Vei-

dojot skolēniem pareizu motivāciju un mērķus, jāiedarbojas arī uz

viņu emocionālo attieksmi pret mācīšanos. Emocijas mācīšanās

procesā iegūst motīvu raksturu.

Tomēr skolu praksē emociju loma netiek pienācīgi novērtēta,

kaut arī tās ir svarīgs motivācijas sfēras aspekts. Mācību procesā
nereti ir par maz .pozitīvo emociju, bet dažkārt pat tiek radītas

negatīvas emocijas — garlaicība, bailes utt.1

Psiholoģijā ir atklāts, ka emocijas veidojas nevis pašas par
sevi, bet gan ciešā atkarībā no cilvēka darbības un tās motivācijas.

Emociju specifikas būtība, kā norādījis ievērojamais padomju psi-

hologs A. Ļeontjevs, ir tā, ka emocijas atspoguļo attiecības starp
motīviem un iespējamiem panākumiem darbībā, kas saistīta ar šo

motīvu īstenošanu.2 Emocijas cilvēkam rodas, aktualizējoties mo-

tīvam, turklāt nereti līdz savas darbības racionālamnovērtējumam.

Tādējādi emocijām ir būtiska ietekme uz jebkuras darbības norisi,

arī uz mācību darbību. Emociju regulējošā loma palielinās tad, ja
tās ne vien pavada kādu darbību (piemēram, mācīšanās procesu),
bet arī apsteidz to, sagatavojot cilvēku šīs darbības izpildei.
Tātad emocijas gan pašas ir atkarīgas no darbības, gan an ietek-

mē to.

Psihologu eksperimenti parādīja arī to, ka vislielākā emocio-

nālā piesātinātība vērojama tajos darbības veidos, kur dominē vai

nu iekšējs, vai ārējs motīvs, kas katrā ziņā ir saistīts ar šauru

rezultātu. Šādu motīvu sauc par rezultāta motīvu. Mazāka emocio-

nālā piesātinātība ir konstatējama tad, ja dominē vairāk nobrie-

dusi motīvu forma — procesa motīvs. Turklāt pirmajā ga-

dījumā emocijām ir konstatācijas raksturs, t. i., tās tikai pavada
darbu, bet otrajā gadījumā tām ir apsteigas raksturs, t. i., tās vir-

za darbību. Emocijas, kas saistītas ar veiksmi vai neveiksmi spil-

gtāk izpaužas darbībā ar iekšējiem vai ārējiem rezultāta motīviem,

bet darbībā ar iekšējo procesa motīvu to ietekme ir vairāk selek-

1
Sk. Skatkins AI. Mūsdienu didaktikas problēmas. — R.: Zvaigzne, 1983,

55.-58. lpp.

2 Cm.: JīeoHTbee A. H. JļeHTeJibuocTb. Co3naHHe. JIimHOCTb. — M., 1975,

c. 198.
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tīva. 1 Tātad, jo vairāk nobriedusi ir darbība un tās motīvi, jo spe-

cifiskāka, noturīgāka un selektīvāka kļūst tās emocionālā nokrāsa.

It visi skolēnu mācību darba aspekti ir saistīti ar noteiktām

emocijām. Pedagoģiskajā un psiholoģiskajā literatūrā visbiežāk

atzīmētās emocionālā klimata īpatnības, kas nepieciešamas, lai ra-

dītu un saglabātu mācīšanās motivāciju, ir šādas:

1) pozitīvas emocijas, kas saistītas ar skolu vispār un ar uztu-

rēšanos tajā. Tās rodas visa pedagogu kolektīva prasmīga un sa-

skanīga darba rezultātā, kā arī tad, ja ģimenē ir pareiza attieksme

pret skolu;
2) pozitīvas emocijas, ko izraisa nosvērtas, labas, lietišķas un

mierīgas skolēna attiecības ar skolotājiem un biedriem,' viņa līdz-

dalība skolas un klases kolektīva dzīvē.

Pie šīm emocijām pieder, piemēram, prestiža emocijas, kas rodas

tad, ja starp skolotāju un skolēniem izveidojušās jauna tipa attie-

cības, kas savukārt veidojas, skolotājam izmantojot mūsdienu pro-
blēmiskās mācīšanas metodes, un ja starp viņiem ir koleģiālas sav-

starpējās attiecības jaunu zinību kopīgajos meklējumos.
Liela loma ir arī Udzpārdzīvojuma emocijām, kas skolēniem

rodas saskarsmē ar skolotāju un vienaudžiem. Uzsverot šo emociju
lomu, V. Suhomļinskis rakstīja: «Pats grūtākais audzināšanā —

iemācīt just.» 2 Jūtu kultūra ir saistīta ar cita cilvēka dvēseles stā-

vokļa dziļu izpratni, ar māku iejusties viņa skumjās un satrau-

kumā, ar vēlēšanos saprast cita cilvēka intereses un uztvert tās kā

savējās. «Spējai būt labam jākļūst par tādu pašu neatņemamu "cil-

vēka īpašību kā spējai domāt,»3 norādīja V. Suhomļinskis;
3) emocijas, kas saistītas ar skolēna apzināšanos, ka viņam ir

lielas iespējas gūt panākumus mācību darbā, pārvarēt grūtības un

risināt sarežģītus uzdevumus.

Pie šīs grupas pieskaitāmas arī emocijas, ko skolēnā izraisa viņa
pozitīvie mācību darba rezultāti, gandarījums par taisnīgi ieliktu

atzīmi. Sīs emocijas V. Suhomļinskis dēvēja par darba «prieku» un

pat par «laimi». Viņš akcentēja arī to, cik liela nozīmeir tādām emo-

cijām kā vēlmei labi mācīties, kas apmirdz visu bērna dzīvi, tā-

pat arī pašcieņas jūtām. Pēc V. Suhomļinska domām, skolēna emo-

cionāla statusa labad ir nepieciešams, lai viņam nekad nebūtu aiz-

šķērsots ceļš uz pa nākum ic m: to, ko skolēns nav varējis
izdarīt, viņš izdarīs vēlāk, varbūt jau šodien vai rit.

Šie padomju pedagoģijas humānie principi plaši izmantoti arī

1 Cm.: BacuAbee H. A., īlonxyotCHbiū B. Jī., TuxoMupoe 0. K. Smouhh k

MbimneHHH. — M., 1980, c. 182—183.
2

Sk.: Suhomļinskis V. Sirdi atdodu bērniem. — R.: Zvaigzne, 1974,

187. lpp.
3 Turpat, 191. lpp.
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V. Salalova praktiskajā darbībā («Skolēnam ir jāmācās ar uzva-

ras apziņu!»)'.

Bulgāru zinātnieks G. Lozanovs atzīst, ka emocionālo atmo-

sfēru nodarbībās raksturo arī tas, vai tiek likvidēta spriedze, vai

audzēkņiem tiek iedvesta pārliecība par savām iespējām, par do-

māšanas un atmiņas rezervēm;
4) pozitīvas emocijas, kas rodas, saskaroties ar jaunu mācību

vielu. Psihologi uzskata, ka «reakcijai» uz materiāla novitāti ir

vairākas stadijas: no ziņkāres, vēlāk zinātkāres emocijām, kas

rodas, saskaroties ar interesantu vielu, līdz noturīgai emocionālai

izziņas attieksmei, kura raksturo audzēkņu aizrautību ar šo vielu.

Skolotājs nedrīkst nevērīgi izturēties pret šīm pirmajām, pagai-
dām vēl situatīvajām pozitīvās attieksmes izpausmēm, ko var no-

vērot tad, kad skolēni saskaras ar jaunu, negaidītu mācību vielu,

ar efektīgu tās noformējumu, ar izklaidējoša rakstura nodarbībām,

ar saistošām grāmatām. Šajā sakarā mēdz runāt par emociogēnu
mācību materiālu. Taču jāpatur prātā, ka šīs mācību vielas īpat-
nības tikai uz neilgu laiku saistīs skolēna uzmanību un nenodroši-

nās viņa iekšējo mācīšanās motivāciju, ja viņš pats neieklausies

saturīgā, aktīvā mācību darbībā.

Literatūrā ir atzīmēta arī to pozitīvo «prestiža» emociju loma,

kuras rodas, skolēnam strādājot ar grūtu, teorētiski piesātinātu
vielu.

Bez šaubām, mācīšanās gaitā rodas arī daudz tādu emociju,
kas veidojas, skolēniem apgūstot mācību vielas atsevišķus aspek-
tus un dzīvojot līdzi daiļdarbu varoņiem, izcilām vēsturiskām per-
sonībām un revolucionāriem, zinātniekiem, kas veikuši atklājumus,
mūsdienu varoņiem utt. Šīm emocijām ir liela nozīme audzināšanā;

5) pozitīvas emocijas, kas rodas, audzēkņiem apgūstot patstā-

vīgas zināšanu izveides paņēmienus, jaunus sava mācību un paš-
izglītības pilnīgošanas veidus. Lielu prieku skolēniem parasti sa-

gādā viņu patstāvība mācību darbībā, tieši patstāvīgā pāreja no

viena mācību darba posma uz citu, piemēram, prasme bez skolotāja

palīdzības pāriet no mācību uzdevuma (problēmas) formulēšanas

uz mācīšanās darbību (problēmas risinājuma ceļu) noteikšanu, bet

pēc tam arī uz izraudzītā risinājuma ceļa pārbaudes paņēmieniem.
Visas minētās emocijas kopumā veido emocionālā komforta

atmosfēru mācīšanās procesā. Šāda atmosfēra ir nepieciešama, lai

sekmīgi īstenotu mācību procesu. Skolotājam īpaši jārūpējas par

pozitīva emocionālā klimata radīšanu vai atjaunošanu tad, ja sko-

lēnam ir izveidojusies stresa situācija sakarā ar ilgstošām neveik-

smēm mācībās, ja viņam ir iesīkstējusi negatīva attieksme pret

skolotāju vai pat pret skolu, konflikts ar biedriem, satraukums "utt.

1 Cm.: lllaTūAoe -B. <P. KyAa h KaK HCMe3.ni TpOBKR. — M., 1979, c

22, 27, 28.
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Tomēr skolotājam ir svarīgi atcerēties, ka emocionālā labklā-

jība, skolēnu pārmērīga slavēšana, liela pašapmierinātība jau-
nākajā gadījumā var radīt sastingumu mācību darbā, var bremzēt

audzēkņu izaugsmi, kavēt viņu attīstību.

Tāpēc mācību procesā nepieciešamas arī emocijas ar nega-
tīvu modalitāti. Tāda negat iva emocija ka neapmierinātība ir-,

piemēram, jaunu darba paņēmienu meklēšanas, pašaudzināšanas
un sevis pilnveidošanas pamats. Emocionālā komforta stāvoklim,
kas rodas, ja skolēni sekmīgi veikuši uzdevumu, jāmijas ar rela-

tīva diskomforta stāvokli, kas veidojas, ja izvirzās jauni uzdevumi

un tiek meklēti to risināšanas ceji.
Līdz

ar relatīvās neapmierinātības emocijām mācībās jābūt ari

grūtību pārvarēšanas jūtām. Bērnam, kā rakstīja V. Suhomļinskis,
vienmēr ir jāapzinās, ka atzīme ir viņa intelektuālo pūliņu rezul-

tāts. Ja skolēnu lutina ar atzīmēm, viņam izveidojas vieglprātīga
attieksme pret mācīšanos. Nedrīkst skolēnam liegt emocijas, ko

izraisa patstāvīgi pārvarētas grūtības. Ne velti pēdējā laikā mūsu

skolu programmas tiek veidotas, ievērojot pietiekami augstu sarež-

ģītības līmeni. Tomēr ir svarīgi arī nepieļaut skolēnu pārslodzi.
Nevajag vairīties arī no tādām negatīvām emocijām kā skolēna

līdzpārdzīvošana savam biedram, kas neveiksmīgi atbildējis, līdz-

pārdzīvošana biedram vai skolotājam, kurš saslimis, utt.

Tātad nav tieša un viennozīmīga sakara starp negatīvām emoci-

jām un skolēna negatīvu attieksmi pret mācībām.

Taču nedrīkst pieļaut, ka emocijas, kas saistītas ar grūtībām
mācību darbā, pārvērstos emocionālā sasprindzinājumā un vēf jo
vair.āk emocionālā stresā, jo tas var dezorganizēt mācību darbību

(eksāmenu situācijās, tad, kad skolēns nonāk laika trūkumā, rak-

stot kontroldarbu).
Nekādā gadījumā mācību procesā nedrīkst pieļaut tādas nega-

tīvas emocijas kā aizvainojums, bailes no nepatikšanām, ko var

sagādāt skolotājs, ieliekot divnieku, izsaucot uz skolu vecākus. Tas

īpaši jāievēro tad, ja skolotāja attieksme pret skolēnu nav visai ob-

jektīva. V. Suhomļinskis rakstīja, ka tad, «... ja bērns izjūt netais-

nību dienu pēc dienas, visu gadu, viņa nervu sistēma sākumā uz-

budinās, tad iestājas kavēšanas process — nomākts garastāvoklis,
atslābums, apātija. Strauju lēcienu — uzbudinājumu un kavēšanas

sekas ir bērna saslimšana. Pirmajā mirklī tā liekas dīvaina slimī-

ba
— skolēnu neiroze jeb didaktogēnija.» 1 Sīs negatīvās emocijas

veido skolēniem noturīgu «izvairīšanās motivāciju».
Tātad negatīvajām emocijām jāiekļaujas mācību procesā, bet

tām katrā ziņā ir jāmijas ar pozitīvajām emocijām. Ja

ta
nav, tad ieilgušās neapmierinātības izjūtas padara skolēnu

1 Sk.: Suhomļinskis V. Sirdi atdodu bērniem. — R.: Zvaigzne, 1974, 134.—

135. lpp.
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mācību darbā pasīvu, izraisa nedrošību par saviem spēkiem. Jūtas,
kas veidojas, saskaroties ar grūtībām, un nerod izeju šo grūtību
atrisinājumā, mazina skolēnu patstāvību un iniciatīvu, nestimulē

viņus izraudzīties sarežģītākus mērķus un uzdevumus mācību darbā..

Tāds ir sarežģītais dialektiskais samērs 1 starp pozitīvajām un

negatīvajām emocionālajām attiecībām, kas nodrošina skolēnu

mācīšanās procesam vajadzīgo motivācijas tonusu. lepriekš aplū-

kojām, kādi ir mācīšanās gaitā iespējamie skolēnu emociju tipi.
īstenībā skolēnu emocijām, tāpat kā motīviem un mērķiem, var būt

daudzveidīgas izpausmes, kuru apvienojums veido neatkārtojamo
cilvēka individuālās uzvedības pasauli.

Noslēdzot mācīšanās motivācijas sfēras analīzi, atzīmēsim, ka

skolotājam jāuztver šī motivācija kā parādība, kas pastāvīgi attīs-

tās.

Pastāvīgi notiek mācīšanās motīvu un mērķu savstarpējā ietek-

me un mija. Skolas dzīvei kļūstot aizvien sarežģītākai, skolēnam

rodas jauni mācīšanās motīvi, tie sekmē jaunu mērķu rašanos. Ta,

piemēram, skolēnam radies jauns motīvs — paplašināt savu izzi-

ņas loku ārpus skolas programmas ietvariem. Tas prasa izvirzīt

jaunus mērķus — iestāties pulciņā, apmeklēt bibliotēku utt. Ja sko-

lēns sasniedzis šos mērķus, guvis pozitīvus rezultātus jaunu dar-

bību izpildē, piemēram, papildliteratūras lasīšanā, tad šīs darbī-

bas var iegūt patstāvīgu nozīmi, kjūt par skolēna darbības jaunu

veidu, piemēram, par pašizglītības darbību. Tas savukārt rīda jau-
nu motīvu utt. Tātad jauna motīva izveide rada jaunus mērķus, bet

to konsekventa sasniegšana veicina atgriezenisko iedarbību uz mo-

tīviem — jaunu motivu rašanos. Šo parādību psiholoģijā sauc

šādi: «motīva pārtapšana par mērķi» (A. Ļeontjevs).

Pastāvīga savstarpējā ietekme notiek arī starp mācīšanās moti-

vāciju un emocionālajiem momentiem. Jau iepriekš minēts, ka tad,

ja skolēns izvirza jaunu mērķi, tieksme to sasniegt sabalsojas ar

konstruktīvajām neapmierinātības emocijām; pēc tam mērķis tiek

sasniegts, un iestājas emocionālā gandarījuma stāvoklis, kas līdz

ar jaunu, attīstītāku motīvu un sarežģītāku mērķu rašanos skolē-

nam atkal mijas ar neapmierinātības emocijām.
Atkarībā no situācijas vienam un tam pašam skolēnam var do-

minēt gan sociālie, gan izziņas motīvi, var pārsvarā būt orientā-

cija gan uz tuviem, gan uz perspektīviem mērķiem. Skolotājam
allaž jāpievērš uzmanība ikkatra skolēna mācīšanās motivācijas-
dinamikai.

Skolotājam pastāvīgi jāņem vērā, ka īstenībā ikvienu skolēnu

rosina vairāki motīvi, jo mācību darbība vienmēr ir saistīta

ar daudziem motīviem. Kad dažādiem motīviem ir vienāda virzība,

1 Cm.: Aceee B. r. Mothb3Uhh h (popMHpoßaHHe jihmhocth. —M.,.

1976, c. 158.
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novērojama motivācijas pastiprināšanās; citos gadījumos, kad mo-

tīviem ir atšķirīga virzība, rodas motīvu ciņa un notiek nozīmīgākā
motīva izvēle. Šis motīvs nosaka turpmākās darbības gaitu. Ikvie-

nam skolēnam zināmā mērā raksturīga ir gan virzība uz izziņas
paņēmienu apguvi, gan virzība uz sociālo atdevi, iekļaušanos so-

ciālajā praksē, šie virzības veidi nosaka arī skolēna uzvedību stun-

dā, kur viņš pastāvīgi veic vairākus darbības veidus: mācību dar-

bību, kas saistīta ar uzdevumu izpildi, un sociālās saskarsmes dar-

bību, kas notiek, veidojot savstarpējas attiecības ar skolotāju un

biedriem. Skolotājam jāņem vērā, ka mācīšanās procesam ir daudz-

motīvu raksturs, un jāpastiprina, jāpadara skolēna uztverē nozī-

mīgi te vieni, te atkal citi mācīšanās motīvi.

Mācīšanās motivācijas sfēru kopumā nosaka šādi momenti:

pašas skolēnu mācību darbības raksturs, tas, cik plaši izvērsta

un cik nobriedusi ir tās struktūra, kā izveidoti tās komponenti (mā-
cību uzdevums, mācīšanās darbības, paškontroles un pašnovērtē-
jumu darbības), kāda ir savstarpējā sadarbība ar citiem cilvēkiem

mācīšanās gaitā;
mācīšanās jēgas izpratne skolēna uztverē (to savukārt nosaka

skolēna ideāli un vērtīborientācijas);
mācīšanās motīvu raksturs;

mērķu briedums;
to emociju īpatnības, kas parādās līdztekus mācīšanās proce-

sam.

Visu šo motivācijas sfēras aspektu samērs skolotājam atklā-

jas skolēna interešu veidā. Tāpēc intereses ir uzskatāmas par
skolēnu personības svarīgu raksturojumu un par integrālu skolēna

izziņas un emocionālo attieksmi pret mācīšanos. Intereses ir to sa-

režģīto procesu atspulgs, kas norisinās darbībā un tās motivācijas
sfērā. Tāda interešu koncepcija izriet no psiholoģiskās analīzes.

A. Ļeontjevs norādījis, ka panākt, lai mācību priekšmets būtu inte-

resants, nozīmē padarīt kādu noteiktu motīvu iedarbīgāku vai ra-

dīt to no jauna, kā arī izvirzīt atbilstošus skolēnu mērķus.1 Arī

G. Ščukina atzīmē, ka interešu veidošanās process norisinās dar-

bība, kuras struktūra (uzdevumi, saturs, paņēmieni un motīvi) vei-

do objektīvu pamatu izziņas interešu attīstībai.2 Par izziņas inte-

rešu izpausmēm stāstīts otrās nodaļas sākumā.

Psiholoģiskajā un pedagoģiskajā literatūrā ir izteikti dažādi

viedokļi par to, kas jāsaprot ar jēdzieniem «skolēnu intereses» un

«motīvi». Domājams, ka, netiecoties detalizēti salīdzināt šos

1 Cm.: JleoHTbee A. H. Co.3HaHHe. JlHHnocTb. — M., 1975„

c 297.
2 Cm.: UļiļKUHa F. M. ripo6;ieMa no3HaßaTe;ibHoro HHTepeca b neAarorHKe,

—M., 1971, c. 72.
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viedokļus, varētu sniegt vispārīgu secinājumu pedagoģiskajai prak-

sei: pamatojoties uz skolēnu interešu ārējām izpausmēm, skolotā-

jam jācenšas meklēt un atrast, kādas dziļākas attieksmes pastāv

starp māc'šanās jēgu, tās motīviem, mērķiem, emocijām un citiem

bērna rosinātājiem.

Motīvu un citu rosinātāju apvienojums — skolēna personības
harmoniskas attīstības nepieciešams nosacījums

Aplūkojot mācīšanās motivāciju, pārliecinājāmies, ka pozitīva
attieksme pret mācībām ietver daudzus skolēna rīcības determinā-

cijas aspektus. Visi aspekti, ko skolotājam nepieciešams ievērot,

apvienoti jēdzienā «skolēnu mācīšanās motivācijas sfēra».

Šīs motivācijas raksturu nosaka

tas, vai tajā ietilpst vismaz tādi rosinātāji kā mācīšanās jēga,

motīvi, mērķi, emocijas;
atsevišķu rosinātāju kvalitāte un psiholoģiskās īpatnības, pie-

mēram, motīva iedarbīgums, tā vadošā loma citu motīvu vidū, no-

turīgums v. c.

Šajā nodaļā parādīsim, ka motivācijas vispārējo raksturu no-

saka vēl viens kritērijs: dažādu rosinātāju apvienojums (at-
tiecīgā to kvalitātē) motivācijas sfēras struktūrā.

Tā, piemēram, lai motivācija attīstītos, nepieciešama pirmām
kārtām to iekšējo motīvu izveide, kas rodas skolēna mācību dar-

bībā un pēc tam virza to. Taču bez tā saucamajiem ārējiem motī-

viem, ko sniedz pieaugušie, tādējādi iepazīstinot skolēnus ar no-

teiktām sociālajām normām un sabiedrībā pieņemtiem etaloniem,

pašu audzēkņu iekšējo motīvu attīstība varētu ievirzīties nepareizā

gultnē, jo nav zināms, kādi motīvi var izveidoties bērna stihiskajā

praksē. Tāpēc skolēna personības attīstības gaitā nepieciešams
motīvu apvienojums. Tas attiecas gan uz iekšējiem un ārē-

jiem motīviem, gan uz motīviem, kas rodas patstāvīgi, gan arī uz

motīviem, kuri veidojas sadarbībā ar pieaugušajiem un viņu va-

dībā.

Personības veidošanās procesā ir svarīgi, vai skolēnam ir tikai

šauri izziņas motīvi un nav motīvu, kas saistīti ar sociālo atdevi

sabiedrībai, vai viņa sociālie un izziņas motīvi pietiekami organis-
ki papildina cits citu. Lai risinātu audzināšanas uzdevumus mūs-

dienu padomju skolā, īpaši aktuālu nozīmi iegūst ar zināšanu pat-

stāvīgas papildināšanas paņēmienu apguvi saistīto izziņas motīvu

un to sociālo motīvu saistījums, kas nosaka jaunā cilvēka aktīva

dzīves pozīciju sabiedrībā.

Lai nodrošinātu sekmes mācību procesā, jārūpējas par pozitīvo
motivāciju, kas izraisa skolēna aktivitāti, veido viņa — mācīšanās

subjekta — pozīciju. Vienlaikus jābūt gatavam uz to, ka daudzu

skolēnu rīcībā kaut kādā veidā izpaužas arī tādu motīvu ietekme,
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kas saistīti ar izvairīšanos no nepatikšanām. Skolotājam ši moti-

vācija ir jāuztver kā reāls fakts, bet nekādā gadījumā nedrīkst pie-
ļaut, ka tā kļūst noturīga un nosaka skolēna attieksmi pret mācī-

šanos. Jau iepriekš teikts, ka mācību procesā vienlaikus jābūt arī

negatīvajām emocijām, kas rodas, sastopoties ar grūtībām, un pār-
iet pozitīvajās emocijās, kuras saistītas ar grūtību pārvarēšanu.
Mācībās nepieciešama īslaicīga neapmierinātība ar savu zināšanu

līmeni, mācību darbību kopumā (tā rosina skolēnu gūt jaunus pa-
nākumus pašaudzināšanā).

Lai efektīvi veiktu audzināšanu mācību darbībā, skolotājs
cenšas panākt, lai skolēns iegūtu pareizu rezultātu, risinot kādu

noteiktu mācību uzdevumu. Taču skolēna darbības orientēšana uz

rezultātu, ļaunākajā gadījumā pat uz «panākumiem par katru ce-

nu» (bez intereses par procesu, par mācību darbības saturu, tās

paņēmieniem) arī traucē jaunā cilvēka harmonisku attīstību, sekmē

pragmatiski «piezemētas» dzīves pozīcijas, garīgi nabadzīgas per-
sonības veidošanos. Tāpēc, lai audzinātu pilnvērtīgu personību, ir

nepieciešama rezultāta un procesa motivācijas vienotība 1 tās

rīcībā. Tas nozīmē, ka mācību darbībā skolēna virzībai uz rezultātu

un šīs darbības paņēmieniem jābūt vienotībā.

Personības svarīgs raksturotājs, kā jau iepriekš teikts, ir tās vir-

zības noturīgums. lepriekš tika nosaukti arī literatūrā aprakstītie
interešu noturīguma līmeņi atkarībā no tā, cik cieši tie saistīti ar

kādu konkrētu mācību situāciju. Psiholoģiskā analīze arī liecina,
ka noturīgums ir tieši atkarīgs no skolēnumērķu izvirzīšanas proce-
siem. Turklāt agrāk bija pieņemts uzskatīt, ka noturīgumu nosaka
tikai skolēna prasme izvirzīt perspektīvos mērķus, kas snie-

dzas tālāk par dotās situācijas robežām. Patiesi, ar tālejošiem mēr-

ķiem vien ir par maz, lai veidotos personības tikumiskais noturī-

gums, jo šie mērķi var būt saistīti ar pašapliecināšanos, prioritātes
un popularitātes ieguvi. Padziļinātos psiholoģiskajos pētījumos

2

atklāts, ka personības tikumisko noturīgumu var panākt ne tikai

ar to, ka mērķi sniedzas tālāk par konkrētās situācijas robežām,

ķt ar to, ka šiem mērķiem ir pilnīgi noteikts saturs. Ir vēlams, lai

šie mērķi būtu kolektīvi pēc to būtības, sniegtos pāri perso-

niskajām interesēm. Tieši šāds rosinātāju apvienojums nosaka jau-
na cilvēka prasmi nepakļauties situācijai, māku saglabāt morālo

patstāvību, pārveidot situāciju un savu rīcību atbilstoši tālejošiem
sociāli nozīmīgiem mērķiem.

Ja izvirza uzdevumu veidot harmoniski attīstītu personību, sko-

lotājam nevajag, pamatojoties uz bērna nākotnes perspektīvajiem

1 Cm.: Aceee DS. MoTiißauHfi noBeACHHH h (popMHpoßanne .ihmhocth. — M.,

1976, c. 158.
2 Cm.: VijdHoecKuū B. 3. HpaBCTBeHHaa ycTofmnßOCTb jihhhocth. — M.,

1981.



mērķiem, nomākt viņa motīvus un emocijas, kas saistītas ar šīs-

dienas dzīvi. Tā, piemēram, skolēnam ir motīvi, kas saistīti ar sa-

skarsmi, ar rotaļām pagalmā, un ir ari tiem atbilstošas emocijas,
taču pieaugušie katrā ziņā grib ierobežot šo «tukšo laika nosi-

šanu» tālejošu mērķu (mācību nodarbības pagarinātās darba die-

nas grupā, svešvalodas, sporta un citas nodarbības) labad. Ir ne-

pieciešams ievērot noteiktu samēru starp perspektīvajiem mērķiem
un mērķiem, kas ir aktuāli, emocionāli pievilcīgi bērnam un kam ir

iekšēja jēga no viņa pašreizējo dzīves mērķu aspekta. Tādējādi ne

tikai katra rosinātāja raksturs, bet ari to apvienojums, to

hierarhija nosaka skolēna personības veidolu. Lai īstenotu komu-

nistiskās audzināšanas uzdevumus, milzīga nozīme ir.skolēnu rīcī-

bas rosinātāju kvalitātei un saturam un šo rosinātāju samēram.

Rezumējums

Nosauksim šīs nodaļas galvenās tēzes, kas jāievēro, lai neras-

tos grūtības skolotāja darbā.

Ikviena skolēna attieksmē pret mācīšanos vajag saskatīt sarež-

ģītu motivācijas sfēru un daudzus rosinātājus, kas tajā ietilpst
(jēga, motīvi, mērķi, emocijas, intereses), šo rosinātāju kvalitatī-

vos raksturojumus, samērus, respektīvi, ieraudzīt visu, kas veido

motivāciju. Par motivācijas stāvokli nedrīkst spriest pēc atseviš-

ķiem rosinātājiem, bet gan vajag censties aptvert visu rosinātāju
sistēmu, kas ir specifiska katram bērnam, un noskaidrot dominējo-
šo rosinātāju raksturu. Vienkāršota izpratne par motivāciju kā par
nenoteiktu, izplūdušu pozitīvo attieksmi pret mācībām apgrūtina
tās vērtēšanu un veidošanu.

Ikkatru rosinātāju, kas ietilpst motivācijas sfērā, vajag novēr-

tēt arī tā formu un līmeņu daudzveidībā. Nedrīkst, piemēram, iz-

ziņas motīvā aplūkot tikai tā pirmo līmeni — interesi par zināša-

nām, mērķa izvirzīšanu saistīt vienīgi ar to, kā skolēns pieņem
skolotāja doto mērķi. Skolotājam nevajag uztraukties par rosinā-

tāju un to īpatnību daudzveidību, kas raksturota iepriekš. Pedagogs
ikreiz var izvēlēties to savu skolēnu motivācijas sfēras aspekta rak-

sturojumu, kam jāpievērš īpaša uzmanība.

Skolēna motivācijas sfēra ir jāaplūko nevis kā statiska, «sastin-

gusi» skolēna personības īpašība, bet gan kā dinamiska parādība,
kas attīstās.
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Otrā nodaļa

Skolotāja darbs

skolēnu mācīšanās motivācijas izpētē

lepriekšējā nodajā tika atklāta mācīšanās motivācijas sfēras

sarežģītā uzbūve. Šajā nodaļā aplūkosim tos rādītājus, kuri rak-

sturo skolēna attieksmi pret mācīšanos un pēc kuriem var spriest
par motivāciju — gan par tās izveides līmeņiem, gan arī par kva-

litatīvajām pārmaiņām, kas rodas mācību un audzināšanas ietek-

mē. Motivācijas izpētes gaitā un rezultātā skolotājam jāgūst atbil-

des uz jautājumiem, kā skolēnam izveidoti visi iepriekšējā nodaļā
minētie rosinātāji (mācīšanās jēga, mērķi, emocijas), kāds ir sa-

mērs starp tiem. šie dati sniegs iespēju ne vien konstatēt, piemē-
ram, motivācijas pazemināšanos, bet arī precīzi norādīt, kādi kon-

krēti motivācijas sfēras komponenti attiecīgajam skolēnam ir

nepietiekami attīstīti. Tā, piemēram, skolotājs var noteikt, ka attiecī-

gajam skolēnam ir attīstīti tikai tie izziņas motīvi, kas pieder pie
pirmā līmeņa (zināšanu apguves motīvs), ka viņa sociālie motīvi

izpaužas vienā no to daudzajiem veidiem — kā pozīcijas motīvs

(tuvāko cilvēku atzinība), ka šis skolēns prot izvirzīt tikai tuvus

mērķus, turklāt nemāk to darīt patstāvīgi, ka viņam pārsvarā_ ir

negatīvās emocijas, kas saistītas ar izvairīšanos no nepatikšanām.

Sājā nodaļā pastāstīsim arī par tām motivācijas izpētes meto-

dēm, ko skolotājs var izmantot, netraucējot mācību un audzināša-

nas procesa dabisko norisi.

_

Vispirms noskaidrosim, kādas pazīmes dažādās skolēna rīcības

sfēras liecina, ka viņam ir interese par mācīšanos. 1

Pirmā rādītāju grupa, kas liecina par pozitīvu attieksmi pret
mācībām skolā, atklājas bērna uzvedībā stundas laika. Pie šiem

radītajiem pieder tādas iekšējās pazīmes kā aktīva iesaistīšanas

mācību darbībā, izziņas materiāla alkaina uztvere, dziļa interese

par to mācību vielu, kas saista skolēnu, neatslābstoša uzmanība,
netīšās uzmanības pārsvars, jautājumu rašanās mācību darbības

1 Cm.: Mopo3oea H. f. Vmnejiro o no3HaßaTe.ibHOM Hmepece. — M., 1979,

c- 9., 10.
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gaitā, vēlēšanās pēc iespējas ilgāk nodarboties un nevēlēšanās pār-
traukt attiecīgo nodarbību, līdzdalība vielas izklāstā stundas laikā

un līdzpārdzivojums, kas izpaužas jautājumos skolotājam. Pozitī-

vās attieksmes ārējās pazīmes ir šādas: bērnu rosīgums, prieka iz-

teiksme sejās, mirdzošas acis, spriedze un tiekšanās uz priekšu, lai

labāk redzētu un dzirdētu.

Otrā rīcības un darbības īpatnību grupa, kas raksturo audzēkņu

interesi, atklājas ārpus stundas: skolēni pēc stundas nedodas pro-

jām, bet gan apstāj skolotāju, uzdod jautājumus vai izsaka savus

spriedumus par problēmu, kas interesē viņus; notiek pārrunas un

strīdi pašu skolēnu vidū, audzēkņi brīvprātīgi piesakās risināt pat-

stāvīgā darba uzdevumus, lasa papildliteratūru.

Trešā īpatnību grupa attiecas uz dzīvesveidu, nosaka interesi

par kādu noteiktu darbību. Pie šīs grupas pieder rīcība un nodarbo-

šanās no mācībām brīvajā laikā, pulciņu, sekciju apmeklēšana v.

tml. Tādējādi motivācija kā personības svarīgs raksturojums vijas
cauri visai bērna rīcībai.

Rodas nepieciešamība īpaši aplūkot atsevišķu motivācijas as-

pektu izpausmes mācību un audzināšanas norisē.

Skolēnu mācīšanās

motivācijas izpausmes mācību procesā

Dažādiem rosinātājiem, kas ietilpst motivācijas sfērā, piemē-

ram, izziņas un sociālajiem motīviem, nav vienādas izpausmes, mā-

cīšanās gaitā tie atšķirīgi «signalizē» par savu esamību. Izpaus-

mes, kas raksturo skolēnu aktīvu attieksmi pret mācīšanos, var sa-

mērot ar atsevišķiem motīvu veidiem.1 Tas ir lietderīgi tāpēc, lai

skolotājam būtu vieglāk reģistrēt motīvus stundas gaitā.

Izziņas motīvi izpaužas šādi:

1) plašie izziņas motīvi: mācību uzdevumu reāla, sekmīga iz-

pilde, pozitīva reakcija uz to, ka skolotājs paaugstina uzdevuma

grūtuma pakāpi, vēlēšanās gūt papildu ziņas no skolotāja un gata-
vība tās saņemt, attieksme pret uzdevumiem, kas nav obligāti, mā-

cību uzdevumu risināšana brīvos apstākļos, piemēram, starpbrīdi;

2) mācību izziņas motīvi: skolēna darbība, lai patstāvīgi rastu

darba paņēmienus, risinājumus, salīdzinātu tos, uzdevuma risinā-

juma paņēmiena analīze arī pēc pareizā rezultāta ieguves, to jau-

tājumu raksturs, kurus skolēns uzdod skolotājam, un jautājumi,

1 Cm. TaioKe: BacuAbeea 3. H., Ķij3Hei{oea H. B. KpHTepmr BbTflB.ieHHH mo-

thbob y:einiH ii cnoco6bi nx (popMiipoßamiH y cTapmei<;iaccHHKOß. — B kh.:

FleAardrireecKße npo6;ieMbi cpopMiipoßaHHH no3HaßaTe;ibHbix HHTepecoß yqainHXCfl

/rioA pcA. r. H. lUukuhou. JI., 1976, buii. 2, c. 122, 123.
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kas attiecas uz paņēmienu meklējumiem un kursa teorētisko saturu,

interese, kas vērojama, pārejot uz jaunu darbību, ieviešot jaunu
jēdzienu, interese par savu kjūdu analīzi, paškontrole darba

gaitā kā uzmanības un koncentrēšanās priekšnosacījums;
3) pašizglītības motīvi: skolēna jautājumi skolotājam un citiem

pieaugušajiem par mācību darba racionālas organizācijas un paš-
izglītošanās paņēmieniem, piedalīšanās to apspriešana, visas reā-

lās skolēnu darbības, kas saistītas ar pašizglitošanos (papildlite-
ratūras lasīšana, pulciņu apmeklēšana, pašizglītošanās plāna
sastādīšana utt.).

Sociālie motīvi izpaužas citādi:

1) plašie sociālie motīvi: rīcība, kas liecina par mācīšanās vis-

pārīgā nozīmīguma izpratni, par gatavību personiskās intereses

pakļaut sabiedrības interesēm, iesaistīšanās dažādos sabiedriski

politiskās un sabiedriski derīgās darbības veidos; piedalīšanās spē-
lē ar sociālu sižetu (piemēram, militārsporta spēlē «Kāvi» v. c.);.

2) sociālie pozīcijas motīvi: tieksme sadarboties un būt saskar-

smē ar vienaudžiem, apspriešanās ar biedru mācīšanās gaitā; no-

doms noskaidrot biedra attieksmi pret savu darbu, iniciatīva un

nesavtība, kas izpaužas, palīdzot biedram, tas, cik bieži mēģināts-
sniegt biedram jaunas zināšanas un darbības paņēmienus, šīs dar-

bības raksturs, atsaucība uz biedra lūgumu palīdzēt, tādu priekš-
likumu iesniegšana un pieņemšana, kas attiecas uz līdzdalību

kolektīvajā darbā, reāla iekļaušanās tajā, gatavība piedalīties sav-

starpējā kontrolē un recenzēšanā;

3) sociālās sadarbības motīvi: tieksme zināt kolektīvās darbī-

bas paņēmienus un pilnveidot tos, interese par dažādu klases dar-

ba frontālo un grupveida formu apspriešanu un centieni meklēt to

optimālus variantus, interese par pāreju no individuālā darba uz

kolektīvo darbu — un otrādi.

Dažādas izpausmes mācību procesā ir «zināmajiem» motīviem

(respektīvi tiem motīviem, ko skolēni tikai apzinās) un tiem motī-

viem, kas reāli darbojas.
«Zināmie» motīvi izpaužas skolēna prasmē apzināties un vei-

dot spriedumu par to, kāpēc un kādā nolūkā skolēns mācās, prasmē
samērot savus dažādos motīvus, motīvus un mērķus, prasmē sa-

kārtot (ranžēt) savus motīvus pēc to nozīmīguma.
Par tiem motīviem, kas darbojas reāli, var spriest pēc skolēnu

sekmēm, stundu apmeklējuma, nodarbību kavējumu iemesliem, pēc
reālās aktivitātes izziņas un sabiedriskajā darbībā, pēc mācību

darba ilguma un pēc tā, vai tas aptver visus komponentus, pēc
attieksmes pret pārtraukumiem darbā, pēc papilduzdevumu izpil-
des, neskaidro jautājumu noskaidrošanas klasē starpbrīdī, pēc sko-

lotajam uzdoto jautājumu skaita un rakstura, rokas celšanas, rep-

likām, patstāvīgās vēlmes stundas laikā iesaistīties spriešanā,
lai kaut ko papildinātu un izlabotu, turklāt bez skolotāja tiešas



32

prasības, pēc patstāvīgās tieksmes atbildēt stundā, kā arī pēc dar-

bībām un kustībām, kurām ir orientējošs raksturs (skatīšanās, klau-

sīšanās, aptaustīšana utt.).

Mērķa izvirzīšana stundā atklājas šādi: skolēna prasmo izvir-

zīt patstāvīgus, jaunus un elastīgus perspektīvos plānus, prasmē
strādāt pēc instrukcijas, prasmē paveikt darbu līdz galam, tiek-

smē pilnveidot mācīšanās darbības, skolēna rīcībā, kas izpaužas,

sastopoties ar grūtībām (pārvar grūtības pats vai lūdz palīdzēt).
Pie šiem raksturojumiem pieder ari tas, cik reižu stundā skolēns

novērš uzmanību, cik reižu atraujas no darba, kad viņu iztraucē.

Tie motīvi, kas rodas patstāvīgi, atklājas skolēna tieksmē pat-

stāvīgi izvirzīt mērķus un uzdevumus neatkarīgi no skolotāja
ieliktās atzīmes. Tie izpaužas arī kā nevēlēšanās pieņemt skolotā-

ja vai biedra priekšāteikto.
Dominējošie motīvi atklājas skolēnu selektīvajā attieksmē pret

atsevišķiem mācību priekšmetiem un darbības veidiem, pietiekami
stabilās viena un tā paša motīva izpausmēs dažādās situācijās,
dažādos darbības veidos.

Pozitīvās līdzpārdzīvojuma emocijas izpaužas gatavībā emo-

cionāli atsaukties, pārdzīvojumā, ko izraisa biedru veiksmes vai

neveiksmes, atbalsta meklēšanā pie skolotāja vai biedra, lai atbrī-

votos no savām šaubām un nemiera.

Prestiža emocijas, kas rodas, saskaroties ar jaunu mācību vielu,

izpaužas starpbrīdī sarunās ar biedriem, stāstījumā un jautājumos
citu klašu skolēniem, tādās reakcijās un izsaucienos stundas laikā,

kas liecina par interesi.

Par gandarījuma emocijām, ko izraisa saskarsme ar skolotāju,

taisnīgi ielikta atzīme, liecina laba disciplīna un klusums klasē,

ieinteresētība, jautājumu daudzums un raksturs, izsaucieni, komen-

tāri, mīmika, žesti, izteiksmīgas kustības, skolēnu runas intona-

tīvais izteiksmīgums.
Par to, ka nav intereses mācību darbā, liecina (tas skolotājam

ir labi zināms) skolēnu pasivitāte un vienaldzīgums, nevēlēšanās

būt aktīviem, patstāvīgiem, apliecināt iniciatīvu mācību darbībā,
blakusnodarbošanās un ar stundas gaitu nesaistītu darbību dau-

dzums, skolēnu savstarpējās sarunas par tematiem, kas neattiecas

uz stundu, neatbilstošu grāmatu lasīšana, vienaldzība un garlai-
cība.

Parasti par motivāciju nevar spriest tikai pēc viena rādītāja,
piemēram, pēc emocionālās rosības klasē, pēc atsevišķām replikām.
Vienīgi salīdzinot dažādus rādītājus, var gūt pilnīgu ainu, kas

raksturo attieksmi pret mācīšanos.

Visiem minētajiem rādītājiem ir arī precīzs kvantitatīvais rak-

sturojums — uzdevuma patstāvīgās izpildes maksimālais ilgums,
to reižu skaits, kad skolēns griežas pie skolotāja, atraujas no dar-

ba un jautā, utt. Taču ir nepieciešams akcentēt, ka nevis atsevišķu
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rādītāju kvantitatīvais pieaugums, bet gan motivācijas sfēras kva-
litatīvā pilnveide, tās sarežģītāka organizācija, sazarotāka hierar-

hija un līdz ar to daudzu rosinātāju pakārtošanās centrālajiem
dominējošajiem motīviem ir mācīšanās motivācijas brieduma gal-
venais raksturotājs.

Visi šie raksturotāji grāmatā sakārtoti tāpēc, lai skolotāji gūtu
pietiekami skaidru priekšstatu par to, kādas motivācijas izpaus-
mes jāmeklē, jāfiksē un jāsalīdzina gan dažādiem skolēniem, gan
vienam un tam pašam skolēnam no klases klasē utt. Ļoti derīgi ir

arī visus šos pozitīvās attieksmes apliecinājumus salīdzināt mācību

stundās atkarībā no to struktūras un dažādu mācību metožu iz-

mantošanas, kā arī dažādu mācību priekšmetu stundās, dažādu

skolotāju stundās.

lepriekš raksturotās motivācijas izpausmes ir kritēriji, pēc ku-

riem nosaka skolēnu reālo attieksmi pret savu mācību darbu. Pe-

dagoģiskajā literatūrā pareizi atzīmēts, ka audzināšanas darba

efektivitāte jāvērtē nevis pēc organizēto pasākumu (disputu, kon-

ferenču, praktiska darba pasākumu) skaita, bet gan pec pārmai-
ņām skolēnu attieksmē pret organizēto darbību.1

Par motivācijas raksturu skolotājs var spriest ne vien pēc
iepriekš aprakstītajām daudzajām un dažādajām izpausmēm, kas

raksturo attieksmi pret mācīšanos, bet arī netieši — pēc mācību

darbības reālajiem rezultātiem. Pie tiem pieder parastie skolas ap-
meklētības un sekmības rādītāji un, galvenais, skolēnu mācību dar-

bības izveides rādītāji. Skolēnu mācību darbības izveidi atklāj

novērojumi (tādi ir ikvienam skolotājam) par skolēnu prasmi pie-
ņemt un risināt mācību uzdevumus, veikt mācīšanās darbības, paš-
kontroli un pašnovērtējumu. Novērojumu materiālu var papildi-
nāt, pamatojoties uz individuālajām pārrunām, kā arī uz skolēnu

atbildēm par grūtībām mācību darbā.

Skolēnu mācīšanās motivācijas izpētes metodes

Aplūkosim izpētes metodes, ko skolotājs var izmantot, analizē-

jot audzēkņu mācīšanās motivāciju. Psiholoģiskajā un pedagoģis-
kajā literatūrā aprakstīts daudz vērtīgu metožu skolēnu izziņas
interešu izpētei. 2 Motivācijas izpētei, ko veic skolotājs, ir sava spe-
cifika salīdzinājumā ar motivācijas izpēti zinātniskos nolūkos, jo

1
Cm.: Ba6ancKuu X). X., īīooedoHOciļee T. A. KoMnJieKCFibifi no,axoA k boc-

«HTaHIIKD — M., 1980.
2 Cm.: Ulijkuhū T. H. Flpoč.ieMa no3HaßaTe;ibHoro HHTepeca b

~- M., 1971; OopMiipoßaHHe crpeMJieHHH k 3HaHHHM, MOTHBaunH vieHHH y

ļīlOA peA- B. C. HAbUHŪ. — Poctob h/R., 1975.; MoTHBaUHH

yneHHH /rioA pej. AI B. Mūtioxuhoū. — Bo;irorpaA, 1976.
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skolotājam nav speciāli šai norisei atvēlēta laika, viņam parasti

vajag motivācijas izpētes darbu apvienot ar mācību procesu.
Pašas reālākās motivācijas izpētes metodes, ko var izmantot

skolotājs, ir šādas:

skolēnu uzvedības novērošana stundu un ārpusstundu laikā,

mācību, sabiedriski derīgās, organizatoriskās darbības un citu dar-

bību laikā, skolēnu saskarsmes novērošana. Šo novērojumu rezul-

tāti tiek fiksēti skolotāja dienasgrāmatā, pedagoģiskajos raksturo-

jumos;

speciāli izveidotu situāciju Izmantošana (tās var nosaukt arī

par eskperimentālajām pedagoģiskajām situācijām), šīs situācijas
var iekļaut mācību procesa dabiskajā norisē «kontroldarba» veidā

vai arī klases audzinātāja izvirzīto uzdevumu veidā audzinātāj-
stundā;

individuālās pārunas ar skolēniem, kurās ietverti gan tieši, gan

netieši skolotāja jautājumi par attiecīgā audzēkņa mācīšanās mo-

tīviem, jēgu un mērķiem;

anketēšana, ar kuras palīdzību var samērā ātri iegūt plašas
ziņas par skolēnu attieksmi pret mācīšanos vairākās klasēs vai

skolās.

Skolotājam noderīgākas ir divas pirmās metodes, jo tām, pirm-

kārt, nav vajadzīgs īpašs laiks un tās cieši saistās ar mācību un

audzināšanas procesu, otrkārt, tās atklāj skolēnu reālo rīcību da-

biskajos skolas mācību apstākļos un sniedz ziņas, kas ir drošākas

un patiesākas par tām atbildēm un spriedumiem, ko skolēni izsaka,

atbildot pat uz ļoti rūpīgi pārdomātas anketas jautājumiem. Ir zi-

nāms, ka skolēnu vislabāk var izpētīt viņa mācīšanas un audzinā-

šanas reālajā procesā. Padomju psihologs S. Rubinšteins rakstīja:

«Izpētīt bērnus, audzinot un mācot viņus, un veikt to ar tādu no-

lūku, lai audzinātu un mācītu izpētot, — tāds ir vienīgais patiesi

pilnvērtīga pedagoģiskā darba ceļš, tāds ir visauglīgākais bērnu

psiholoģijas izzināšanas ceļš.» 1

Izmantojot šīs metodes — skolēnu novērošanu mācību gaitā un

iesaistīšanu speciāli izveidotās situācijās —, ieteicams izpētīt visus

skolēnus — kā teicamniekus, tā arī nesekmīgos un viduvējos
audzēkņus.

Individuālās pārrunas skolotājs parasti izmanto tad, ja atse-

višķiem skolēniem ir grūtības mācību darbā, vai arī tad, ja skolo-

tājam rodas šaubas par atsevišķu skolēnu rīcības tikumisko būtību,

kaut gan viņu sekmes ir labas. Protams, labāk ir, ja šādas pārru-
nas nevis notiek pēc kādas neveiksmes skolēnu mācīšanās motivā-

cijā vai vispār rīcībā, bet novērš neveiksmi. Lai pārruna noritētu

sekmīgi, nepieciešams iedvest uzticību skolēnā un rast kontaktu ar

viņu, radīt audzēknim pārliecību, ka viņa patiesās un atklātās at-

1 PijčiiHMTeūH C. Jī. ripo6.ieMbi oGuieit ncn.\o.ioniH. — M., 1973, c. 185-
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bildes nevērsīsies pret viņu pašu. Pārrunās ar skolēniem labu efek-

tu sniedz netieši jautājumi — jautājumi, kas it kā neattiecas uz

mācību darbu: par brīvā laika sadalījumu, par attieksmi pret sko-

lotāja ielikto atzīmi utt.

Anketēšanu skolotājam ir mērķtiecīgi izmantot tādos gadīju-
mos, kad kaut kādā audzināšanas darba nolūkā vajag salīdzināt

datus par vairākām klasēm, piemēram, noskaidrot vairāku skolu

absolventu, dažādu klašu audzēkņu profesionālās orientācijas mo-

tīvus. Taču jāatceras, ka anketas dati atklāj tikai motivācijas ārējo
ainu, bet neatsedz tās pazemināšanās iemeslus. Psihologs K. Gu-

revičs atzīmē, ka anketēšanas metode var divkārt sagrozīt patieso
ainu — gan tad, kad eksperimentētājs izvēlas anketas jautājumus,
kas atbildētājam vienmēr ierobežo atbilžu spektru, gan arī tad, kad

skolēns atbild, jo pat tad, ja audzēknis vēlas pilnīgi precīzi atbil-

dēt, viņš ne vienmēr spēj izprast un formulēt savu attieksmi un

īsto motīvu vietā norāda citus. Tas īpaši jāatceras, ar anketēšanas

metodi pētot tik sarežģītu sfēru kā motivācija. Sastādot anketas

skolēniem, jāievēro arī tas, ka jautājumiem jābūt korektiem attie-

cībā uz citiem skolotājiem. Tā, piemēram, jautājumos par iemīļoto

skolotāju un iemīļoto mācību priekšmetu ietverts arī norādījums uz

netīkamo, un tas var skart skolotāja prestižu. 1

Novērošanas metodi var izmantot, noskaidrojot visas motivā-

cijas izpausmes, kas aprakstītas šīs nodaļas pirmajā apakšnodaļā.
Tieši to fiksēšana, kā arī šo izpausmju izmaiņu dinamikas izpēte
dod iespēju pietiekami pārliecinoši spriest par izmaiņām motivā-

cijā, turklāt ne tikai par tās palielināšanos vai samazināšanos, bet

arī par kvalitatīvām izmaiņām motivācijas sfērā, piemēram, par
to, ka skolēnam parādās mācību izziņas motīvs, ka viņam nav at-

tīstīti kolektīvistiskie mācīšanās motīvi, v. c.

Sīkāk aplūkosim speciāli izveidoto (eksperimentālo) situāciju
metodi. Šai metodei ir tāda priekšrocība, ka tā dod iespēju atklāt

reālo (nevis vārdos izteikto) attieksmi pret mācīšanos, kā arī ne-

pārtraukt dabisko mācību un audzināšanas procesa norisi. Jāat-

ceras, ka skolēniem šajos uzdevumos nav jāiekļaujas formāli, ka

yiņiem nepieciešama zināma motivācija attiecībā uz pašu piedalī-
šanos tajos. Dažreiz skolotājs var norādīt, ka skolu programmu

sastādītājus interesē skolēnu zināšanu līmenis, lai veidotu jaunas
mācību grāmatas, citreiz — ka tiek pārbaudīta skolēnu apķērība
Uīt. Citiem vārdiem sakot, jādod orientācija, lai uzdevumu veiktu

ar atbildību, taču nedrīkst atklāt šī uzdevuma sakaru ar mācīšanās

motīvu noskaidrošanu. Visos gadījumos ir vēlams izslēgt atzīmes

faktoru, respektīvi, vajag uzsvērt, ka neatkarīgi no atbildes atzīme

netiks likta, ka uzdevums nav dots, lai ieliktu atzīmi. lepriekš

1 Cm: nej,aroni'iecKHe npofijieMbi cpopMHpoßanHH no3HaßaTejibiiwx HHTepe-
cob ytiamHxcfi /floA peA. t. H. lUijkuhou. — JL, 1979, Bbin. 5, c. 94.
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norādītajā darbā atzīmēts, ka skolēnus vajag iepazīstināt ar šo

uzdevumu izpildes rezultātiem, ka tos ieteicams apspriest Masē.

Lai iegūtu pareizākus secinājumus, katru situāciju vēlams at-

kārtot vairākas reizes, lai novērotu skolēnu uzvedību.

Tālāk minētās eksperimentālās situācijas izmantojamas visu

mācību priekšmetu stundās visās vidusskolas klasēs, bet dažas —

arī jaunākajās klasēs.

Visu eksperimentālo situāciju būtība ir tāda, ka skolēnam liek

izdarīt kaut kādu reālu izvēli, turklāt ne vien vārdos, bet arī dar-

bos. Šī izvēle skolēnam ir reāla tāpēc, ka, izpildot uzdevumu, viņš
var pieņemt, ka izvēlei būs ietekme uz viņa turpmākajām mācī-

bām — uz līdzdalību papildnodarbībās atbilstoši interesēm, uz pie-
dalīšanos stundu saraksta izveidē utt.

Izvēle dažādās situācijās var skart daudzveidīgus skolas dzī-

ves aspektus. Skolēniem parasti ir jāizvēlas viens no uzdevumiem

(pēc instrukcijas «Izvēlies kādu no šiem uzdevumiem'»).
Uzdevumi ir šādi: dažādas grūtuma pakāpes mācību uzdevumi

(joti grūti, vidēji grūti un viegli), mācību uzdevumi ar dažāda

tipa mācību vielu (aprakstošu, teorētisku, praktisku v. cl, dažā-

di mācību priekšmeti, mācību darbs stundā un ārpusklases nodar-

bība, dažādi ārpusklases nodarbību veidi (pulciņi, fakultatīvi

kursi, dažādas grāmatas lasīšanai, dažādi sacerējumu temau li. c).
Turklāt norāde par izvēli var tikt dota atklātā formā (skolo-

tājs norāda: «Izvēlies, kas tevi vairāk interesē!»), kā arī var būt

ietverta apslēptā formā (tiešajā instrukcijā skolēnam netiek izvir-

zīts jautājums par viņa interesēm), piemēram, tad, kad skolotājs
vēro skolēna uzvedību dažādās brīvās, nepiespiestās situācijās.

Minēsim dažas metodes, kas aprakstītas literatūrā un ko var

izmantot skolotāji.
«Aplokšņu metode»1. Skolēnam jāizvēlas aploksne, uz

kuras norādīts mācību priekšmets, kas viņu visvairāk interesē, bet

pēc tam jāatver aploksne un jāizvēlas viena no tajā ieliktajām kar-

tītēm. Uz kartītes norādīts uzdevuma tips šajā mācību priekšmetā
(teorētiskais, praktiskais utt.), un skolēnam jāizvēlas, kurš no tiem

viņu visvairāk interesē. Šajā gadījumā skolēnam ir jāizdara «div-

pakāpju izvēle», un skolotājs gūst diezgan precīzu priekšstatu par
skolēna interesēm, šo metodi skolotājs var izmantot arī viena mā-

cību priekšmeta ietvaros, piemēram, viņš var uz aploksnes uzrak-

stīt šī mācību priekšmeta nodaļu (tematu) nosaukumus, bet pēc
tam aicināt skolēnu katra temata robežās izvēlēties kādu noteiktu

uzdevuma tipu.
Metode «Sastādi stundu sarakstu nedēļai!».

1 Cm.: lUijkuhū r. li. SKcnepHMeiiT kbk mctoa hsvhchhh no3HaßaTe.ibHbix

HHTepecoß iiiKOibHHKOB. — B kh.: rieAarorHMecKHe npoč-ieMbi (popMHpoßaHHfl

no3iiaßaTejibHbi.\ Hmepecoß jmaiUHZCM. — Jl., 1975, Bun. I, c. 132—139.
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Audzēkņus uzaicina izveidot sarakstu ar jebkuru stundu skaitu
dažādos mācību priekšmetos, kas ietverti un kas nav ietverti skolas

programmā, kā arī izsvītrot no saraksta tās stundas, kas viņu nein-

teresē.

Šādā pašā nolūkā tiek izmantota arī situācija, kad skolēniem
dod brīvu laiku (piemēram, stundas beigās). Skolotājs paskaidro
apmēram šādi: «Ir vēl atlicis laiks, un jūs varat nodarboties, ar

ko gribat.» Pēc tam viņš vēro skolēnu uzvedību un noskaidro, kā-

diem nodarbību veidiem audzēkņi dod priekšroku.
Visas šīs izvēles situācijas atklāj, vai skolēniem ir plaši izzi-

ņas motīvi vai arī tādu nav.

Mācību izziņas motīvu noskaidrošanai (skolēnu virzība uz mā-

cību darbības veidiem un paņēmieniem) var izmantot situācijas,
kurās skolēniem jāizvēlas nevis kāds no uzdevumiem, kuri atšķiras
pēc mācību vielas tipa, bet gan uzdevums, kas saistīts ar nepie-
ciešamību orientēties uz kādiem noteiktiem mācību darbības aspek-
tiem (darbības paņēmienu, rezultātu utt.). Tā, piemēram, skolēniem

jāizvēlas
mācību uzdevumi ar dažāda tipa darbībām (tā sauktie repro-

duktīvie un radošie, teorētiskie un praktiskie uzdevumi);
mācību uzdevumi, kurus atrisinot jāiegūst tikai pareizs rezul-

tāts (uzdevumi ar orientāciju uz rezultātu), un uzdevumi, kuru

atrisināšana nav iespējama, ja neizdala un neapzinās risināšanas

paņēmienu (uzdevumi ar orientāciju uz paņēmienu). Abu veidu uz-

devumus ikviens skolotājs var izmantot sava mācību priekšmeta
ietvaros.

Ir iespējami dažādi tādu izvēles situāciju varianti, kas atklāj,
vai skolēniem ir mācību izziņas motīvi.

Vienā gadījumā audzēkņiem rada iespēju brīvas izvēles situā-

cijā nodarboties ar dažādiem uzdevumiem, kas orientēti gan uz

rezultātu, gan uz paņēmienu, un vēro, kādam uzdevumu tip«m (vai
varbūt nekādam) skolēni dod priekšroku (situācija «Izvēle»).

Citā gadījumā skolotājs audzēkņiem izvirza uzdevumu un pēc
tam, kad tas pareizi atrisināts, dod zināmu «brīvo» laiku, kad viņi
var nodarboties pēc saviem ieskatiem. Ja pēc pareiza rezultāta iegu-
ves skolēns vēlreiz pievēršas paņēmiena analīzei, meklē citus

iespējamos risinājuma veidus, tad skaidri redzams, ka viņam ir

mācību izziņas jeb, kā dažkārt tās sauc, teorētiskās intereses (si-
tuācija «At skat s»).

Skolotājs var arī izveidot konfliktu starp orientāciju uz paņē-
mienu un orientāciju uz uzdevuma rezultātu. Tā, piemēram, skolo-

tājs pozitīvi vērtē gan risināšanas ātrumu (t. i., rezultāta iegu-
ves ātrumu), gan arī dažādu risināšanas paņēmienu ska-itu, kas

objektīvi palielina risināšanas laiku. Tas izvirza skolēnam nepie-
ciešamību izvēlēties, kam viņš dos priekšroku — vai nu orien-

tācijai uz paņēmienu, vai arī orientācijai uz risinājuma rezultātu
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(situācija «Konflikts»). Visu šo uzdevumu risināšanai var

norādīt ierobežotu laiku (situācija «Laika trūkums»).
Lai noteiktu, kādi motīvi nosaka orientāciju uz paņēmienu vai

uz rezultātu, var izmantot arī šādu uzdevumu. Skolotājs saka sko-

lēniem: «Mēs jums speciāli mācīsim pašizglītības prasmes. Šajā
nolūkā izveidosim klasē vairākas grupas. Pirmajā grupā pirmām
kārtām mācīsimies ātri risināt uzdevumus un iegūt pareizu rezul-

tātu. Otrajā grupā mācīsimies atrast dažādus uzdevumu risināša-

nas paņēmienus. Trešajā grupā apgūsim sava darba kontroles pa-

ņēmienus. Ceturtajā grupā mācīsimies glīti noformēt savu darbu.

Piektajā grupā mācīsimies sastādīt pašizglītības plānus, ņemot
vērā savas iespējas. Kurā grupā jūs gribat darboties?»

Lai noskaidrotu, kādi sociālie motīvi ir skolēniem, var izveidot

kolektīvā un grupālā darba situācijas mācību stundā, kad skolē-

niem tieši vai netieši piedāvā izvēlēties darba tipu — individuālo

darbu vai darbu, kas veicams, sadarbojoties biedriem. Lai no-

teiktu, kādi motīvi skolēnam ir pārsvarā — motīvi ar individuālis-

tisku virzību vai sociālās sadarbības motīvi, var izmantot uzdevu-

mus, kuros jāizvēlas dažādi šauras izziņas darbības vai sabiedriski

derīgās darbības veidi. Tā, piemēram, skolēniem piedāvā iesaistī-

ties interesanta uzdevuma risināšanā, bet vienlaikus rodas nepie-
ciešamība palīdzēt mācībās jaunāko klašu skolēniem. Tad izvēles

metodika dod iespēju noskaidrot, kādi motīvi dominē pār citiem.

Divpakāpju izvēles metodika dod iespēju atklāt vēl sarežģītāku
motīvu hierarhiju. Reālajos skolas apstākļos nereti pašas no sevis

rodas it kā tīši veidotas situācijas, kurās saduras sabiedriskie un

personiskie mācīšanās motīvi. Skolēnu rīcības novērošana šādās

situācijās ir svarīgs skolotāja uzdevums. 1 Arī daudzās situācijās
stundas laikā iespējams novērot, kā skolēni apguvuši prasmes iz-

virzīt mērķus — jaunus, patstāvīgus, elastīgus, perspektīvus utt.

Nozīmīga situācija, kurā var noskaidrot mācību darbības un tās

motivācijās stāvokli, rodas individuālās apmācības nodarbībās,

kur iezīmējas bērna tuvākās attīstības zona. Lai noskaidrotu ārpus-
mācību intereses, izmanto tādus paņēmienus kā skolēnu ierosinā-

jumi radio un televīzijas pārraižu veidošanai, «brīvā laika dienas-

grāmatas» izveide.2

Skolotāja virzība, pētot skolēnu mācīšanās motivāciju, varētu

būt šāda.

Skolēnu mācību darbības analīzē ietilpst
1) skolotāja vērtējums par objektīvo mācību darbības un tās

komponentu stāvokli, skolēnu sekmju, uzvedības, stundu apmeklē-

jumu analīze;

1 Cm.: Caūbuhū Jī. C. 3HaTb pečeHKa. mto6m BOcnHTbißaTb. — M., 1976.

2 IleAarorHMecKHe npočJieMbi cpopMHpoBaHHH no3HaßaTe;ibHbix HHTepecoß

yqauiHxcH /rioA pe,a. f. H. lUukuhoū. — Jī., 1979, Bbin. 5, c. 50.
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2) to ziņu analīze, kuras skolotājs ieguvis, pamatojoties uz sko-

lēnu subjektīvo vērtējumu par viņu mācību darbu (pašu skolēnu

viedoklis par to, kas viņu mācību grāmatā ir grūtākais, par to, cik

daudz laika viņi patērē mācībām utt.). Visas šīs ziņas par mācību

darbību ir motivācijas analīzes pamatā.
Mācīšanās motivācijas analīzē var iekļaut
skolēnu dažādo attieksmju (pret mācīšanos) objektīvo izpaus-

mju noskaidrošanu, ko veic skolotājs ilgstošu novērojumu gaitā
stundās un ārpusstundu laikā, kā arī speciāli organizētās eksperi-
mentālajās situācijās. Galvenais ir salīdzināt audzēkņu reālo rīcību

skolas ikdienas dzīvē un vairākkārt atkārtotās eksperimentālās si-

tuācijās. Ir vēlams, lai skolotājs iekārtotu savu dienasgrāmatu, at-

zīmētu interešu izpausmju biežumu un spilgtumu. Šīs dienasgrā-
matas var iekārtot pēc šādas formas:

Mācīšanās motivācijas analīzē ietilpst arī tā subjektīvā vērtē-

juma noteikšana, kuru sniedz skolēni par savu attieksmi pret mācī-

šanos, šī materiāla ieguve, izmantojot anketas un individuālās

pārrunas, kolektīvos pārspriedumus mācību stundās, audzinātāj-
stundās un skolēnu sapulcēs.

Pēc tam visas šīs ziņas tiek salīdzinātas ar citu skolotāju sprie-
dumiem, ar vecāku viedokli, tiek veidots pedagoģiskais raksturo-

jums, secinājumi par katra skolēna motivācijas sfēras tālākas attīs-

tības iespējām.
Veikt šādu motivācijas izpēti pilnā apjomā skolotajam, kas

darbā ir ļoti noslogots, protams, nav viegli._ Noskaidrot skolēnu

izziņas interešu attīstības stāvokli un nepilnības tajā skolotājam
var palīdzēt vecāko klašu audzēkņi. Ja skolotajam izdodas uzkrāt

sistemātisku materiālu par savu audzēkņu attieksmi pret mācīša-

nos, tad tas ir liels ieguvums, jo viņš dziļāk var izzināt savu

audzēkņu rīcības iemeslus, izprast tās iekšējo jēgu.
Noslēdzot motivācijas izpētes metožu izklāstu,_ nepieciešams uz-

svērt, ka tām visām ir maksimāli jāatbilst reālā mācību procesa

dabiskajiem apstākļiem, bet skolotāja uzdotajiem eksperimentāla-
jiem uzdevumiem jātuvinās parastiem skolas uzdevumiem. Tas va-

jadzīgs, lai pietiekami droši varētu spriest par mācību motivācijas
raksturu. Psihologi jau sen ir aprakstījuši faktus, kad konstatēta

Rosinātāju veidi—

fiotīvi, mērķi, emo-

cijas u. c.

To izpausmes mā-
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nesakritība starp vienas un tās pašas psihiskās funkcijas izpausmi
mācību un ārpusmācību darbā. To atzīmē arī skolotāji. Tā, piemē-
ram, skolotāja R. Taļjanska raksta par to, ka bērnu uzmanība at-

šķirīgi izpaužas, viņiem risinot atjautības uzdevumus un izpildot
tiešos mācību uzdevumus: «Es zinu, ka bērnu žurnāli cenšas attīs-

tīt uzmanību un vērīgumu, izvirzot uzdevumu «Atrodi zīmējumos
«pazudušo» lentīti, lasumiņu, paslēpto lietiņu!». Interesanti, ka ar

šiem uzdevumiem tiek galā pat neuzmanīgs bērns. Viņš var kon-

centrēties attiecīgajā brīdī, taču neprot sadalīt uzmanību, lai tās

vienlīdz pietiktu visiem stundas posmiem. Tas notiek pat pie visla-

bākā skolotāja vismūsdienīgākajā stundā.»1 Tas pats attiecas arī

uz motivāciju. Bērni, kuriem atklājas, piemēram, kolektīvistiska

orientācija uz «mākslīgu» materiālu (darbs ar ģeometriskajām
figūrām, ciparu pārvietošana), nebūt ne vienmēr ir kolektīvisti

mācību darbā.

Un vēl viens atgādinājums skolotājam, kas uzņēmies veikt sa-

režģīto, bet cildeno uzdevumu — izanalizēt skolēnu rīcības avotus.

Viņam jāatceras: «Uzmanīgi ar prognozēm!» Motivācijas sfēra ir

ļoti mobila, ikvienam bērnam ir motivācijas attīstības rezerves.

Tāpēc katra skolēna motivācijas sfēras stāvokļa vērtējumā jāietver
arī tās attīstības iespējas. Motivācijas izpētes mērķis ir noteikt

motivācijas attīstības perspektīvas katram konkrētam bērnam.

Citiem vārdiem sakot, katra bērna .mācīšanās motivācijas izpēte
ir jāveic nevis tāpēc, lai pielāgotos esošajam, jau agrāk izveidota-

jam motivācijas līmenim (kaut gan katrā ziņā jāņem vērā bērna

iepriekšējās pieredzes individuālās īpatnības), bet gan tāpēc, lai,

pamatojoties uz esošajiem līmeņiem, tiektos veidot jaunus motivā-

cijas veidus un formas, kas nepieciešamas aktīvas personības audzi-

nāšanai. Motivācijas izpēte nav pašmērķis, bet tikai pamats tās

tālākai veidošanai.

Rezumējums

Aplūkosim šīs nodaļas galvenās tēzes, kas, nepietiekami ievē-

rotas, var sagādāt skolotājam vilšanos darbā. Nodaļas pamatdoma
ir tā, ka skolotājam ir daudz iespēju pētīt motivāciju ar metodēm,

kuras var izmantot, netraucējot mācību procesa norisi (novēro-

šana, pārrunas, speciāli izveidotas situācijas, starp tām ari pedago-
ģiskās izvēles situācijas). Ir ļoti vēlams, lai šīs metodes tiktu pa-

stāvīgi izmantotas un lai audzēkņu motīvu vērtējums nebūtu ap-

tuvens, lai nebūtu neargumentētu secinājumu.
Mācīšanās motivācijas rakstura galvenais rādītājs ir skolēnu

reālā rīcība mācību un ārpusmācību situācijās; savos vērtējumos

1 TūAbHHCKan P. HcnbīTanHe iiiko.ioh. — rtpaßfla, 1979, 4 aßr.



ieteicams pamatoties nevis uz vienu rīcības aktu, bet gan uz to-

secību dažādās situācijās. Nav vēlams par skolēna motivāciju
spriest pēc gadījuma rakstura vai atsevišķām epizodēm no skolas

dzīves, lai gan, protams, mēdz būt atsevišķas ekstrēmas situācijas,
kurās spilgti «izgaismojas» personība ar tās motīviem. Viedokli

par motivāciju nedrīkst veidot, tikai pamatojoties uz pašu bērnu

izteikumiem. Audzēkņu atbildes, piemēram, uz anketas jautāju-
miem, katrā ziņā vajag aplūkot saistībā ar viņu reālo rīcību.

Ārkārtīgi svarīgi ir būt uzmanīgiem, prognozējot katra sko-

lēna attīstību, arī motivācijas attīstību. Jāvairās no kategoriskiem
spriedumiem par to, ka kādam skolēnam nevar būt nobrieduši mo-

tīvi (šādi spriedumi ir nevēlami kā mācību stundās, tā arī vecāku

sapulces), vienmēr vajag censties saskatīt attīstības perspektīvu
un atrast katra skolēna motivācijas labākās iezīmes.

Katra skolēna motivācijas izpēti ieteicams veikt, salīdzinot vai-

rāku skolotāju, klases audzinātāja un vecāku «brīvos raksturoju-
mus» par attiecīgo skolēnu.

Rūpīga un iespējami ilgāka bērnu motivācijas izpēte, ņemot
vērā šīs rekomendācijas, palīdzēs skolotājam iegūt pietiekami dro-

šus secinājumus par skolēnu patieso attieksmi pret mācīšanos, dos

iespēju kvalificēti noteikt viņu motivācijas stāvokli.
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Trešā nodaļa

Skolēnu mācīšanās motivācijas veidošana

lepriekšējās nodaļās tika izklāstīti priekšstati par to, kas ir mo-

tivācija, no kādiem raksturojumiem tā veidojas, kā arī bija snieg-
tas rekomendācijas tās izpētei. Visas šīs ziņas skolotājiem ir ne-

pieciešamas, lai risinātu galveno uzdevumu — veidotu motivāciju.
Mācību un audzināšanas procesā skolotājs nedrīkst samierināties

tikai ar motivācijas esošo līmeni, jo tas nozīmētu pamatoties uz

bērna attīstības vakardienu un neorientēties uz viņa attīstības rīt-

dienu. Tāpēc ir nepieciešams īpašs darbs motivācijas veidošanā.

Noskaidrosim, kādas psiholoģiskās prasības jāievēro, veidojot mā-

cīšanās motivāciju.

Skolēnu mācīšanās motivācijas
veidošanas psiholoģiskie principi

1. Veidojot mācīšanās motivāciju, skolotājam jāņem vērā šīs

motivācijas attīstības perspektīvas, rezerves un uzde-

vumi attiecīgajā vecumposmā. Šai nolūkā vajag pamatoties uz

tādu svarīgu personības raksturojumu kā motivācijas un darbības

savdabība pašreizējā, iepriekšējā un nākamajā vecumposmā. Tādē-

jādi motivācijas veidošanai jābalstās uz tās reālo līmeni, kas iz-

veidojies iepriekšējā vecumposmā. Veidojot motivāciju, ir jānosaka
tās attīstības tuvākās perspektīvas (dotajā vecumposmā) un attīs-

tības tālākās perspektīvas (nākamajā vecumposmā).
2. Lai mobilizētu motivācijas rezerves katrā vecumposmā, ir

nepieciešams organizēt bērna iesaistīšanos aktīvos darbī-

bas veidos (mācību, sabiedriski derīgajā, sabiedriski politis-
kajā v. c), kā arī sabiedriskā mijiedarbībā ar citiem cilvē-

kiem (ar skolotāju, ar vienaudžiem).
3. Šo darbības un sociālo kontaktu veidu īstenošanas gaitā sko-

lēnam rodas jaunas kvalitātes psihiskajā attīstībā — psihiskie jaun-
veidojumi. To būtība, pēc psiholoģisko pētījumu datiem, izpaužas
bērna jaunā, aktīvā attieksmē, jaunā pozīcijā 1) pret pētāmo ob-

jektu (matemātisko, lingvistisko v. c); 2) pret citiem cilvēkiem;

3) pret sevi pašu un savu darbību.
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Attiecība uz motivāciju šīs jaunas psihiskas kvalitātes var rak-
sturot šādi.

Jauna tipa attieksme pret pētāmo objektu izpaužas kā skolēna

izziņas aktivitāte. Par izziņas aktivitāti sauc aktīvo attieksmi (vi-
sus tās veidus) pret mācībām kā pret izziņu: skolēna izpratni par
mācīšanos kā izziņas procesu; visus izziņas motīvu veidus (tieksme
gūt jaunas zināšanas, to izveides paņēmienus, vēlēšanās veikt

pašizglītību); mērķus, kas saistīti ar šo izziņas motīvu īstenošanu;
emocijas, kas rodas šajā procesā. Uz šī pamata skolēns veidojas
par mācību darbības subjektu.

Jauna tipa attieksme pret citiem cilvēkiem izpaužas sociālajā
aktivitātē. Par sociālo aktivitāti sauc aktīvo attieksmi (visus tās

veidus) pret mācīšanos kā pret saskarsmi, mijiedarbību un sadar-

bību: skolēna izpratni par mācīšanos kā mijiedarbību ar citiem cil-

vēkiem; visus sociālo motīvu veidus (sabiedriskā pienākuma motīvi,
tieksme ieņemt noteiktu pozīciju attiecībās ar citiem cilvēkiem, tiek-

sme apjēgt sadarbības veidus v. c); mērķus, kas ir šiem sociāla-

jiem motīviem; emocijas, kas saistītas ar mācīšanās sociālajiem
motīviem. Uz šī pamata skolēns veidojas par mijiedarbības, sa-

skarsmes subjektu.

Jauna tipa attieksme pret sevi pašu izpaužas kā prasme apjēgt
un pārveidot savu motivācijas sfēru, pakārtot vairāku veidu darbī-

bu motīvus citu citam, mainīt savus mērķus utt. Tas ir pamats sko-

lēna veidošanai par savas motivācijas sfēras subjektu.

Pamatojoties uz visām šīm izmaiņām, skolēns veidojas par mā-

cību un audzināšanas subjektu plašā nozīmē.

4. Par psiholoģiskajiem jaunveidojumiem skolēna motivācijas
sfērā liecina nevis tas, ka pieaug viņa vispārīgā pozitīva attieksme

pret mācīšanos, bet gan dažādu šīs attieksmes aspektu kvalitatīvās

pārmaiņas, tas, ka sarežģītāka kļūst šo aspektu sakarība un līdz

ar to arī motivācijas sfēras uzbūve, ka brīvāka, respektīvi, ar gribu

regulējama ir tās organizācija. Var uzskatīt, ka nepieciešamās kva-

litatīvās pārmaiņas motivācijas sfērā ir notikušas, ja skolas absol-

ventu izdevies izaudzināt par aktīvu personību, ko virza iedarbīgu
motīvu sistēma, kurā dominē sociāli nozīmīgi motīvi ar kolektīvis-

tisku orientāciju, par personību, kas spēj šos motīvus īstenot, pat-

stāvīgi izvirzot elastīgus perspektīvos mērķus un tos sasniedzot.

Tas nozīmē, ka izveidojusies tāda personība, kurai raksturīgs

augsts mērķu izvirzīšanas līmenis, aktīva dzīves pozīcija un spēja

iekļauties sabiedriskajā darbībā, prasme pārveidot sabiedrisko dzī-

vi un apzināti pilnveidot sevi šo pārmaiņu gaita, spēja pilnībā at-

bildēt par savu rīcību un darbību sabiedrisko attiecību sistēmā. šīs

iezīmes, protams, piemīt nobriedušai personībai, tas ne vienmēr pie-
mīt pat pieaugušiem cilvēkiem, taču visā skolas laika vajag censties

izveidot tās.
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5. Aplūkosim pašus vispārīgākos, principiālos motivācijas vei-

došanas ceļus.
Pirmo ceļu dažkārt mēdz saukt par ceļu «no augšas uz leju».1

Tā būtība — izveidot skolēniem mācīšanās motīvu ideālus, parau-

gus. Uz to virzīta visa tikumiskās audzināšanas sistēma skolā un

sabiedrībā. Izmantojot šo ceļu, skolēns apgūst «zināmos» motī-

vus — tos etalonus, kuriem viņš seko savā rīcībā, identificē savus

motīvus ar motīviem, ko piedāvā sabiedrība. Šī ceļa nepilnība ir

tā, ka iespējama nepieciešamo rosinātāju formāla apguve.

Otrajam ceļam raksturīga ir virzība «no lejas uz augšu». Tā

būtība
— bērns, tāpat kā pieaugušais, iekļaujas dažādos reālās dar-

bības veidos, tādējādi gūstot tikumiskās uzvedības pieredzi. Izman-

tojot šo ceļu, skolēnam veidojas motīvi, kas reāli darbojas. Šī ceļa

nepilnība ir tā, ka audzinātājs ne vienmēr var būt pārliecināts,
ka izveidosies tieši tie rosinātāji, kas ir nepieciešami.

Tikai vienoti izmantojot abus šos audzināšanas ceļus, iespējams

panākt «zināmo» motīvu apvienojumu ar motīviem, kas reāli dar-

bojas un nodrošina skolēna personības briedumu, vārdu un darbu

saskaņu. Skolas mācību procesā ietverti abi šie ceļi, turklāt motivā-

cijas veidošana darbībā paredz izmantot ne tikai mācību, bet arī

sabiedriski derīgo, sabiedriski politisko un citus darbības veidus.

6. Motivācijas veidošana mācību darbībā ir ļoti efektīva, taču

skolās to izmanto nepietiekami. Daudzi psiholoģiskie pētījumi, ko

veikuši P. Galpenns un P. Golu, D. Elkoņins, V. Davidovs un

A. Dusavickis, N. Talizina un V. Morguns, A. Markova, L. Zolo-

tihs, T. Ļahs un citi, parādīja, ka motivācijas raksturu var program-

mēt ar mācīšanās tipu. Tā, piemēram, ja mācību saturs tiek veidots

nevis kā gatavas zināšanas, bet gan kā uzdevumu sistēma skolē-

niem, ja audzēkņi tiek virzīti uz mācību kursu teorētisko atzinumu

patstāvīgu atklāsmi, ja viņiem tiek izkopta mācību darbība visu

tās komponentu vienotībā, tad skolēniem veidojas iekšēja, pietie-
kami stabila, vispārināta mācīšanās motivācija.

Pamatojoties uz šiem optimistiskajiem psiholoģisko pētījumu
rezultātā gūtajiem secinājumiem, skolotājam vienlaikus vajag ari

saskaņot tos ar reālajiem apstākļiem un ievērot, ka motivācijas vei-
došana ir ilgstošs process, kas saistīts ar skolēna personības veido-

šanos kopumā. Dažkārt paiet vairāki mēneši pacietīgā un rūpīgā
darbā, līdz izdodas panākt pamanāmu un stabilu pārmaiņu skolēna

motivācijas ievirzēs. Psihologi ir parādījuši, ka skolēnu izziņas
motīvi pārkārtojas vieglāk un ātrāk nekā sociālie motīvi. Tā, pie-
mēram, dažu mēnešu laikā, sistemātiski izkopjot mācību darbību

un tās komponentus, izdodas skolēniem radīt pietiekami precīzu
orientāciju ne vien uz rezultātu, bet arī uz darba paņēmieniem, t. i.,

1 Cm.: Aceee B. T. MoTUßauna h (popMiipooanHe jihhiiocth

— M., 1976.
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attīstīt mācību izziņas motīvus. Pedagogam jārūpējas, lai šie jau-
nie motīvi iegūtu jēgu, t. i., kļūtu nozīmīgi skolēna uztverē. Lai vei-
dotu sociālos motīvus, nepieciešams komplekss audzināšanas

darbs, tomēr arī mācību darbībā iespējams daudz ko paveikt. Par

to pastāstīts turpmāk.
Mācīšanās gaitā skolēns īsteno gan priekšmetiskos pārveidoju-

mus, gan mij darbību ar citiem cilvēkiem, maina savu darbību un

sevi pašu. Atbilstoši veidojas jauni izziņas un sociālās aktivitātes

veidi, aktīva attieksme pret savu motivācijas sfēru. Ņemot to vērā,

šajā nodaļā tiks aplūkoti minēto aktivitātes veidu attīstīšanas ceļi
mācību darbības gaitā stundā, būs parādīts, kādas mūsdienu mā-

cību formas ir pašas efektīvākās dažādu motivācijas veidu attīs-

tībā.

Skolēnu izziņas
aktivitātes veidošana mācību gaitā

Plašāka izziņas virzība (interese par zināšanām, grūtību pār-
varēšanu) veidojas visā skolas mācību gaitā. Lai attīstītu mācību

izziņas intereses, kas ir daudz dziļākas, nepieciešams veikt īpašu
darbu. Vēl rūpīgāks darbs vajadzīgs, veidojot pašizglītības motī-

vus.

Izziņas motīvu veidošanos veicina visi mācību procesa pilnvei-
des līdzekļi 1: satura atjaunināšana un starppriekšmetu sakaru no-

stiprināšana, mācību metožu pilnveidošana, attīstošās un problē-
miskās mācīšanas metožu izveide un ieviešana, stundas struktūras

modernizēšana, mācību stundā izmantojamo patstāvīgā darba for-

mu paplašināšana, skolēnu mācību darbības aktivizēšana, īpaša
darba sistēma pašizglītības paņēmienu veidošanā (mācību stundā,
skolēnu sapulcēs, audzināšanas stundās).

Izmantojot mūsdienu mācību metodes, tiek pilnveidoti visi izzi-

ņas motīvu veidi, pirmām kārtām plašie izziņas motīvi: interese

par zināšanām, par mācību saturu un procesu. Atbilstoši tam, ka

skolēns piedalās dažādu problēmas risināšanas paņēmienu un pār-

baudes veidu meklēšanā un apspriešanā, pilnveidojas arī viņa mā-

cību izziņas motīvi — interese par zināšanu apguves pa ņēmi c-

1 Cm.: EačaHCKiiū X). K. Kai< onTHMH3iipoßaTb npouecc oāvneHHH. — M.,

1978; Ckūtkiih M. H. CoßepmeiicTßOßaHHe npouecca o6ywennfl. — M., 1971;

Ma.KMijToa M. M. OpranH3auHH npoS.ieMHOro o6y«ieHHH b uikojic — M, 1977;

Jlepnep H. fl. cncreMa MeTOAOB o6yncHHH. — M., 1976;

RlldKacuCTU& 17. H. CaMOCTOHTe.TbH3H no3HaßaTe.lbHafl AeHTC.IbHOCTb UIKO.IbHHKOB

B o6yqeHHH. — M., 1980; KupitAAoea t. Jļ. TeopHH n npaKTima ypoKa b yano-

bhhx pa3BHßaiomero o6yweHHH. — M., 1980; 3eepee H. Jļ. B3aHMnaa CBH3b yqe6-

hux npeAMeTOB. — M., 1977.
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niem. Arī skolēnu mērķu izvirzīšanas paņēmieni kļūst vairāk no-

brieduši. Problēmiskā mācīšana ietver uzdevumu brīvas izvēles

situācijas, diskusijas, un tas paaugstina motivāciju, kas saistīta ar

mācību prestižu, ar tieksmi uz kompetenci.
Pēdējos gados didakti akcentē nepieciešamību pēc dažādu me-

tožu optimāla apvienojuma, kas dod iespēju skolēniem atklāt jau-
nas zināšanas problēmu veidā un tajā pašā laikā neatstāt novārtā

audzēkņu darba paņēmienu un veidu izkopšanu līdz prasmju un

iemaņu līmenim. No psiholoģiskā viedokļa metožu apvienojums ir

vajadzīgs, lai veidotu skolēniem dažādus motivācijas veidus.

Minētās mācību darba formas rosina visus izziņas motīvu vei-

dus, rada dažādas pozitīvas emocijas sakarā ar jaunām, «nopiet-
nākam» darba formām, jauna tipa attiecībām starp skolēnu un

skolotāju, veido nepiespiestu un brīvu atmosfēru, aktivizē mērķu
izvirzīšanas procesu, kad skolēni droši izraugās patstāvīgus mēr-

ķus, utt.

Visu veidu mācību izziņas motīvu, kā arī pašizglītības motīvu

veidošanas galvenā rezerve ir skolēnu mācību darbības

aktivizēšana. Tā īstenojama dažādās skolēnu mācību darba

formās. Norādīsim dažas no tām.

1. Mācību darbība skolotāja vadībā, kad visi mācību darbības

komponenti (mācību uzdevums, mācīšanās darbības, paškontrole
un pašnovērtējums) tiek veikti un apjēgti ar skolotāja palīdzību.
Mācību darbības aktivizāciju veicina daudzi vingrinājumi un jau-

tājumi, kuri saistīti ar mācību darbības analīzi un pārkārtošanu un

kurus skolotājs var izmantot stundas gaitā. Tā, piemēram, skolo-

tājs var uzdot šādu uzdevumu:

«Pastāsti, kāds būs tava darba rezultāts, kādā veidā tu esi

iecerējis to sasniegt, vai ir arī citi paņēmieni, ar kuriem šis pats
rezultāts sasniedzams, savstarpēji salīdzini šos paņēmienus!

Noteic savas mācību darbības uzdevumu, izvēlies šim uzdevu-

mam atbilstošu darbības paņēmienu, maini uzdevumu un vēro, kā

mainīsies paņēmiens!

Nosaki sava mācību darba posmus (uzdevuma izvirzīšana, dar-

bības paņēmienu izvēle, darbību paškontrole un pašnovērtējums),
pats secīgi ievēro šos-posmus, veicot konkrētu darbu, grafiski —•
shēmu un nosacītu zīmju veidā — atzīmē sava darba posmu se-

cību!

Saplāno savu mācību darbu (nosaki, kurš būs tālākais uzde-

vums, kurš — tuvākais, kādas darbības ir jāizpilda, lai veiktu šos

uzdevumus)! Nosauc pirmo, otro, trešo darbību, pārdomā, cik daudz

laika vajadzīgs katram darba posmam, kurš posms tev subjektīvi
liekas grūtāks, kurš — vieglāks, kādas darbības tev ir izkoptas la-

bāk, kādas — sliktāk!»

Visus mācību darbības paņēmienus skolotājs pakāpeniski liek

veikt patstāvīgi. Psihologi uzskata, ka patstāvīgais darbs ir jāsāk
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ar paškontroli un pašnovērtējumu. No ta izriet nāka-

ma mācību darbības forma.

9.. Mācību darbība ir patstāvīga tad, ja vienu vai vairākus tās

komponentus skolēns veic bez skolotāja palīdzības. Didakti atzīmē,
ka patstāvīgs mācību darbs ir skolēnu darbs bez skolotāja tiešas

līdzdalības, taču pec viņa norādījuma šim nolūkam paredzētajā,
laika. Patstāvīgā darba izpildi sekmē šādi skolotāja uzdoti jautā-
jumi un uzdevumi, kas palīdz skolēniem pāriet no viena mācību

darbības komponenta uz citu:

«Mēs tikko noskaidrojām stundas uzdevumu. Kurš pateiks,
kads būs nākamais solis, kas jādara tūlīt pēc uzdevuma noteikša-

nas?

Mēs ieskicējām dažus sava darba paņēmienus. Ko darīsim
tālāk?»

3. Skolēna pašizglītības darbība ir izziņas darbība, ko skolēns

pats vada un veic atbilstoši saviem uzdevumiem, motīviem un mēr-

ķiem. Pašizglītošanās darbībai ir vairāki līmeņi. Tā var notikt līdz-

tekus skolas mācībām, izpausties atsevišķu epizodisku pašizglītī-
bas formu veidā un, visbeidzot, izvērsties īpašā, plašā skolēna paš-
izglītības un pašaudzināšanas darbībā. Visiem šiem līmeņiem
nepieciešama skolotāja vadība.

Skolēnu patstāvīgā mācību darba formu pedagoģiskā vadība

ir īstenojama gan stundās, gan pulciņos un fakultatīvajās nodarbī-
bās, gan arī skolēnu sapulcēs par tematu «Mācies mācīties!».

Minēsim tos skolēnu patstāvīgā darba paņēmienus, kuru izveide

sekmē pozitīvas mācīšanās motivācijas attīstību:

teksta jēdzieniskās analīzes, mācību vielas paplašināšanas pa-
ņēmieni, pamatideju, galveno principu un likumu izdalīšana, uzde-

vumu risināšanas vispārīgo paņēmienu apjēgšana, noteikta tipa
uzdevumu sistēmas patstāvīga izveide;

izkopti lasīšanas (piemēram, tā saucamā dinamiskā lasīšana pa
lielākām sintagmām) un klausīšanās paņēmieni, īsa, racionāla pie-
raksta paņēmieni (izraksti, plāns, tēzes, konspekts, anotācija, refe-

rāts, recenzija, vispārīgie paņēmieni darbam ar grāmatu);
iegaumēšanas vispārīgie paņēmieni (mācību vielas strukturē-

šana, īpašu mnemotehnikas paņēmienu izmantošana, pamatojoties
uz tēlaino un dzirdes atmiņu);

uzmanības koncentrēšanas paņēmieni, kas pamatojas uz dažādu

paškontroles veidu, sava darba posmsecīgas pārbaudes izmanto-

šanu, pārbaudes «vienību» izdalīšana un pārbaudes kārtības no-

teikšana utt.;

papildinformācijas meklēšanas vispārīgie paņēmieni (darbs_ ar

bibliogrāfiskajiem rādītājiem, katalogiem, vārdnīcām, enciklopēdi-
jām) un tās glabāšana mājas bibliotēkā;

gatavošanās eksāmeniem, ieskaitēm, semināriem, laboratorijas
darbiem;
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laika racionālas izmantošanas paņēmieni, laika patēriņa uzskai-

tes paņēmieni, darba un atpūtas, grūtāku un vieglāku_ uzdevumu,

mutisko un rakstisko uzdevumu saprātīga mija, vispārīgo darba

higiēnas noteikumu ievērošana (režīms, pastaigas, kārtība darba

vietā, darba vietas apgaismojums).

Visas šis skolotāja darba formas veicina nobriedušu izziņas
motīvu — mācību izziņas motīva un pašizglītības motīva izveidi,

sekmē mērķu izvirzīšanu (saistībā ar atsevišķu mācīšanās darbību

izpildi un to paškontroli), izraisa pozitīvas emocijas. Lai rosinātu

dažādus skolēnu izziņas aktivitātes veidus, galvenais ir aktivizēt

skolēnu mācību darbību.

Kopumā it visiem mācību procesa aspektiem — mācību kursa

jēdzienu sistēmai, mācību metodēm un to saistījumam, stundas

-struktūrai, pašu skolēnu darbībai — ir liela rosinoša ietekme, tie

arī attīsta visus audzēkņu izziņas aktivitātes veidus.

Skolēnu sociālās

aktivitātes veidošana mācību gaitā

Plašie sociālie motīvi (sociālās atdeves motīvi) veidojas, sko-

lēnam iekļaujoties visas valsts dzīvē. To attīstību sekmē viss audzi-

nāšanas darbs, ko veic skolā un ģimenē. Sociālie pozīcijas motīvi

(pašapliecinājuma tieksme, kas izpaužas centienos saņemt pozi-
tīvu vērtējumu, citu cilvēku atzinību savstarpējās saskarsmes pro-

cesā, veidojas un at-tīstās, skolēnam piedaloties sabiedriski politis-
kajā (komjaunatnes, pionieru) darbā, dažādos sabiedriski derīgā
darba veidos, kolektīvajā un grupālajā mācību darbā. Sociālās

sadarbības motīvi (tieksme apjēgt un pilnveidot mijiedarbību ar

citiem cilvēkiem) ne vienmēr veidojas mācību procesā. Tie attīstās

arī skolēna saskarsmē (sabiedriskie un mācību kontakti) ar citiem

cilvēkiem.

Skolēnu izziņas interešu veidošanā mūsdienu padomju skolā

pietiekami plaši tiek izmantotas attīstošās un problēmiskās mācī-

šanas metodes, toties skolotājam lielāku uzmanību nepieciešams
pievērst skolēnu sociālās aktivitātes izkopšanai mācīšanās gaitā.
Sociālās atdeves motīvi skolēniem dažkārt ir mazāk attīstīti nekā

izziņas motīvi. Padomju pedagoģiskajā psiholoģijā ir izstrādāti

vispārīgie principi personības veidošanai kolektīvā. 1 Tajā ir ari

1 Cm.: Ko;n.neKTHB h JiHMHOCTb /Tīor pea. E. B. Ulopoxoeoū h K. K-

rĪAūTOHOoa. — M, 1975; ncnxo.iornHecKaH TeopHa KOJiJieKTUBa /Floa pefl-
A. B. neTpoecKoeo. — M., 1979; yMancKuū JI. M. ncHxo.iorHH opraHH3aiopcKoft
AeHTeJIbHOCTH UIKO.IbHHKOB. — M., 1980.
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ietverti jautājumi, kas saistīti ar kolektīvā un grupālā darba formu

ietekmi uz personību. 1

Veidojot skolēnu sociālos mācīšanās motīvus, ir svarīgi, lai ko-

lektīvajā un grupālajā darbā audzēkņi strādātu kopīgi. Skolēnu

kopīgās darbības komponenti ir šādi: kopīgā darba mērķa (uzde-
vumu) izvirzīšana un tā variantu apspriešana grupas locekļu vidū,
kopīgā darba izpildes paņēmienu meklēšana un dažādu atšķirīgu
risināšanas paņēmienu salīdzināšana, paškontroles un savstarpē-
jās kontroles veidu noteikšana kopīgajā darbā, grupas locekļu
•ieteikto kontroles paņēmienu salīdzināšana, tādas motivācijas iz-

veide, kas saistīta ar kolektīvo darbību — tieksme piedalīties gru-

pas darbā, vajadzība un vēlēšanās gūt vērtējumu no pārējiem gru-

pas locekļiem.
Šo komponentu izmantojums mācību darbā klasē nosaka tā

līmeni. Visbiežāk skolēni ir apguvuši pirmo kopīgā darba līmeni,
t. i., viņi saskata kopīgo mērķi, taču neprot atrast paņēmienus tā

sasniegšanai. Lielas grūtības skolēniem rada dažādu darba paņē-
mienu meklēšana, taču šis process un savstarpējā sadarbība mek-

lējumu gaitā vienlaikus izraisa audzēkņos arī dziļu interesi, rosina

pozitīvas emocijas. Vēlāk veidojas motivācija, kas saistīta ar ko-

lektīvo mācību darbu. Sākumā tā bērniem izpaužas kā vispārīga
tieksme kontaktēties. Šo tieksmi skolotājs var novērot jau pamat-
skolas klašu audzēkņiem. Pēc tam audzēkņiem pakāpeniski veido-

jas īsti sociālie motīvi, kas saistīti ar sadarbību kolektīvajā darbā

(tas parasti notiek vidusskolas beigās).
Atbilstoši tam skolēnu kopīgā darbība var atšķirties pēc pat-

stāvīguma pakāpes, kā arī pēc skolotāja lomas tajā. Tā, piemēram,

skolotājs izvirza skolēniem vispārīgu mērķi (šajā gadījumā viņam

jāraugās, lai šo mērķi iekšēji pieņemtu visa bērnu grupa), bet ko-

pīgā darba un tā kontroles paņēmienus liek atrast pašiem audzēk-

ņiem. Citā gadījumā skolotājs liek skolēniem kolektīvā darba izvir-

zīt mērķi un atrast darba paņēmienus, bet kontroli veic pats. Par

brīvas kolektīvās izziņas darbības piemēru var minēt ta saukto do-

jnu triecienuzbrukumu, kad dalībniekus uzaicina izteikt jebkuras

idejas par kādu problēmu, turklāt ne uzdevumi, ne meklēšanas pa-

ņēmieni sākumā netiek limitēti, tikai vēlāk tos novērtē un kritiski

izanalizē.

Skolēnu kopīgā darbība noris kolektīvā un grupālā mācību

darba gaitā stundās. Ja darbībā (kopīgā merķa izvirzīšana, darba

un tā kontroles paņēmienu salīdzināšanā) ir iesaistīta tikai daļa
klases, tad darbs ir grupāls, bet, ja tajā piedalās visa klase, —

kolektīvs.

1 Cm.: JluāMerc X. Ft. TpynnoßaH pačoTa Ha ypoKe. — M., 1975;

BtiHo2padoBci -M. Jļ., īlepeun H. B. AeaTe.ibHOCTb

H BocnutaHHe uiKOJibiiHKOB. — M., 1977.
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Kopīgā mācību darbība var atšķirties arī pēc tās norises for-

mas — pēc tā, vai tajā piedalās visi skolēni vienlaikus vai daži sko-

lēni secīgi cits aiz cita. Pirmajā gadījumā skolēni, pie-
mēram, izvirza kopīgu mērķi un visi reizē sāk darbu, salī-

dzina paņēmienus. Turklāt var gadīties tā, ka grupālā darba mērķi
izvirza viens dalībnieks, bet citi to tikai īsteno. Tas izskaidrojams
ar sarežģītām savstarpējām attiecībām grupā (šīs attiecības izana-

lizētas iepriekš minētajā sociālpsiholoģiskajā literatūrā). Otrajā
gadījumā ir nepieciešams, lai viens skolēns uzsāktu darbu, bet

otrs turpinātu to, t. i., nosakot sava darba paņēmienu, pamatotos
uz iepriekšējā dalībnieka darbības rezultātu.

Kopīgajai mācību darbībai ir daudzas organizatoriskas iezī-

mes: dalībnieku skaits grupās, frontālo, individuālo un grupālā
nodarbību mija. Literatūrā ir izteikta doma, ka stundu labāk ir sākt

ar plašu frontālo darbu, tad izmantot dažādas grupālā darba for-

mas, kas jau dod iespēju pāriet uz īstu kolektīvo darbu.

Apspriežot jautājumu par skolēnu kopīgās mācību darbibas

lomu motivācijas veidošanā, jāņemvērā, ka ikviena mācību darbība

klasē ir kopīga (šī vārda plašā nozīmē). Skolēns nekad nemā-

cās kā izolēts indivīds, bet vienmēr dzīvo reālā kolektīvā un vien-

mēr (tīši vai netīši, apzināti vai neapzināti) salīdzina savas dar-

bības un skolotāja vērtējumu par tām ar citu skolēnu darbībām un

to vērtējumu, tiecas iegūt subjektīvi vēlamo vietu vienaudžu ko-

lektīvā. Kad skolotājs organizē kolektīvo un grupālo darbu, tad tas

no psiholoģijas viedokļa nozīmē, ka viņš dod iespēju atklāties tā-

dai cilvēka iekšējai norisei kā sevis salīdzināšanai ar citu cilvēku,

šādu salīdzināšanu domās izdara ikviens skolēns. Kolektīvajā un

grupālajā darbā skolotājam ir iespēja veidot un vadīt skolēnu so-

ciālo sadarbību. Pētījumi un praktiskā darba pieredze parāda, ka

kolektīvajam un grupālajam darbam ir liela nozīme skolēnu per-
sonības audzināšanā un tās motivācijas veidošanā.

Kolektīvajā mācību darbā veidojas skolēna prasme vērtēt sevi

no cita cilvēka viedokļa, kā arī prasme vērtēt sevi no dažādiem as-

pektiem — atkarībā no skolēna vietas un funkcijas kopīgajā dar-

bībā. Paaugstinās arī atbildība cita cilvēka priekšā (bet uz šī

pamata — arī visas sabiedrības priekšā), pilnveidojas prasme pie-
ņemt lēmumu, kas skar ne tikai pašu, bet arī citus. Tas sekmē aktī-

vas dzīves pozīcijas attīstību, pašregulācijas un objektīvas pašno-
vērtēšanas prasmes veidošanos, kā arī spēju saskaņot savas dar-

bības ar citiem skolēniem, māku pārvarēt konfliktus saskarsmes

gaitā.
Ir pierādīts, ka līdzdalība kolektīvajā un grupālajā darbā uzla-

bo mācību darbību un paaugstina nesekmīgo skolēnu motivāciju.

Grupālā darba procesā skolotājam ir iespējams vadīt savstarpējo
attiecību attīstību grupā un līdz ar to arī sociālo motīvu veidoša-

nos. Grupālā un kolektīvā darba apstākļos krasi paaugstinās sko-
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lēnu iniciatīva, audzēkņi izvirza vairāk jautājumu skolotājam un

biedriem, var konstatēt vairāk kontaktu un dažādu saskarsmes for-

mu vienaudžu vidū mācīšanās procesā. Tādējādi var runāt par
kolektīvā un grupālā mācību darba būtisko ietekmi uz visiem sociā-

lās motivācijas veidiem. Sociālie motīvi var balstīt interesi par mā-

cīšanos tad, ja ir izveidotas izziņas intereses. Līdz ar to sociāla-

jiem motīviem pašiem par sevi ir milzīga loma skolēna personības
motivācijas sfēras harmoniskā attīstībā.

Literatūrā ir atrodami dati par kopīgā mācību darba lielo rosi-

nātājnozīmi. «Skolēni atzīst, ka ir pieaugusi vēlēšanās pašiem iz-

prast uzdevumu (61,2%) un neatpalikt no citiem (53,4%).» Gru-

pālais darbs paaugstina darba noskaņu klasē un samazina discip-
līnas pārkāpumu skaitu. «Lasot skolēnu atbildes, kļūst skaidrs, ka

visbiežāk viņi novērš uzmanību un aizraujas ar blakuslietām tad,
kad klasesbiedrs veic uzdevumu pie tāfeles (66,2%). Otrajā vietā

ir skolotāja frontālais skaidrojums, kura laikā, kā norāda 13,4%

skolēnu, viņi nodarbojas ar blakuslietām. Trešajā vietā ir frontā-

lais darbs,, kura laikā 8,5% skolēnu nodarbojas ar to, ko nevajag.
Grupālā darba laikā šādus gadījumus var novērot tikai 2,1% sko-

lēnu. Tātad var teikt, ka grupālais darbs veicina audzēkņu lietišķu
ievirzi. 63,4% skolēnu vēlējās turpmāk veikt uzdevumus grupālā
darba formā, 33,1% — frontālā darba formā, bet 3,5 — individu-

duāli.»1

Tātad kolektīvā un grupālā darba formām ir liela ietekme uz

skolēnu sociālās aktivitātes visu veidu attīstību.

Kā veidot skolēnu aktīvu attieksmi

pret savu motivācijas sfēru

Šajā nodaļā aplūkosim tos motivācijas sfēras aspektus, kuriem

ir ļoti liela, bet vairākos gadījumos pat izšķiroša loma skolēna

Personības attīstībā. Aktīva attieksme pret savu motivācijas sfēru,

motīviem un mērķiem, prasme tos mainīt un pilnīgot padara cil-

vēku par savas motivācijas sfēras subjektu, par pašaudzināšanas
procesa subjektu. Ir saprotams, ka ne visiem bērniem skolas mā-

cību beigās var izveidoties šāds aktivitātes līmenis, taču tiekties

uz to vajag. lepriekš minētās prasmes dod iespēju pat tiem sko-

lēniem, kam ir nosacīti zems sekmju līmenis, gūt ievērojamus pa-

nākumus citā darbības jomā.
Aprakstīsim darbu, kas skolotājam jāveic, lai veidotu skolē-

nos aktīvu attieksmi pret motivācijas sfēru. Motivācijas sfēras

veidošanas gaitā jāņem vērā, ka ikviens rosinātājs (motīvi, mērķi
v- c.) nosaka bērna' rīcību nevis viens pats, bet tikai saistībā ar

1 JltiŪMerc X. Īl. TpjnnoßaH pačoTa Ha ypoKe. — M., 1975, c. 51, 52
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šīs sfēras citiem aspektiem. Tas nozīmē, ka nevar gaidīt īpašas

pārmaiņas bērna personībā, ja notikusi izolēta iedarbība uz viņa
atsevišķiem rosinātājiem. Taču tas, šķiet, nebūt nenozīmē, ka sko-

lotājs, pamanījis kāda motivācijas sfēras aspekta nepilnīgumu, ne-

varētu mēģināt iedarboties uz to. Dažādu rosinātāju savstarpējos
sakarus nosaka tas, ka viena rosinātāja izveide, piemēram, mērķa
izvirzīšanas prasmes izkopšana, rada pārmaiņas citos rosinātājos,
piemēram, motīvos, kā arī izraisa pārmaiņas motivācijas sfērā ko-

pumā.
Pieņemsim — klasē ieradies jauns skolēns un skolotājs, redzē-

dams, ka mācīšanās šim audzēknim sagādā grūtības (skolēns

neprot analizēt uzdevuma risināšanas paņēmienus), vēlas paaugsti-
nāt viņa motivāciju. Skolotāja darbs, kura mērķis ir attīstīt sko-

lēna motivāciju, varētu būt šāds.

1. Veco motīvu, izveidojušās mācīšanās jēgas un emociju aktu-

alizēšana. Skolēnam noteikti ir bijuši kaut kādi mācīšanās motīvi

(piemēram, viņš ir zinātkārs, negrib savu slikto atzīmju dēļ sa-

rūgtināt vecākus). Šos agrāk izveidojušos motīvus vajag aktuali-

zēt — palīdzēt skolēnam tos apzināties, pastiprināt to jēgu, nozīmi

skolēna uztverē, akcentēt to pozitīvo emocionālo nokrāsu. Uz šo

veco «pagātnes» motīvu pamata skolēns iekļaujas mācībās.

2. Mērķa izvirzīšanas paņēmienu veidošana. Tagad ir ļoti sva-

rīgi iemācīt pašu bērnu pieņemt un aktīvi izvirzīt mērķus. Dažādās

stundās, analizējot jauno vielu, pārbaudot mājas uzdevumus, vē-

lams sākumā panākt, lai skolēns izprastu skolotāja izvirzīto mēr-

ķi, bet pēc tam patstāvīgi izvirzītu savus mērķus, kas viņam ir

nozīmīgi. SkoJotājam jācenšas kopā ar bērnu secīgi izstrādāt da-

žādus mērķus — elastīgus, perspektīvus, aizvien grūtākus, bet re-

āli sasniedzamus, tādus, kas atbilst skolēna iespējām. Darbu, kas

saistīts ar mērķa izvirzīšanas paņēmienu izveidi, var īstenot ari

citas bērna dzīves jomās, dodot audzēknim iespēju ne tikai pašam
izvirzīt mērķus, bet arī reāli pārbaudīt šos mērķus no tāda viedokļa,
kā tie viņiem ir piemēroti. Skolotājam un audzinātājam nevajag
censties visur pārmērīgi nodrošināt skolēnu, «izmest glābšanas
riņķi» iespējamo kļūmju gadījumā. Nevajag liegt bērnam gūt gan-

darījumu par pārvarētajām grūtībām, kas dažkārt gadās skolēna

sabiedriski derīgajā darbā, skolēnu pašpārvaldē. Stundās apzināta
mērķa veidošana notiek tad, kad skolotājs stimulē mācību mērķu

izvirzīšanu, to pamatošanu un sasniegšanu. Tā, piemēram, skolo-

tājs uzdod skolēnam grūtu uzdevumu un liek izvirzīt «mērķus» —

nosaukt šī uzdevuma izpildes posmus un paņēmienus, veikt visus

šos posmus. Izstrādājot mērķus, skolotājs var izmantot prakse

plaši pazīstamo parādību, kas literatūrā nosaukta par «plusmoti-
vāciju» un «mīnusmotivāciju». Šīs parādības būtība ir tā, ka pēc
panākumiem darbā (īpaši, ja to atzīmējis skolotājs vai vienau-

dzis) skolēns ir gatavs risināt vēl grūtāku uzdevumu un izpilda
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to sekmīgāk nekā pēc neveiksmīga rezultāta vai kļūdas. Tas atklāj
mērķu izvirzīšanas sakaru ar mācību darba iepriekšējiem rezultā-

tiem un vienlaikus arī ar bērna pretenziju līmeņa dinamiku. Pa-

mudinājums un pozitīvo sasniegumu nostiprināšana (piemēram,
uzdevuma atrisināšana, izpildes posmu izdalīšana) piešķir šim

darbam nozīmi personiskā aspektā. Šie mērķi skolēna uztverē iegūst
jaunu, patstāvīgu nozīmi. Šādā gadījumā mērķis var pāriet jaunā
motīvā («motīva pārtapšana par mērķi»).

3. Jauna motīva rašanās. Ja agrāk skolēnam nav bijusi orien-

tācija uz darba posmu izdalīšanu un līdz ar to ari uz tā paņēmienu
apguvi, tad pēc daudziem sekmīgiem tādu uzdevumu atrisināju-
miem, kas saistīti ar posmu analīzi un attiecīgu paņēmienu izman-

tojumu (t. i., pēc veiksmīgas mērķa sasniegšanas), šī jaunā moti-

vācijas virzība var rasties. Ir vēlams palīdzēt skolēnam to apjēgt,
izteikt vārdos. Jauna motīva rašanās arī paaugstina mācību dar-

bības līmeni.

- 4. Motīva bagātināšana ar jaunām īpašībām, jauniem raksturo-

tājiem (noturīgums, patstāvlgums, dominējošā loma motīvu sis-

tēmā, iedarblgums). Vairākkārt veikts rezultatīvs, skolotāja atzi-

nīgi novērtēts mācību darbs, kas saistīts ar jaunu motīvu, var iegūt
pilnīgi citu jēgu skolēna uztverē. Skolēniem ir jāmāca apzinā-
ties šīs izpratnes jaunos aspektus. Turklāt mācīšanās jēga var

mainīties, ja skolēnus māca analizēt savas rīcības motīvus un mēr-

ķus. Tā, piemēram, pētījumos, ko veicām kopā ar T. Ļahu, skolē-

niem nācās analizēt savu rīcību (audzinātājstundā, kā arī sastādot

komjauniešu raksturojumus). Turklāt skolēnu uzmanība tika pie-
vērsta tam, ka nepietiek ar ziņām par cilvēka darbību (t. i., kāds

bijis viņa mērķis), bet vajag arī zināt, kāpēc, kādā nolūkā viņš tā

rīkojies (t. i., kāds bijis motīvs). Tieši motīva un mērķa sa-

mērs nosaka rīcības patieso jēgu. Skolēns, piemēram, apmeklē pa-

pildnodarbības matemātikā (mērķis). Ja viņš to dara, lai uzvarētu

olimpiādē (motīvs), tad viņa darbību vispārējā jēga ir cita nekā

tad, ja viņš grib pāriet uz fizikas un matemātikas novirziena skolu

(cits motīvs). Tika izveidotas tādas pedagoģiskās situācijas, kuras

skolēniem vajadzēja samērot savus mācīšanās mērķus un motīvus,

ķā arī biedru mācīšanās mērķus un motīvus. Tas lika audzēkņiem

iedziļināties mācīšanās jēgas būtībā. Audzēkņi šo uzdevumu risi-

nāšanas gaitā pārliecinājās, ka attiecības starp motīviem un mēr-

ķiem nosaka cilvēka rīcības jēgu. Pārmaiņas šajās attiecības dod

rīcībai jaunu jēgu. Tad bērniem parādīja, ka ar šīs «atslēgas» —

motīva un mērķa samērošanas palīdzību — var analizēt arī lite-

rāro varoņu rīcību, kā arī uzsvēra, kāda ir šīs darbības loma «prak-
tiskās psiholoģijas» apguvē, — dzīvē cilvēks cilvēku vērtē ne tik

daudz pēc viņa darbībām, cik pēc viņa rīcības jēgas. Izzinot savas

mācību darbības jēgu — analizējot rīcību, cenšoties mainīt to, —

bērns veidojas par motivācijas sfēras subjektu.
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Vēlreiz pievērsīsimies piemēram, kurā aplūkojām skolēnu, kam

izdevās izveidot jaunu motīvu — interesi par darba paņēmieniem,
tā posmu izdalīšanu. Turpinot darbu ar šo skolēnu, iespējams pār-
mainīt viņa motīvu sistēmu, pārvērst atsevišķus motīvus par do-

minējošiem, kā arī mācīt skolēnam apzināties vairāku motīvu at-

tiecības. To sekmē skolēnu iesaistīšana vairākos darbības veidos,
kad viņam nākas izvēlēties motīvus un reāli pakārtot tos citu ci-

tam. Tā, piemēram, skolēnu uzaicina palīdzēt mazākajiem un vien-

laikus viņam rada iespēju apmeklēt interesantu koncertu. Uzdevu-

mus, kas ietver motīvu sadursmi, var papildināt ar speciāliem šāda

tipa uzdevumiem: «Salīdzini, kas tev ir svarīgāk — atrisināt šo uz-

devumu vai tajā pašā laikā palīdzēt mazākajiem!»; «Kas jāzina
un jāievēro, nosakot savu darbu izpildes svarīgumu un secību?»;
«Vai tu vienmēr veic savus darbus tādā secībā, kā esi paredzējis?»;
«Nosauc savus darbus pēc to nozīmīguma, paskaidro, kāpēc pirmais
darbs tev liekas pats svarīgākais, kāpēc tev svarīgs ir otrais darbs!»

utt. Pētījumā, ko veicām kopā ar S. Mahanovu, atklājās, ka šādas

analīzes rezultātā pusaudžu motivācija kļūst sarežģītāka, veido-

jas zināma motīvu hierarhija. Kamēr nav uzsākta īpaša apmācība,
jaunākie pusaudži darbības veidus, darbus visbiežāk pakārto, pa-

matojoties uz rezultātu, kas viņiem ir nozīmīgs; vecākie pusaudži
balstās uz šo darbības veidu sociālā nozīmīguma analīzi. Prasme

samērot dažādus darbības veidus parasti ir raksturīga tiem skolē-

niem, kuriem ir attīstīta iekšējā motivācija.

Pieaugot motīvu komplicētībai, sarežģītāki top arī mērķi, kas

var kļūt par pamatu attīstītākiem motīviem, ja vien ir nodrošināta

laba pedagoģiskā vadība; bez tam visas šīs pārmaiņas saistītas ar

vairāk nobriedušiem procesiem emociju sfērā, kurus skolotājs allaž

var «slīpēt». Vēlreiz jāuzsver, ka ar atsevišķām pedagoģiskajām
situācijām, izolētiem uzdevumiem un vingrinājumiem vien nav at-

risināmas personības motivācijas veidošanas problēmas, bet tie visi,

bez šaubām, rada noteiktas kvalitatīvas pārmaiņas šajā sfērā. Pār-

maiņas motivācijas sfērā galvenokārt var panāķt, iesaistot skolēnu

reālās, dzīvei tuvās mācību situācijās; mācību motivācijas izveidei

var izmantot arī spēles un komunikatīvās situācijas. Veidojot mo-

tivāciju, ieteicams ņemt vērā arī tā saukto «motivācijas optimuma»

likumu, kas mācīšanās psiholoģijā vēl ir maz pētīts. Šis likums

norāda, ka gan ļoti zems, gan pārmērīgi augsts motivācijas līme-

nis nedod labus rezultātus. Acīm redzot, ļoti augsta motivācija

pārāk apsteidz darbības reālo līmeni un tādējādi dezorganizē to.

Rezumējums

Izdalīsim šīs nodaļas galvenās atziņas, ko nepieciešams ievērot,

lai veiktu psiholoģiski pamatotu mācīšanās motivācijas veidošanu

skolā. Psiholoģiskie pētījumi un skolu prakse liecina, ka motivāci-



jas veidošana ir iespējama. Plānota motivācijas veidošana ir reāls

skolotāja uzdevums, kaut gan tā izpildei vajadzīgs laiks, jo moti-

vācija skar skolēna personības veidošanās dziļākos iekšējos mehā-

nismus.

Lai veidotu pilnvērtīgu motivāciju, galvenais ir ne tikai radīt

labvēlīgus apstākļus mācīšanās gaitā (kaut gan arī tas ir ļoti sva-

Tīgi), bet arī iesaistīt skolēnus reālos darbības veidos (mācību

darbībā, sabiedriski derīgajā darbā v. c.) un mijiedarbībā ar ap-

kārtējiem cilvēkiem. lepriekš aplūkojām viena darbības veida —

mācību — lomu motivācijas veidošanā.

i Līdz ar skolēnu iesaistīšanu dažādos darbības veidos nepiecie-
šams ir arī veidot skolēnu tikumisko apziņu, gādāt, lai viņi apgūtu
sabiedrībā pieņemtās normas, etalonus, ideālus, mācīšanās jēgu.
Tāpēc mācību darbības motivācijas veidošana ir skolotāja un kla-

ses audzinātāja komplekss uzdevums.

Kopumā psiholoģiski pamatota skolēnu motivācijas veidošana

var norisēt šādi:

skolotājs nosaka motivācijas veidošanas uzdevumus attiecīgajā

vecumposmā, ņemot vērā perspektīvas, orientējoties uz «attīstības

rītdienu» (sk. 4. nodaļu);
noskaidro savu skolēnu motivācijas stāvokli (sk. 1. un 2. no-

daļu);
organizē dažādus skolēnu aktīvas darbības veidus, veic plašu

audzināšanas darbu, iesaista skolēnus īpaši izveidotās pedagoģis-

kajās situācijās, kā arī tādu uzdevumu risināšanā, kas orientēti uz

to, lai skolēns apzinātu savu motivācijas sfēru, izkoptu mērķa iz-

virzīšanas paņēmienus (sk. 3. nodaļu).
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Ceturtā nodaļa

Skolēnu mācīšanās motivācijas
individuālās un vecumposma īpatnības

Lai izprastu motīvu specifiku katrā skolēna vecumposmā, jāno-
skaidro to saistība ar šī vecumposmā īpatnībām. Skolotājam savā

darbā allaž jāņem vērā audzēkņu vecumposmā īpatnības, taču ne-

reti nākas sastapties ar grūtībām, nosakot skolēnu vecumposmu

īpatnību pēctecību, piemēram, nosakot, kādas vecumposmā īpatnī-
bas bērnam saglabājas, pārejot no pamatskolas klasēm uz vidējām.
Psiholoģiskajā literatūrā ir uzkrāts daudz dažādu datu par sko-
lēna vecumposmu īpatnībām, taču tie pēc rakstura nereti ir daudz-

plākšņaini un skar tikai atsevišķu psihisko funkciju (domāšanas,
atmiņas v. c.) attīstību, atstājot novārtā svarīgākas, dažkārt pat
galvenās vecumposmā īpatnības. Tas rada skolotājam grūtības šo

datu izmantošanā.

Turklāt, lai organizētu efektīvu audzināšanas darbu, kas sais-

tīts ar motivācijas veidošanu, skolotājam ir svarīgi gūt priekšstatu
par skolēna attīstības vispārīgajām tendencēm attiecīgos vecum-

posmos — viņam vajag zināt, kādi motīvi ir skolēnam, sākot mā-

cības skolā, kādu motivāciju var un vajag izveidot audzēknim pa-

matskolas beigās, lai tā sagatavotu audzēkni vidusskolas uzdevumu

risināšanai. Pedagogam jāņem arī vērā, kādu motivāciju var un

vajag izveidot audzēknim vidusskolas beigās, lai absolvents būtu

gatavs izvirzīt un risināt sociālos un ar profesiju saistītos uzdevu-

mus.

Psiholoģiskie priekšstati

par skolas vecuma bērnu

attīstības periodizāciju.
Mācību darbības savdabība dažādžos skolēna vecumposmos

Izšķir šādus skolēna vecumposmus: jaunāko skolēna vecum-

posmu (7 —10, 11 gadi, pamatskolas posms), vidējo skolēna ve-

cumposmu jeb pusaudžu vecumposmu (10, 11 —15 gadi, no 4. līdz
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8. klasei) un vecāko skolēna vecumposmu jeb agrās jaunības ve-

cumposmu (15—18 gadi, 9.—11. klase).
Visos vecumposmos skolēnu galvenā darbība ir mācīšanās, taču

katra vecumposmā specifiku nosaka tas, kādus īstenības aspektus
bērns apgūst mācīšanās gaitā. Tas arī nosaka galveno darbību

katrā vecumposmā. Jaunākajā skolēna vecumposmā bērns apgūst
«priekšmetisko» īstenību, respektīvi, zināšanas, kas ietvertas mā-

cību kursos. Atšķirībā no agrīnā vecumposmā jaunākajā skolas

vecumā bērns mācoties apgūst to priekšmetisko īstenību, kas tālu

pārsniedz viņa tiešās pieredzes robežas. Jaunākajā skolēna vecum-

posmā notiek iekļaušanās mācību darbībā, tās strukturālo kompo-
nentu apguve (D. Elkoņins, V. Davidovs).

Vidējā skolas vecumā bērns apgūst cilvēku savstarpējo attie-

cību sociālo būtību, sāk apjēgt sabiedriskās apziņas normas (ide-

ālus, vērtīborientācijas), samēro sevi ar tām, izmantojot citu cil-

vēku viedokli un vērtējumu. Vienlaikus notiek mācību darbības

struktūras tālāka apguve. Tādējādi vidējā skolas vecumā skolēns

apgūst mācību darbības patstāvīgās formas, kā arī paņēmienus sav-

starpējai sadarbībai ar citiem cilvēkiem mācību darbības gaitā.

Vecākajā skolas vecumā skolēns atkal pievēršas «priekšmetis-
kās» īstenības apguvei, taču jaunā līmenī — skolēns grib izzināt

savas nākamās profesijas pasauli, un tas būtiski ietekmē viņa mā-

cīšanos. Pamatojoties uz to, kā skolēns apguvis mācību darbības

komponentus (mācību uzdevumu, mācīšanās darbības, paškontroli
un pašnovērtējumu), viņš šajā vecumā pats sāk organizēt savu

mācību darbību saskaņā ar izvēlēto profesiju.
Jaunākajā skolas vecumā bērna galvenā darbība ir mācību dar-

bība. Lai to veiktu, viņam nepieciešams apgūt visus tās komponen-
tus. Vidējā skolas vecumā galvenā darbība ir skolēna mijiedarbība
un saskarsme ar citiem cilvēkiem (pieaugušajiem, vienaudžiem)
mācīšanās gaitā, un tas mācīšanos šajā vecumposmā tuvina dažā-

diem sabiedriski derīgās darbības veidiem. Vecākajā skolas ve-

cumā galvenā darbība ir mācīšanās saistībā ar gatavošanos nā-

kamajai profesijai un darba dzīvei. Tātad nedrīkst aplūkot mācī-

šanos vai mācību darbību vispār, bet vajag saskatīt ar to saistītās

vecumposmā īpatnības. Galvenās darbības izdalīšana atsevišķos

skolēna vecumposmos nenozīmē, ka šajos posmos skolēns neveic

citus darbības veidus. Tā, piemēram, ikvienā skolas vecumposmā ir

jāizpilda praktiskais darbs, jāpiedalās sportā un citos darbības

veidos, taču tie attiecīgajā vecumposmā nav galvenie. Praktiskais

darbs ir pieauguša cilvēka galvenā darbība, kas saistīta ar noteiktu

profesiju. Skolas vecumā praktiskais darbs papildina mācīšanos,

piešķirot tai dziļu sabiedrisko jēgu.

Tāpat kā mācīšanos nedrīkst aplūkot atrauti no vecuma īpatnī-

bām, tā arī skolēna mācīšanās motīvus nedrīkst analizēt, neņe-

mot vērā bērna attīstības iezīmes attiecīgajā vecumposmā un
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likumsakarības, kas noteikta vecumposmā raksturīgas aktīvai mā-

cību darbībai un sociālajām mijattiecībām.

Motivācija ir saistīta ar bērna vecuma īpatnībām, taču motīvus

nosaka nevis vecums kā brieduma stadija, bet gan bērna darbības

raksturs un savstarpējo attiecību sistēma, kas šajā vecumā izveido-

jusies ar apkārtējiem cilvēkiem. Citiem vārdiem sakot, nevajag

uzskatīt, ka skolēnam attiecīgajā vecumā neizbēgami, fatāli piemīt
noteikti motīvi, un nevajag domāt, ka vecumposmus var stingri

limitēt, ierobežot interešu un motīvu attīstību. Katrā vecumposmā
ir motivācijas attīstības rezerves, lai gan tās, protams, nav neiero-

bežotas un bezgalīgas, bet ir saistītas ar bērna fiziskā un psihiskā
statusa vispārīgo samēru. Tāpēc, sākot skolēna motivācijas īpat-
nību analīzi dažādos vecumposmos, jāatceras, ka nevis vecums pats

par sevi, bet gan mācīšanās tips (bērna darbības veidi un mijiedar-
bība ar citiem cilvēkiem) nosaka motivāciju attiecīgajā vecum-

posmā.
Pamatojoties uz psiholoģijā uzkrātajiem datiem, aplūkosim mo-

tivācijas sfēras īpatnības katrā skolēna vecumposmā, kā arī motīvu,

mērķu, emociju un interešu savstarpējo attieksmju savdabību atse-

višķos skolēna vecumposmos.

Mācīšanās motivācija

jaunākajā skolas vecumā

Analīzi sāksim no tā motivācijas stāvokļa, kāds ir bērnam sko-

las gaitu sākumā. Objektīvi šim bērna attīstības posmam rakstu-

rīgs ir tas, ka viņš pirmoreiz iekļaujas jaunā sociāli nozīmīgā dar-

bībā, kas ir svarīga ne vien viņam pašam, bet arī apkārtējiem
cilvēkiem. Visnotaļ skaidrs ir tas, ka pirmsskolas vecuma beigās bēr-

nam izveidojas pietiekami spēcīga motivācija attiecībā uz mācībām

skolā. Psihologi (L. Božoviča, L. Slavina v. c.) šo jauno personī-
bas iezīmi nosaukuši par «skolēna iekšējo pozīciju», ko raksturo

bērna vēlēšanās apmeklēt skolu (valkāt skolēna formas tērpu, nē-

sāt mugursomu), iekļauties viņam jaunā mācīšanās darbībā, ieņemt
jaunu stāvokli apkārtējo vidū. Psihologi atzīmē, ka pirmsskolas un

skolas vecuma mijā notiek pirmās paša bērna apzinātās dom-

starpības starp viņa objektīvo stāvokli un iekšējo pozīciju. 1 Sīs

vajadzības veido tā saukto subjektīvo gatavību skolai. Bez tam ir

arī objektīvā gatavība skolai — skolēnu zināšanu un prasmju līme-

nis skolas gaitu sākumā.

Novērojumi liecina, ka pirmsskolas vecuma bērnam mūsdienās

subjektīvās gatavības līmenis var nedaudz pazemināties citu bērnu

1 Cm.: EooKoeiiH JI. H., CAaeuna Jī. C. rīcHKHHecKoe pa3BHTHe uiKo.ibHHKa h

ero BocnHTaHHe. — M., 1979, c. 35.
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ietekmē, kuri stāsta par grūtībām skolā, kā arī sakarā ar to, ka
tieksme mācīties zināmā mērā tiek apmierināta bērnudārzā. Vien-

laikus objektīvās gatavības līmenis paaugstinās sakarā ar vispā-
rējā kultūras līmeņa celšanos, radio un televīzijas izmantošanu.

Bērna informētība mūsdienās ir krietni lielāka nekā pirms trīsdes-

mit četrdesmit gadiem. Tādējādi mūsdienu bērna subjektīvās gata-
vības līmenis nedaudz samazinās, bet objektīvās gatavības līmenis

paaugstinās, un tas motivācijas veidošanas darbu pamatskolā pa-
dara grūtāku.

Tagad aplūkosim jaunākā skolas vecuma bērna mācīšanās mo-

tivācijas pozitīvos un negatīvos aspektus un tās dinamiku visa ve-

cumposmā robežās.

Pie motivācijas labvēlīgajām iezīmēm pieder bērna vispārīga

pozitīva attieksme pret skolu, interešu plašums, zinātkāre. Jaunākā

skolas vecuma bērna interešu plašums izpaužas tādējādi, ka viņu
interesē daudzas tādas apkārtējās dzīves parādības, kas neietilpst

pat vidusskolas programmā. Šo interešu plašums izpaužas arī sko-

lēnu interesē par radošajām spēlēm1 (to ne vienmēr ievēro), īpaši
par spēlēm ar heroiski romantiskiem sižetiem, par spēlēm, kurās

tiek izmantoti grāmatu un kinofilmu sižeti. Izmantojot šādus siže-

tus, realizējas jaunāko klašu skolēnu sociālās intereses, izpaužas

viņu emocionalitāte, kolektīvais spēles līdzpārdzīvojums. Zināt-

kāre ir jaunāko klašu skolēnu plašas garīgās aktivitātes izpausmes
forma. Jaunāko klašu skolēnu tiešums, atklātība, uzticēšanās, viņu
ticība skolotāja neapstrīdamajai autoritātei un gatavība izpildīt
ikvienu viņa uzdevumu veido labvēlīgus apstākļus tādu plašu so-

ciālo motīvu nostiprināšanai kā pienākums, atbildība, izpratne par

nepieciešamību mācīties, lai dotu labumu Dzimtenei. 2

Jaunāko klašu skolēnu motivācijai ir arī vairāki negatīvi rak-

sturotāji, kas nelabvēlīgi ietekmē mācīšanos. Tā, piemēram, jau-
nāko klašu skolēnu intereses nav pietiekami rosinošas, jo tās pa-

šas par sevi nespēj ilgstoši balstīt mācību darbību;

ir nenoturīgas, t. i., situatīvas, ātri tiek apmierinātas un bez

skolotāja atbalsta var apdzist un neatjaunoties (mācību viela un

uzdevumi skolēnam nereti ātri apnīk, nogurdina viņu);

nav pietiekami apzinātas (tas izpaužas skolēna neprasmē pa-

teikt, kas un kāpēc viņam patīk attiecīgajā priekšmeta);

ir vāji vispārinātas, t. i., aptver vielu vai dažus mācību priekš-

metus, kas apvienoti pēc to ārējām pazīmēm;
ietver skolēna orientāciju galvenokārt uz mācīšanas rezultātu

1 Cm.: HaoecKūH M. r. TBOpHecKan iirpa b BOcnHTaHHH MJia;uiiero uiKO.ib-

HHKa. — M., 1974.

2 Cm.: JīeūTec H. C. VMCTBeHHue ciiocočhocth h Bo3pacT. — M., 1971.
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(vispirms zināšanas, turklāt to faktiskajā, ilustratīvajā aspektā,
un tikai pēc tam likumsakarības), nevis uz mācību darbības paņē-
mieniem; līdz pamatskolas beigām dažkārt neizveidojas interese

par grūtību pārvarēšanu mācību darbā (to nereti netiešā veidā

sekmē paši skolotāji, jo ar atzīmi pirmām kārtām tiek novērtēts

rezultāts, nevis tieksme pārvarēt grūtības, kas var radīt neveik-

smes).

Visas šīs īpatnības nosaka virspusīgu, vairākos gadījumos pat
nepietiekamu interesi par mācīšanos. To dažkārt dēvē par formālu

un bezatbildīgu attieksmi pret skolu.

Ja izsekojam mācīšanās motīvu dinamikai no pirmās līdz

trešajai klasei, atklājas šāda aina. Sākumā skolēniem pārsvarā ir

interese par skolas gaitu ārējām izpausmēm (sēdēt solā, nēsāt

formas tērpu, portfeli utt.), pēc tam rodas interese par pirmajiem
mācību darba rezultātiem (par pirmajiem uzrakstītajiem burtiem

un cipariem, par pirmajām skolotāja ieliktajām atzīmēm) un tikai

tad veidojas interese par mācīšanās saturu un procesu, bet vēl

vēlāk arī par zināšanu apguves paņēmieniem.
Jaunāko klašu skolēnu izziņas motīvu dinamika ir šāda: no

intereses par atsevišķiem faktiem līdz interesei par likumsakarībām

un principiem. Pēdējos gados veiktie psiholoģiskie pētījumi parā-
dīja, ka jau jaunākā skolēna vecumposmā vidū var sākt veidoties

interese par zināšanu apguves paņēmieniem. Jaunākajā skolas ve-

cumā rodas arī pašizglītības motīvi, taču tie ir paši vienkāršākie —

interese par zināšanu papildavotiem, papildliteratūras epizodiska
lasīšana.

Sociālie motīvi attīstās no tās vispārīgās nediferencētās izprat-
nes par mācīšanās sociālo nozimīgumu, ar kādu bērns ierodas pir-
majā klasē, mācīšanās nepieciešamības dziļākas apzināšanās līdz

mācīšanās subjektīvās jēgas izpratnei, kas paaugstina sociālo

motīvu iedarbīgumu. Sociālie pozīciju motīvi šajā vecumā izpau-
žas kā skolēna vēlēšanās saņemt galvenokārt skolotāja atzinību.

Jaunāko klašu skolēna attieksme pret skolotāju visumā ir labvē-

līga un uzticības pilna, kaut gan viņu sarūgtina slikta atzīme. Jau

parādās tieksme ieņemt noteiktu vietu vienaudžu kolektīvā, orien-

tāciju uz biedru viedokli. Jaunāko klašu skolēniem piemīt kolek-

tīvā darba motīvi, bet tie šajā posmā vēl ir ļoti vispārīgi un naivi.

Tāda ir mācīšanās motīvu kvalitatīvā aina jaunākajā skolas

vecumā. Taču, ja izsekojam to kvantitatīvajai dinamikai, nākas

konstatēt, ka pozitīvā attieksme pret mācīšanos nedaudz samazi-

nās pamatskolas beigās. Šo tendenci uz «motivācijas vakuumu»

pamatskolas un vidusskolas mijā praksē novēro skolotāji, tā kon-

statēta arī speciālos pētījumos. Interese par mācību darbību salī-

dzinājumā ar citām interesēm audzēkņiem pakāpeniski palielinās
pirmajā un otrajā un ievērojami samazinās trešajā klasē kā pilsē-
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tas, tā arī lauku skolās. 1 Analīze atklāja, ka intereses pazeminā-
šanos vairāk var pamanīt tajās pamatskolas klasēs, kur skolotājs
pievērš uzmanību galvenokārt gatavu zināšanu sniegšanai, to

iegaumēšanai, kur skolēnu aktivitātei ir reproducēšanas raksturs.

Noskaidrojās, ka trešās klases skolēniem visvairāk nepatīk pārstās-
tīt izlasīto, norakstīt vingrinājumus no tāfeles, mācīties no galvas
likumus un dzejoļus, bet patīk patstāvīgi risināt piemērus un uz-

devumus, novērot dabas parādības, veidot, zīmēt. Citiem vārdiem

sakot, pamatskolas audzēkņiem ir interese par tiem uzdevumiem,
kur iespējama iniciatīva un patstāvīgums. Jau šajā vecumā skolēni

dod priekšroku grūtākiem uzdevumiem.
Par vienu no iemesliem, kas pazemina interesi par mācīšanos

jaunākajās klasēs, V. Suhomļinskis minēja sliktas atzīmes ļaunprā-

tīgu izmantošanu, kas negatīvi ietekmē skolēna tieksmi mācīties,
mazina viņa pārliecību par savām iespējām.

Neliela, vispārīga mācīšanās motivācijas pazemināšanās pamat-
skolas beigās nedrīkstētu dezorientēt skolotāju. Motivācijas pa-
zemināšanās izskaidrojama ar to, ka apdziest tikai vispārīgā pozi-
tīvā attieksme pret skolu, turklāt likumsakarīgi, jo tā jau ir apmie-
rināta. Atrašanās skolā zaudē bērna uztverē tiešo emocionālo

pievilcību, viņš pierod pie tās. Mācīšanās sociālā nozīmīguma iz-

pratne otrajā un trešajā klasē ir jānostiprina, veidojot interesi par

pašu mācīšanās saturu, zināšanu apguves paņēmieniem.
Ja skolotājam tas izdodas, mācīšanās motivācijas pazemināšanās
pamatskolas beigās nav vērojama.

Kā norisinās mērķa izvirzīšanas procesi jaunākajā skolas ve-

cumā? Pirmsskolas vecumā šī spēja izpaužas tādējādi, ka bērns

spēles laikā nosaka sev attiecīgus mērķus un to īstenošanas ceļus.

Jaunākajā skolas vecumā par mērķa izvirzīšanas procesu attīstību

liecina tas, ka daudzas psihiskās funkcijas (atmiņa, uzmanība)

kļūst patvaļīgas, jo skolēns apgūst līdzekļus, kas izmantojami ap-

zinātai iegaumēšanai, uzmanības koncentrēšanai, savas rīcības or-

ganizēšanai un tās pakļaušanai skolotāja prasībām.
Mērķu izvirzīšanas procesu jaunākajā skolas > ecuma

raksturo tas, ka skolēns ir gatavs pieņemt tos mērķus,

skolotājs (jaunāko klašu skolēnu prasme pakļaut savu rīcību sko-

lotāja izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem pieaug no klases

klasē; par to liecina skolēnu noteikumu ievērošana skola, uzticēto

pienākumu izpilde klasē, uzcītība);
iemācās noteikt mērķu nozīmīgumu un secību, gan strādājot

stundā, gan arī patstāvīgi organizējot savu laiku (turklāt arī ievē-

rojot mājas darbu režīmu);

1 Cm.: KupimiļK E. M. <PopMHpoßanHemrrepeca k yieHHK) y MJiaAiiiHx uiKOJib-

«iikob.
— B Kii.: 06yweHHe h pa3BHTHe M.iaAUJHX uiKOJibHHKOB /Floa peA.

r. C. KocrtOKū. — M, 1970, c. 371—374.
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jau var patstāvīgi noteikt starpposmu mērķu sistēmu ceļā, kas

ved uz skolotāja izvirzīto mērķi, var nosaukt uzdevuma risinājuma

posmus, kā arī noteikt līdzekļus, ar kuriem var sasniegt šos starp-
posmu mērķus.

Mērķa izvirzīšanas procesu nepilnīgums šajā vecumā izpaužas
bērna neprasmē pietiekami ilgu laiku pakļaut savu rīcību pieau-
gušo izvirzītajam mērķim; tas atklājas, piemēram, mācību stundās,
kad skolēnam trūkst uzmanības. Tas, ka skolēns neprot saskaņot
iecerētos mērķus ar savām iespējām, var būt par cēloni nesekmībai

mācību darbā un pazemināt mācīšanās motivāciju. Mērķu izvirzī-

šanas procesu attīstība jaunāko klašu skolēnam ne vienmēr iet kop-
solī ar mācību uzdevumiem, kas kļūst aizvien sarežģītāki. Mērķu
izvirzīšanas procesi nevienmērīgi, atšķirīgā tempā veidojas gan

mācību darbībā, gan citos darbības veidos; mācību darbībā tie pa-

rasti ir pilnīgāki. Mērķu izvirzīšanas procesi netiek pietiekami ap-

zināti, ja mācību darbība pamatojas tikai uz to, ka audzēkņi pa-

kļaujas skolotāja izvirzītajiem mērķiem. Jaunāko klašu skolēnam

nav viegli apgūt cēloņu un seku attiecības, viņš jauc cēloņus ar

sekām; jautājumu «Priekš kā?» viņš izmanto daudz pilnīgākā jau-
tājuma «Kāpēc?» vietā (A. Čunajeva).

Mērķu izvirzīšanas procesu sarežģītais raksturs jaunākajā sko-

las vecumā labi atklājās, analizējot skolēnu uzvedību. Tika izda-

lītas vairākas jaunāko klašu skolēnu grupas.
1 Tālāk sniegti to rak-

sturojumi.
Pirmo grupu veido bērni, kuriem piemīt neatlaidība, pacietība,

prasme saglabāt mērķi arī tad, kad, cenšoties to sasniegt, gadās
šķēršļi. Sie skolēni ir centīgi, patstāvīgi, viņi prot paši atrast sev

uzdevumus. Taču-arī šiem skolēniem ir savi trūkumi. Dažiem trūkst

iniciatīvas grūtību pārvarēšanā, viņi spēj virzīties uz mērķi tikai

tad, ja ir norādīti tā sasniegšanas līdzekļi. Citi šīs grupas skolēni

jūtas bezpalīdzīgi, sastopot grūtības un nesaņemot atzinību no

pieaugušajiem.

Otrajā grupā ietilpst bērni, kas ir spējīgi sasprindzināt spēkus,
taču ne vienmēr to dara pat tad, ja tas ir nepieciešams; viņi iztu-

ras tā, it kā skolotāja prasības uz viņiem neattiektos. Sie bērni

atkarībā no sava noskaņojuma var gan mobilizēt gribasspēku
mācību darbā, gan arī būt inerti; līdz ar to viņu sekmes var būt

gan labākas, gan sliktākas nekā pārējiem bērniem. Viņu galvenais
trūkums ir impulsivitāte, nespēja organizēt sevi atbilstoši skolo-

tāja izvirzītajām prasībām. Rīcības situatīvā rakstura dēļ šo bērnu

audzināšanai jāpievērš īpaša uzmanība.

Pie trešās grupas pieder bērni, kuri reti mobilizē savus spēkus,
labprāt veic tikai to, kas viņiem viegli padodas. Šie bērni piekāpjas

1 Cm.: KoTbtp.io B. K. Pa3BHTne BO.ießoro y aoiuko-ilhiikob-

— KHeB, c 179—182.
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jebkādu grūtību priekšā, nav pārliecināti par savām spējām, viņiem
nepieciešams atgādināt par mērķi, izteikt pamudinājumus un atzi-

nību uzdevuma risināšanas laikā. Sīs grupas bērniem trūkst inicia-

tīvas, kaut gan viņi var arī nebūt vienaldzīgi pret uzdevumu. Sie

skolēni ir pieraduši pakļauties citu iniciatīvai, viņiem ir nosliece

padoties panikai un pat atteikties no mērķa, ja ceļā gadās šķēr-
šļi («nezinu», «nevaru», «neprotu»). Skolotājam nepieciešams no-

stiprināt viņiem vēlēšanos pārvarēt šķēršļus, tieksmi piepūlēties,
lai sasniegtu mērķi. Tātad grūtības mācīšanās gaitā var rasties

ne vien tāpēc, ka audzēkņi nav apguvuši darba veidus un paņēmie-
nus, bet arī tāpēc, ka viņiem nav izveidojusies mācīšanās motivā-

cija respektīvi motivācijas voluntārie komponenti — mērķu izvir-

zīšanas procesi. Tas īpaši izpaužas skolas gaitu sākumā.

Mērķu izvirzīšanas procesu nepietiekamā attīstība, neprasme

izpildīt skolotāja prasības ir viens no cēloņiem, kas rada negatīvu
attieksmi pret mācīšanos, pret skolu. Sādā gadījumā ir svarīgi, lai

skolotājs saskaņotu savas prasības pret katru skolēnu ar

viņa tīšās uzvedības reālajām iespējām, kā arī secīgi un sis-

temātiski atbalstītu audzēkņus viņu centienos mācībās rīkoties at-

bilstoši vajadzīgajiem mērķiem. Nedrīkst arī nenovērtēt spēles si-

tuāciju nozīmi mācībās, jo tajās attīstās bērna spēja izvirzīt mērķi
un īstenot to.

Emocijām, kas saistītas ar mācīšanos jaunākajā skolas ve-

cumā, ir svarīga nozīme motivācijas aspektā. Plaši pazīstamas ir

bērnu pozitīvās emocijas, kas viņiem rodas, uzsākot skolas gaitas,

iestājoties oktobrēnos, saņemot labas atzīmes. Jaunāko klašu sko-

lēnam salīdzinājumā ar pirmsskolas vecuma bērnu ir daudz apval-
ditākas emocijas un to izpausmes. Tās piemērojas skolas iekšējas

dzīves prasībām. Jaunākajā skolas vecumā pozitīvās emocijas pie-

aug atbilstoši tam, kā audzēkņi apgūst mācību darbības paņēmie-
nus un līdzekjus. Tās attīstās arī tad, kad ikviens skolēns apzinās

savas rīcības atbilstību skolas prasībām un gūst gandarījumu no

tā. Savukārt negatīvās emocijas samazinās, turklāt arī tieša atka-

rībā no skolēna mācību darbības izveides līmeņa, no mācību dar-

bībai adekvātu motīvu rašanās un no mērķu izvirzīšanas paņēmienu
attīstības.

Jaunākā skolas vecuma bērnu raksturīga iezīme ir emocionāls

jūtīgums, emociju izpausmju tiešums un spilgtums. Sie bērni ir

viegli ietekmējami, viņi it kā uzsūc sevī emocionālās iedarbības

(šo skolēnu vecumposmu dažkārt mēdz dēvēt par «sūkļa» vecumu).

Jaunāko klašu skolēniem piemīt neparasts emociju plašums un re-

aktivitāte, viņi viegli pārslēdzas no vienām emocijām uz citam. 1

Jaunākajā skolas vecumā atkarībā no izziņas interešu izveides mā-

cīšanās gaitā emocijas kļūst saturīgākas un noturīgākas.

1 Cm.: Akoocoh U. M. 3Mounona.ibnaH «<H3Hb uiKOJibrniio. — M., 1966.
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Emociju aktualizāciju skolas vecumā sekmē didaktiskās spēles,
kas emocionāli saviļņo bērnu un rosina viņu izvirzīt patstāvīgus
mācīšanās mērķus.

V. Suhomļinskis uzsvēra, ka šajā vecumā ir nepieciešams vei-

dot emocijas, jo nepilnības jūtu audzināšanā ir grūtāk pārvaramas
nekā robi garīgajā attīstībā.

Teiktais apliecina to, ka motivācijas sfēra jaunākajā skolas ve-

cumā būtiski pārveidojas: pirmsskolas vecuma bērna vispārīgā iz-

ziņas un sociālā virzība konkretizējas «skolēna pozīcijā» — tieksmē

apmeklēt skolu. Kad šī tieksme ir apmierināta, tās vietā jārodas
jaunam attiecību tipam — mācību izziņas motīviem un attīstītām

-sociālo motīvu formām. Jaunākā skolas vecuma beigās audzēkņiem
ir jāizveido (kaut vai tikai sākotnējā līmenī) mācību izziņas mo-

tīvs — interese ne vien par jaunām zināšanām un ne vien par vis-

pārīgām likumsakarībām, bet arī par jaunu zināšanu apguves pa-

ņēmieniem. Šādu motīvu veidot ir nepieciešams, lai sagatavotu
skolēnu mācībām vidusskolā. Jauno motivācijas līmeņu izveide ir

būtiska rezerve, kuru var izmantot, l,ai audzinātu šī vecumposmā
skolēniem pozitīvu attieksmi pret mācīšanos.

Psiholoģijas un pedagoģijas zinātnieki ir veikuši vairākus pētī-

jumus, kuru mērķis ir noskaidrot pamatskolas audzēkņu iespējas.
Vienā no šiem pētījumiem tika atklāts, ka atbilstoši jaunāko k4ašu

skolēnu pilnvērtīgas mācību darbības izveidei un teorētiskās domā-

šanas attīstībai, veidojas arī spilgti izteikti mācību izziņas motīvi.1
Jau otrajā klasē vispārīgā interese par mācīšanos daudziem bēr-

niem var pāraugt interesē par zināšanu saturu un apguves paņē-

mieniem, bet trešajā klasē šī interese vērojama jau vairākumam

skolēnu. Fakti liecina, ka šādas intereses jaunāko klašu skolēniem

var kļūt pietiekami noturīgas un viņiem nozīmīgas. Turklāt lielāks

izziņas motīvu briedums sekmē arī pienākuma un atbildības soci-

ālo motīvu dziļāku apjēgšanu, pastiprina skolēna personības sa-

biedrisko virzību. Arī mācību izziņas intereses drīz vien kļūst vis-

pārīgākas un var saistīties ar vairākiem mācību priekšmetiem.
Citos psiholoģiski pedagoģiskajos pētījumos tika atklāts, ka

jaunāko klašu skolēnu vispārīgo attīstību var intensificēt, organi-
zējot viņiem novērošanas, domāšanas un praktiskās darbības. Šā-

dos mācību apstākļos skolēniem «veidojas mācīšanās iekšēiie rosi-

nātāji. Skolēni mācās nevis atzīmju dēļ, kuras eksperimentālajās

1 Cm.: Jīaeudoe B. B. llcHXHMecKoe pa3BHTHe b MJīajuiieM uiKOJibHOM Bo3pac-

tc — B kh.: Bo3pacTHan h ncHxojiorHH ļīlon pefl. A. B-

īlerpoecKozo. M., 1976, c. 69—100; Jļycaßiiu,Kuu A. Ķ., IJopman E. A-

Q6 oco6eHHOCTHx pa3BHTHH mothbob yqeHHH uiKo;ibHHKOB. — B kh.:

TlcHxoaorHMecKiie npofi.ieMtj yMe6HOu neaTejibHocTH uiKo.ibHHKa /Tloa pefl-

B. B. Uaebīdoea. M., 1977, c. 280—289; Jļycaeuu,Kuū A. Ķ. 3araAKa nmubi <I>e-

uhkc. — M., 1978.
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klasēs tiek izmantotas minimāli, bet gan aiz tieksmes pēc zināša-

nām. Viņi izjūt gandarījumu, ko sniedz intensīvs garīgais darbs,
labprāt veic grūtus uzdevumus, it kā dodas pretim tam jaunajam,
kas viņiem būs jāizzina. Mācīšanās no apnicīga piespiedu darba

kļūst par aizraujošu kolektīvās izziņas procesu. Sis process no-

ris klasē draudzīgā nepiespiestības atmosfērā, kuru raksturo arī

augsta disciplinētība, ko radījusi cieņa pret biedriem, aizraujošais
izziņas process un bērnu intensīvā nodarbinātība stundās.» 1

Tātad psiholoģiski pedagoģisko pētījumu dati liecina par to,
ka jaunākajā skolas vecumā ir lielas iespējas veidot mācīšanās mo-

tivācijas sfēru. Motivācijas galvenais saturs šai vecumposmā ir

«iemācīt mācīties». Jaunākajā skolas vecumā ir jāveido mācīšanās

motivācijas pamati, jo no tā daudzējādā ziņā ir atkarīga motivāci-

jas attīstība visā skolas laikā.

Mācīšanas motivācija vidējā skolas vecumā

Vidējā skolas vecumā notiek objektīvas pārmaiņas bērna dzī-

vē — palielinās apgūstamo mācību priekšmetu skaits; ar bērniem

strādā vairāki skolotāji, kuri dažkārt izvirza pat atšķirīgas prasī-
bas attiecībā uz skolēnu mācību darbību; kļūst sarežģītāks skolas

mācību programmās ietvertais materiāls, un tā apguvei nepiecie-
šams jauns mācību darbības līmenis; daudzveidīgākas kļūst ārpus-
klases un ārpusskolas nodarbības; skolēnam veidojas jaunas sociā-

lās attiecības ganklasē, gan arī ārpus skolas, viņš kļūst par VĻKJS
biedru.

Izdalīsim pusaudžu īpatnības, kas veicina un kas traucē mācī-

šanās motivācijas veidošanos.

Pozitīvās mācīšanās motivācijas veidošanos pusaudža vecum-

posmā ietekmē šādi faktori:

«vajadzība justies pieaugušam» 2
— nevēlēšanās uzskatīt sevi

par bērnu, cenšanās ieņemt jaunu dzīves pozīciju attieksme pret

pasauli, pret citiem cilvēkiem, pret sevi; pusaudža īpaša spēja

viegli apgūt pieauguša cilvēka uzvedības normas un veidus,

pusaudža vispārīgā aktivitāte, viņa gatavība iekļauties dažādos

darbības veidos kopā ar pieaugušajiem un vienaudžiem;

pusaudža tieksme apzināties sevi kā personību, pamatojoties uz

cita cilvēka — vienaudža vai skolotāja — viedokli, tieksme vērtēt

sevi no cita cilvēka un savu iekšējo prasību aspekta, pašizteikša-
nās un pašapliecināšanās vajadzība;

pusaudža tieksme būt patstāvīgam;

1 3ūHKOB Jī. B. ZI,HAaKTHKa H >KH3Hb. — M., 1968, c. 95.

2 Cm.: Bo3pacTHbie h HHAHBHAyaJibHbie ocočeHHOCTH M.iaAiiiHx no/ipocTKOB

/rioA peA- R. B. dAbKOHUHa h T. B. MpaeijHoecu. — M., 1967.
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interešu tālāka paplašināšanās (redzesloka bagātināšanās),
saistībā ar to lielāku selektivitāti un diferenciāciju;

interešu stabilitātes un noturīguma palielināšanās;
pusaudžu īpašo spēju (muzikālo, literāro, tehnisko v. c.) attīs-

tība, pamatojoties uz iepriekšminētajām īpašībām.
Psihologi atzīmē, ka «vidējā skolas vecumā intelektuālā aktivi-

tāte ir saistīta ar pieaugošo patstāvīgumu un tā spilgti izpaužas

slieksmju plašumā. Pusaudžiem un bērniem vispārējā intelektuālā

aktivitāte ievērojami apsteidz speciālo interešu un spēju attīs-

tību.»1

Negatīvās mācīšanās motivācijas veidošanos pusaudžiem iz-

raisa vairāki cēloņi.
Nepilnības pusaudža pašnovērtējumā un citu cilvēku vērtējumā

rada grūtības savstarpējās attiecībās ar citiem cilvēkiem: pusau-
dzis nepieņem skolotāja viedokli un vērtējumu, dažkārt ieslīgst ne-

gatīvismā, nonāk konfliktā ar pieaugušajiem.
Tieksme būt pieaugušam un nevēlēšanās izrādīties mazam vien-

audžu vidū izraisa ārēju vienaldzību pret skolotāja viedokli un

atzīmēm, dažkārt arī bravūru, kaut gan īstenībā pusaudzis rēķinās

ar pieauguša cilvēka domām.

Pusaudža tieksme būt patstāvīgam izraisa viņā negatīvu at-

tieksmi pret gatavām zināšanām, viegliem un vienkāršiem jautāju-
miem, pret reproduktīviem mācību darbības veidiem, pret tādām

skolotāja darba metodēm, kas pārņemtas no pamatskolas.
Pozitīvu attieksmi pret mācīšanos pazemina arī tas, ka pusau-

dži neizprot, kā skolā apgūstamie mācību priekšmeti var noderēt

nākotnē.

Selektīvā interese par atsevišķiem mācību priekšmetiem var no-

mākt interesi par citiem mācību priekšmetiem, jo pusaudzis neprot
tos saistīt, nemāk organizēt savu mācību darbību.

Tā kā pusaudža intereses ir ļoti plašas, tās var kļūt virspusī-

gas; jaunas ārpusklases un ārpusskolas nodarbības (papildlitera-
tūras lasīšana, darbs pulciņos, klubos un pionieru pilīs, sporta no-

darbības, kolekcionēšana v. c.) sāk konkurēt ar mācību darbību»

Interešu nenoturīgums izraisa to maiņu un miju.
Pozitīvās attieksmes motīvi tiek apzināti labāk nekā negatīvās

attieksmes motīvi.

Tagad aplūkosim mācīšanās sociālo un izziņas motīvu at-

tīstību pusaudža vecumā.

Pusaudzim pirmām kārtām nostiprinās plašie izziņas motīvi,

interese par jaunām zināšanām. Turklāt šajā vecumā vairākumam

skolēnu interesi par faktiem nomaina interese par likumsaka-

rībām. V. Suhomļinskis to nosaucis par pusaudža garīgo vajā-

1 JleŪTec A. C. VMCTBeiiHbie ciiocočhocth h Bo3pacr. — M., 1971, c. 252.
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dzibu pēc abstrahēšanas\ par vajadzību domās aptver pēc iespējas
vairāk faktu. Tā palielina interesi par mācīšanos un mazina nogu-
rumu. Psihologi uzsver, ka pusaudža vecums ir sensitivs, t. i., lab-

vēlīgs izziņas interešu attīstībai. Sīs intereses lielākā vai mazākā

mērā rodas visiem bērniem, ne tikai tiem, kuriem ir īpašas spējas.
Plašo izziņas motīvu attīstību šajā vecumā sekmē daudzveidīgas
aizraušanās ārpus klases un skolas (pulciņi, sekcijas v. c).

Pusaudža vecumā būtiski nostiprinās arī mācību izziņas mo-

tīvi, kuriem raksturīga ir interese par zināšanu apguves paņēmie-
niem. Drošs pamats šo motīvu izveidei ir skolēna tieksme būt pie-
augušam. Viņus saista izziņas un pētniecības metožu analīze un

apspriešana, jo tās bagātina viņu priekšstatus par zināšanu patstā-

vīgas papildināšanas paņēmieniem. Tomēr pusaudži vēl ar grūtī-
bām apjēdz šos mācību motīvus. Izpētes dati liecina, ka vairākums

5.-8. klašu skolēnu par nozīmīgāku uzskata jaunu zināšanu apgu-
ves motīvu, bet zināšanu iemantošanas paņēmienu apguvi par

nozīmīgu uzskata visai reti.

Pusaudža vecumā turpinās pašizglītības motīvu attīstība. Jau-

nākajiem skolēniem šie motīvi parasti izpaužas nenoteiktos izplū-
dušos pašattīstīšanas uzdevumos, kuri tiek risināti, izmantojot vis-

vienkāršākos paņēmienus — papildliteratūras lasīšanu, tuvējās
bibliotēkas apmeklēšanu. Toties pusaudžiem pašizglītības paņē-
mienu līmenis ir augstāks. Viņu pašizglītības uzdevumi ir konkrē-

tāki, turklāt nereti priekšplānā izvirzās tuvākie mērķi — nolikt

eksāmenus vai ieskaites, iestāties pulciņā. Tiem nav skaidri izteikta

sakara ar mērķiem, kas saistīti ar profesijas izvēli un personības
attīstību kopumā. Galvenie pašizglītības īstenošanas paņēmieni šajā
vecumā ir selektīva un diezgan sistemātiska papildliteratūras lasī-

šana, jaunas informācijas apguve un vienlaikus arī skolas pro-

grammā ietvertās vielas maksimāla izmantošana. Pusaudžiem ļoti

raksturīga ir interese par zināšanām, kas sniedzas ārpus skolas

programmas ietvariem. Līdz ar to, kā jau iepriekš atzīmēts, šī ve-

cuma skolēni pāriet ne vien uz papildzināšanu apguvi, bet ari uz

zinātniskās domāšanas metožu apguvi. Izziņas intereses vidēja
skolas vecumā ir grūti apmierināmas — intereses pieaug
līdz ar to apmierināšanu. Izziņas motīvu attīstību šaja vecuma ko-

pumā nosaka pusaudža aktīvā tieksme pēc_ patstāvības mā-

cību darbā. Tā izpaužas gandarījumā, ar kādu pusaudzis veic_ pat-

stāvīgos darbus stundās, viņa patikā strādāt ar sarežģītu mācību

vielu, vēlmē pašam veidot savu izziņas darbību ārpus skolas pro-

grammas ietvariem, kā arī dažādās pašizglītības formas.

Tālāk aplūkosim sociālos mācīšanās motīvus_ pusaudža vecumā.

Jaunākajā skolas vecumā visintensīvāk attīstās izziņas motīvi,

1 Sk.: Suhomļinskis V. Pilsoņa veidošanās. — R.: Zvaigzne, 1975, 99.—

100. lpp.
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toties vidējā skolas vecumā pašas būtiskākās izmaiņas notiek so-

ciālajos motīvos.

Vidējā skolas vecumā pirmām kārtām manāmi pilnveidojas
plašie sociālie motīvi, jo mācību un sabiedriskajā darbā bagātinās
pusaudžu priekšstati par tikumiskajām vērtībām, par sociālistiskās

sabiedrības ideāliem. Tas ietekmē skolēna izpratni par mācīšanās

sabiedrisko nozīmīgumu. Sie motīvi īpaši nostiprinās tad, ja skolo-

tājs pastāvīgi skolēniem parāda mācīšanās rezultātu izmantošanas

iespējas nākamajā profesionālajā darbībā, saskarsmē un pašiz-

glītībā. Ne velti V. Suhomļinskis atzīmēja, ka pusaudža vecumā

galvenais ir tas, ka skolēns kļūst par pilsoni. Padomju pusaudzim
ir raksturīga dziļa interese par savas zemes sabiedriski politisko
dzīvi, par notikumiem pasaulē. Plašo sociālo motīvu attīstības gai-
tā nostiprinās arī pusaudža sociālā pašapziņa, izpratne par savu

sociālo lomu gan klasē, gan arī skolā.

Pusaudža vecumā principiālas kvalitatīvas pārmaiņas notiek

tā sauktajos šaurajos sociālajos mācīšanās motīvos respektīvi po-

zīcijas motīvos. To attīstību nosaka pusaudža tieksme ieņemt jaunu

pozīciju («pieauguša cilvēka» pozīciju) attiecībās ar apkārtējiem

cilvēkiem, gan ar pieaugušajiem, gan arī ar vienaudžiem, vēlēša-

nās saprast otru cilvēku un tikt saprastam, novērtēt sevi no citu

cilvēku viedokļa. Mācību darbībai adekvāts motīvs vidējā skolas

vecumā ir motīvs, kas saistīts ar kontaktu un sadarbības meklē-

jumiem, ar to sadarbības paņēmienu apguvi, kas nepieciešami, lai

kopīgi veiktu mācību darbu. īstenojot ikvienu darbības veidu, arī

mācību darbību, pusaudzis uzdod sev jautājumu: «Vai es patiesi
neesmu tāds kā visi citi vai — vēl ļaunāk — esmu tāds kā visi?»

arī nosaka skolēna interesi par it visām grupālā un kolektīvā

darba formām, kas dod iespēju īstenot viņa sociālās vajadzības

pēc draudzības, saskarsmes un sadarbības ar citiem cilvēkiem, pēc

pašizteikšanās un pašapliecināšanās attiecībās ar citiem cilvēkiem

So interešu īstenošanai labi noder dažādas savstarpējās recenzē-

šanas un pašrecenzēšanas formas, savstarpējās kontroles un paš-
kontroles veidi, kad skolotājs var palīdzēt pusaudzim apzināties un

novērtēt atsevišķus viņa mācību darbības aspektus un personību

kopumā. Pusaudzim patīk tādas mācību darba formas, kurās sko-

lotājs un skolēni kopīgi, izturēdamies kā kolēģi, meklē jaunas zi-

nāšanas un to atklāšanas ceļus. Salīdzinājumā ar jaunāko klašu

skolēniem pusaudžiem turklāt vēl dažkārt vērojama kritiska attiek-

sme pret skolotāju. Viņi ļoti jūtīgi reaģē uz skolotāja netaisnīgu

rīcību, saliedējas grupās, ja rodas konflikts ar skolotāju.
Pusaudža vecumam specifiskā sociālā motivācija īstenojas arī

komjaunatnes un pionieru organizācijas darbībā, kur pusaudzis var

apmierināt savu tieksmi ieņemt noteiktu vietu, aktīvu pozīciju sko-

las un klases kolektīvā. Sajā darbībā skolēna pašapzināšanās attīs-

tās, saņemot savu vienaudžu vērtējumu, jo viņu viedoklis pusau-



69

dzim dažkārt ir nozīmīgāks par skolotāja vērtējumu. Ja audzinā-

šanas darbs ir pareizi organizēts, pusaudžiem veidojas kolektīvis-

ma jūtas kā personības īpašība.
Ja mācību un audzināšanas darbs ir labi organizēts, pusau-

džiem rodas un attīstās sociālie sadarbības motīvi, kuriem rakstu-

rīgs tas, ka skolēni nevis vienkārši tiecas sadarboties cits ar citu

dažādos kolektīvā darba veidos, bet arī cenšas izzināt dažādus šīs

sadarbības veidus un rast labākos no tiem.

Pusaudžiem pašapzināšanās attīstības process būtībā aptver ari

motivācijas sfēru. Pusaudzis cieši saskaras ar savas motivācijas
apzināšanos. Turklāt sākumā motīvi un mērķi tiek apzināti, tos

salīdzinot ar savu biedru motīviem un mērķiem, tāpēc kolektīvā un

grupālā darba formām ir tik liela nozīme šajā vecumā. Pusaudzis

samēro (pagaidām vēl ne vienmēr apzināti) savu un biedru moti-

vāciju un visu to kopumā — ar mūsu sabiedrībā pieņemtajiem ideā-

liem un paraugiem. A. Ļeontjevs atzīmē, ka pusaudža vecumā sko-

lēni spēj samērot motīvus, risināt jautājumus, kas saistīti ar jēgas

izpratni: «Kas ir vissvarīgākais man pašam?», «Kas ir vissvarīgā-
kais citiem?», «Kas man ir pats galvenais, kas — mazāk nozīmīgs

(mācības, sports, mūzika utt.)?», «Kāpēc es to daru tā, nevis ci-

tādi?». Tas, ka pusaudzis apzinās motīvu pakārtojumu, salī-

dzinošo nozīmīgumu, nozīmē, ka šajā vecumā veidojas ap-

zināta motīvu sistēma, hierarhija. Pusaudža vecuma beigu posmā
var konstatēt kāda atsevišķa motīva noturīgu pārsvaru. Pusaudzis

parasti apzinās, ka viņu virza vairāki motīvi, viņš var tos nosaukt.

Mācīšanās motīvu dinamiku pusaudža vecumā raksturo to se-

lektivitāte, lokalizācija, kā arī aizvien lielāka saistība ar praktisko
darbību.

Pārmaiņas mācīšanās interešu virzībā pusaudža vecuma ir sīki

aprakstītas literatūrā.1 Izziņas intereses vidējā skolas vecumā kļūst

aizvien selektīvākas un noturīgākas. Vienā gadījumā šai selektivi-

tātei ir neskaidrs, amorfs raksturs, intereses ir majnīgas un situa-

tīvas. Šādas interses sauc par amorfajām Cita gadīju-
mā intereses skar daudzus mācību priekšmetus un mācību darbību

kopumā. Sīs intereses sauc par plašajām interesēm. Un, visbeidzot,

daudzos gadījumos audzēkņu intereses var būt koncentrētas, loka-

lizētas vienā šaurā jomā un tām var būt dominējošas līnijas. Tā-

das intereses dēvē par centrālajām interesēm. Ir noskaidrots, ka

amorfās intereses raksturīgas lielam skaitam skolēnu (30--40%)

un to īpatsvars nesamazinās līdz pat astotajai klasei. Skolēni, ku-

riem raksturīgas amorfās intereses, dod priekšroku reproduktīvajai

darbībai pēc parauga, darbībai, kas pamatojas uz izveidotiem iera-

dumiem. Dažkārt pusaudžu amorfās intereses mācībās saistās ar

1 Cm.: UļyKiiHa T. H. no3naßaTe;ibHoro mnepeca b

— M., 1971.
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ārpusskolas laikā īstenotajām izziņas blakusinteresēm. Plašās iz-

ziņas intereses pusaudža vecumā, pēc minētā pētījuma datiem, pie-
mīt apmēram vienai ceturtdaļai audzēkņu. Sīs intereses pusaudzim
rada tieksmi risināt meklējumuzdevumus, un nereti skolēns savā
darbībā pārsniedz skolas programmas ietvarus. Plašās izziņas inte-

reses ir nozīmīgs faktors pusaudža personības struktūrā, taču, ja
nav nepieciešamās pedagoģiskās ietekmes, tās var radīt skolēna

virspusīgu attieksmi pret mācīšanos. Centrālās izziņas intereses

ir raksturīgas vienai piektdaļai līdz vienai trešdaļai katras vecum-

grupas skolēnu. Skolotājam jāņem vērā, ka, motivācijai veidojo-
ties, šī aina mainīties — var palielināties centrālo interešu

skaits, samazināties amorfās intereses utt. Veidojot skolēnu intere-

ses pusaudža vecumā, skolotājam jācenšas padziļināt un konkreti-

zēt to skolēnu zināšanas, kuriem ir plašās izziņas intereses.

Nodarbojoties ar skolēniem, kuriem ir izteiktas centrālās intereses,

pirmām kārtām jātiecas vispusīgi paplašināt viņu redzesloku,
nodrošināt audzēkņa plašu un harmonisku attīstību.

Tāds ir motīvu attīstības kvalitatīvais raksturojums pusaudža
vecumā. Motīvu kvantitatīvā dinamika izpaužas tādējādi, ka vi-

dējā skolas vecumposmā sākumā interese par mācīšanos paaugsti-
nās sakarā ar to, ka skolēni sāk apgūt jaunus mācību priekšmetus,
kurus māca dažādi skolotāji. Sestajā un septītajā klasē intereses

atkal pazeminās. Astotajā klasē motivācija no jauna pieaug sakarā

ar nākamo mācību gaitu, vidējās izglītības apguves formu izvēli

(skolā vai vidējās speciālajās mācību iestādēs).

Tas, ka vidusskolā pazeminās skolēnu interese par mācīšanos,

ir saistīts ar pusaudža psiholoģiskajām īpatnībām. Jau iepriekš
tika teikts, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pazeminās
interese par mācīšanos pamatskolā, ir mācību izziņas motīva nepie-
tiekama izveidotība — nav intereses par mācību darbības saturu un

paņēmieniem. Viens no galvenajiem motivācijas pazemināšanās
cēloņiem vidusskolā ir tas, ka skolotājs nepietiekami ievēro pus-

audžu sociālos motīvus, neparāda skolēnam mācīšanās saistību ar

sociāli nozīmīgajiem darbības veidiem (darbu, pašizglītību v. c).
nedod iespēju mācīšanās gaitā īstenoties pusaudža specifiskajai
tieksmei būt pieaugušam, patstāvīgam, neapmierina viņa tieksmi

pēc sadarbības ar vienaudžiem mācību darba gaitā. Diemžēl nepie-
tiekama mācību izziņas motīvu attīstība dažkārt ir par iemeslu tam,

ka pusaudžiem nav intereses par mācīšanos. Tā mēdz būt tajos

gadījumos, kad pamatskolas mācību beigās nav izveidoti mācību

izziņas motīvu pamati un kad motivācijas samazināšanās vidus-

skolā turpinās saskaņā ar tādām pašām likumsakarībām kā pamat-
skolā — motīvi, kas saistīti ar «skolēna pozīciju» ir realizēti, bet

nobriedušāki motivācijas nosacījumi, kas tos nomainītu, nav izvei-

doti.

Kas raksturīgs mērķu izvirzīšana s procesiem vidējā
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skolas vecumā? Šajā posmā nostiprinās prasme brīvi organizēt
savu mācību darbu, koncentrēt uzmanību, veidojas tīšās iegaumē-
šanas prasme. Pamatskolas klašu audzēkņiem nepieciešama atpūta
stundas vidū vai arī pārslēgšanās uz citu darba veidu, toties pus-
audži spēj koncentrēt uzmanību visu stundu, prot sadalīt uzmanību

starp vairākiem mācību darbības veidiem, nereti pat dod priekš-
roku ātram darba tempam. Šo īpatnību ietekmē pusaudžiem pie-
mīt neatlaidība sava mērķa sasniegšanā un šķēršļu pārvarēšanā.

Mērķu izvirzīšanai vidējā skolas vecumā raksturīgas šādas īpat-
nības

Pusaudzis atšķirībā no jaunāko klašu skolēna ne vien rīkojas
atbilstoši mērķim, ko noteicis skolotājs, bet arī spēj patstāvīgi iz-

virzīt mērķi, t. i., plānot savu darbu, turklāt šis mērķis var būt sais-

tīts ne vien ar mācību darbu, bet arī ar ārpusklases un ārpusskolas
darbības veidiem.

Jaunāko klašu skolēna izvirzītie mērķi parasti ir tikai starppos-
mu mērķi attiecībā uz skolotāja izvirzīto mērķi, toties pusaudzis
prot noteikt savu mērķu hierarhiju un to sasniegšanas secību, gūst

gandarījumu, plānojot savu mācību darbību pa apjomīgākām da-

ļām.
Pusaudzis prot izvirzīt elastīgus mērķus, kas mainās atkarībā

no apstākļiem. Tas ir nepieciešams problēmmācībās.
Vidējā skolas vecumā daudziem audzēkņiem veidojas ieradums

ftgāku laiku saglabāt savas darbības mērķus un pakļaut tiem savu

rīcību.

Pusaudži ir neatlaidīgi savu mērķu sasniegšanā un to grūtību

pārvarēšanā, kas rodas ceļā uz mērķi. Centrālo selektīvo interešu

attīstība viņu rīcību padara mērķtiecīgu.
Pusaudža vecumposmā beigās skolēnam veidojas prasme izvir-

zīt perspektīvos mērķus, kas saistīti ar nākotni.

Tas viss liecina par to, ka pusaudzis sāk veidoties par savas

mācību darbības un savu gribas procesu subjektu.
Nepilnības mērķu izvirzīšanā izpaužas šādi.

Pusaudža spēja īstenot mērķus nav vienāda dažādos mācību

priekšmetos un dažādos darbības veidos.

Pusaudzis nereti neprot saistīt savas mācību darbības mērķus

un motīvus ar nākamās darbības (it īpaši darba dzīves) mērķiem

un motīviem.

Pusaudža aktivitāte mērķu izvirzīšanā apsteidz prasmi tos īste-

not un sasniegt, un tas nereti rada sarežģījumus viņa dzīve. Pus-

audzis tiecas izvirzīt «pieaugušo» mērķus, taču neprot kontrolēt

sevi, tos īstenojot.
Pusaudžu audzināšanas darba pamatā ir to mērķu izvirzīšanas

paņēmienu veidošana, kurus viņi vēl nav apguvuši. Bez tam sva-

rīgs audzināšanas uzdevums ir arī sniegt pusaudzim iespēju

patstāvīgi izmēģināt savas spējas un spēkus, t. i., izvirzīt sev
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vairākus mērķus un plaši tos aprobēt. Citiem vārdiem sakot, neva-

jag censties, piemēram, pēc iespējas ātrāk ierobežot pusaudža pla-
šās intereses, iegrožot viņa daudzveidīgos mērķus, attīstot šauras

speciālās iespējas. Skolēnam pašam jāpārliecinās par savu atse-

višķo mērķunenozīmīgumu, jāiemācās izvēlēties tos (arī savu nā-

kamo profesiju) pamatoti un pārliecinoši. Tas palīdzēs pārvarēt ve-

cākajiem pusaudžiem raksturīgo infantīlismu sava dzīves ceļa izvēlē.

Pusaudža mērķu izvirzīšanas procesu attīstībā liela nozīme ir arī

viņa iesaistīšanai citos darbības veidos — sabiedriski politiskajā,
sabiedriski derīgajā, sporta nodarbībās v. c. Tādējādi skolēns iemā-

cās sadalīt uzmanību, lai sasniegtu vairākus mērķus, apgūst māku

saprātīgi noteikt to īstenošanas secību, bet tas nozīmē, ka viņš
iemanto prasmi plānot un novērtēt savu laiku, optimāli to izman-

tot. Vajag pārliecināt pusaudzi, ka vairāk veic tas cilvēks, kurš ir

vairāk nosiogots. Taču audzēkņiem, kuriem ir vāji attīstīta pašor-
ganizācija, vairāki darbības veidi, piemēram, ārpusmācību nodar-

bības, var kļūt par faktoru, kas novirza viņu uzmanību no mācību

darbības. Ņemot to vērā, pusaudžu audzināšanā nepieciešama indi-

viduālā pieeja.

Vidējā skolas vecumā sava specifika ir arī emocijām, kas

saistītas ar mācīšanos. lepriekš atzīmēts, ka emocijas izteic attie-

cības starp motīvu un tā īstenošanas iespējām. Tā kā pusaudža
vecumā atsevišķu mācību darbības aspektu un tās motivācijas sfē-

ras attīstība var norisināties nevienmērīgi, tas var radīt emociju
daudzveidību, to pretrunīgumu un mainīgumu.

Tomēr kopumā pusaudzim ir raksturīgas vairākas pozitīvās

emocijas. Tās viņam rodas, veicot patstāvīgo mācību darbu, apzi-
noties savu līdzdalību cilvēces kultūrā, izjūtot sevi kā «zinību ra-

dītāju», gūstot gandarījumu par jaunām savstarpējām attiecībām

ar skolotāju (tās sāk līdzināties pieaugušo attiecībām). Ja mācību

un audzināšanas darbs ir pareizi organizēts, pusaudzim veidojas

pilsoniskās cieņas, goda un lepnuma jūtas, pašcieņas emocijas, kas

ir ļoti nepieciešamas topošai personībai.
Pusaudža bagātīgā emocionālā dzīve ir saistīta ar viņa pašap-

ziņas augsmi un arī ar viņa pašnovērtējuma nenoturīgumu. Pro-

cess, kurā pusaudzis salīdzina savas iespējas ar citu skolēnu iespē-

jām un paša potenciālajām tieksmēm, neprasme tās adekvāti novēr-

tēt rada pārmērības pusaudža vērtējumos, emociju galējības, sākot

no pašapzinīguma, pašpārliecinātības, pārlieka kritiskuma un mak-

simālisma citas personas vērtējumā līdz pašnoniecināšanai un sa-

jūsmai par otru cilvēku, krasas svārstības un pārmaiņas šajos

noskaņojumos. Pusaudzim paplašinās emocionālā jūtīguma diapa-

zons, palielinās līdzpārdzīvojuma sfēra, kas saistīta ar citiem cilvē-

kiem. Tas, ka pusaudzim nav pietiekami izveidoti gribas kompo-

nenti, dažkārt ir par iemeslu paaugstinātam emocionālajam jūtī-
gumam, nelīdzsvarotībai, ierosas pārsvaram pār aizturi, tieksme»
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uz afektāciju. Tomēr salīdzinājumā ar jaunāko klašu skolēniem

pusaudžiem visumā palielinās prasme apvaldīt savas emocijas, to

ārējās izpausmes kļūst vairāk apzinātas. Visas pusaudža negatī-
vās emocionālās izpausmes nav nenovēršamas, un tās, bez šaubām,
var regulēt pārdomātas viņu darbības un skolas kolektīva dzīves,

organizācijas gaitā.
Daudzas V. Suhomļinska grāmatu lappuses veltītas pusaudžu

emocionālās kultūras veidošanai, tādu emocionālo situāciju radī-

šanai audzināšanas gaitā, kurās īstenojas skolēna morālās un emo-

cionālās vērtības. 1 Psiholoģiskie pētījumi liecina, ka pusaudža per-
sonības emocionālais stāvoklis ir tieši saistīts ar emocionālo kli-

matu kolektīvā. 2 Dažādas audzināšanas situācijas dod iespēju
atklāt skolēniem to emocionālo pievilcību, kāda piemīt kolektīvajai
darbībai un kopības («mēs») jūtām, iekļauj skolēnus kopīgos savu

biedru veiksmes vai neveiksmes pārdzīvojumos, tādējādi aktualizē-

jot un virzot pusaudža emocionālo stāvokli. Organizējot saturīgu
dzīvi un darbību bērnu kolektīvā, pusaudža emocijas var vadīt, vei-

dojot tām pozitīvu, konstruktīvu un kolektīvistisku raksturu.

Tajā pašā pētījumā noskaidrota arī pusaudža emocionālā stā-

vokļa sarežģītā dialektika atkarībā no viņa iesaistīšanās aktīvā

darbībā. Aktīvākajiem bērnu kolektīva locekļiem var konstatēt pa-

augstinātu emocionālās dzīves tonusu, viņi asāk pārdzīvo neveik-

smes, biežāk jūtas neapmierināti, nomākti. Varētu likties, ka tas

grauj viņu emocionālo komfortu. Tomēr vispārīga emocionālā ap-

mierinātība ar savu kolektīvu šiem skolēniem ir augstāka. Ne-

gatīvās emocijas, kurās ir ietverts personības aktivitātes poten-

ciāls, kopumā attīsta un nostiprina personības emociju sfēru.

Skolēna emocionālā pašsajūta ir būtiski atkarīga no pedagoga
izturēšanās manieres, no viņa un audzēkņu savstarpējo attiecību

stila.3 ■ •

Pusaudža vecumā, tāpat kā jaunākajā skolas vecumā, ir moti-

vācijas veidošanas rezerves. Literatūrā ir aprakstīti tādi pedago-

ģisko situāciju un skolotāju iedarbības veidi, kas veicina pusaudžu
izziņas interešu attīstību. Psihologi ir atklājuši iespējas, kā veidot

4.-8. klašu skolēnu izziņas intereses. Tā, piemēram, pētījumā, ko

veicām kopā ar L. Zolotihu, tika noskaidrots, ka jau jaunākajiem
pusaudžiem (parastas skolas 4. klases audzēkņiem) iespējams

1 Sk.: Suhomļinskis V. Pilsoņa veidošanās. — R.: Zvaigzne. 1975, 179.—

231. lpp.
2

Cm.: JIyToiuKUH A. H. 3MouHOHajibHaa >KH3Hb aeTCKoro KOJiJieKTHBa. M.
r

1978.

3 Cm.: BodaAee A. A., Kpuboaūh Jī. H. O Bo3fleficTaHH cthjih oāmeHHH ne-

flarora c yiamHMCH Ha hx sMOUHOHa.ibHbift onbīT. — B kh.: ripoāJieMbi

oāmeHHH h BoenHTaHHH. TapTy, 1974, h. 1, c. 185—192.
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noteiktā laikā (dažos mēnešos) izveidot mācību izziņas motīvus,

respektīvi, tieksmi orientēties ne vien uz rezultātu, bet arī uz mācību

darba izpildes paņēmieniem. Pētījums atklāja, kādos apstākļos tas

iespējams. Tā, piemēram, ja skolēniem izskaidro kāda noteikta dar-

ba paņēmiena (matemātiskā vai lingvistiskā uzdevuma) vispārīgo

raksturu, audzēkņiem rodas vēlēšanās izmantot šo paņēmienu arī

jaunās situācijās. Ja skolēnus sistemātiski iesaista kolektīvā mā-

cību darba situācijās, viņiem paaugstinās jaunizveidotā mācību

izziņas motīva iedarbīgums, jo rodas patstāvīga, noturīga vēlēša-

nās apspriest ar klases biedriem jaunos vispārīgos darba paņēmie-
nus. Skolotājam jāpievērš īpaša uzmanība skolēnu mācību izziņas

motīviem kā pusaudža, tā arī jaunākajā skolas vecumā. Izziņas
motīvu līmeņa atkarība no mācību darbības rakstura noskaidrota

arī septītās klases skolēniem. 1 Kad vairāku gadu laikā skolēniem

septītajā klasē bija izveidota aktīva mācību darbība, viņu zināšanu

apguves līmeņa vērtēšanai vairs netika izmantota atzīme. Nosa-

kot mācību rezultātus, skolotājs vispusīgi analizēja atbilžu saturu.

Līdz ar to tika izslēgts parastais mācīšanās motīvs — atzīme. Šā-

dos eksperimentālo mācību apstākļos, kas norisinājās divus gadus,
gan mācību darbības raksturs, gan arī zināšanu līmenis ne vien

nepazeminājās, bet pat pieauga. Tas liecina, ka skolēniem ir pie-
tiekami spēcīgi attīstīti iekšējie izziņas motīvi. īpaša nozīme no-

briedušu mācību izziņas motīvu izkopšanā pusaudža vecumā ir pat-

stāvīgai mācību darbībai, dažādiem paškontroles un pašnovērtē-

juma, savstarpējās kontroles un vērtēšanas veidiem. Motivācijas

galvenais saturs šajā vecumā ir iemācīties sadarboties ar citiem cil-

vēkiem kopīgajā mācību darbībā. Motivācijas veidošanas rezerve

vidējā skolas vecumā: noturīga interese par vispārīgo likumsaka-

rību noskaidrošanu attiecīgajā mācību priekšmetā un par zināšanu

apguves paņēmieniem, kā arī skolēnu interese par kopīgā kolektīvā

mācību darba formām, interese par mācību darba rezultātu izman-

tošanu sociāli nozīmīgos darbības veidos (darbs, pašizglītība, sa-

skarsme).2 Tas ir attīstītu izziņas un sociālo motīvu pamats šajā
vecumā.

Mācīšanās motivācijas rezervju mobilizēšanai pusaudža vecu-

mā ir liela nozīme skolēnu sagatavošanā turpmākajai vidējās iz-

glītības apguvei skolas vecākajās klasēs vai vidējās speciālajās
mācību iestādēs, kā ari vispārējās vidējās izglītības īstenošanā

1 Cm.: Mareceea H. H., Pčakiih B. 8., CKOTapenno P. B. Vciobhh OB:ia;ieHHfl

■CaMOCTOHTe.TbHbIMH (pOpMBMII VHēShOH AeHTe.IbHOCTII B UIKO.ie. — B kh.: Flchxo-

jionniecKHe npooVieMbi VMeČHOH AeaTe.ibHOCTii uiKo.ibHUKa /Floa pea. B. B. Raeu-

čosa. R, 1977, c. 289—310.

2 Cm.: MapKoea A. Ķ. FlcHxo«iorHH o6yieHHH noiipocTKa. — M., 1975; Flch-

xo.ionmecKiie npo6.ieMbi yneTHoii .aeaTe.ibHOCTH uiKo.ibHiii<a/rioa pex B. B. Ra-

sbīdoea. — M., 1977.
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mūsu valstī. Sociālās atdeves motīvu izveides līmenis nosaka sko-

lēnu sagatavotību iestāj ai profesionāli tehniskajās skolās un tehni-

kumos, ir pamats viņu efektīvai iesaistīšanai sabiedriskajā dzīvē,
dažādās mūsu zemes tautas saimniecības nozarēs.

Mācīšanas motivācija vecākajā skolas vecumā

Vecākajā skolas vecumā iezīmējas šādas objektīvas pārmaiņas
skolēna dzīvē: tuvojas noslēgumam vidējās izglītības apguves

posms, rodas nepieciešamība izvēlēties profesiju, pieaugušie izvirza

prasību par skolā gūto zināšanu atdevi sabiedrībai, skolēns ;od ob-

jektīvus apliecinājumus tam, ka viņš ir pieaudzis (16 gadu vecumā

viņš saņem pasi, 18 gadu vecumā sasniedz pilngadību un iegūst
pilsoņa tiesības), ieņem pašu vecāko audzēkņu pozīciju skolā, iepa-
zīst jaunas mācību formas (semināri, ieskaites v. c), sarežģītāka
kļūst skolēna mācību darbība un sabiedriski politiskās darbības for-

mas komjaunatnes organizācijā, audzēknim attīstās nobriedušas

pašizglītības formas.

Mācīšanās motivācijas izveidi šajā vecumā sekmē vairākas ve-

cāko klašu skolēniem raksturīgas īpatnības:

vajadzība pēc pašnoteikšanās dzīvē un plānu orientācija uz

nākotni, tagadnes apjēga šajā aspektā;
to motīvu veidošanās, kas saistīti ar pilsoņa pienākumu un at-

devi sabiedrībai;

skolēnu tendence apzināties savu pasaules uzskatu kā sociālo

un izziņas motīvu, orientāciju apvienojumu;

vajadzība apzināties sevi kā viengabalainu personību, novērtēt

savas iespējas profesijas izvēlē, apjēgt savu dzīves pozīciju;

nepieciešamība iegrožot sevi pretstatā nepieciešamībai pašaplie-
cināties;

mērķu izvirzīšanas attīstība — pāreja no iecerētajiem perspektī-
vajiem mērķiem uz reāliem mērķiem, lēmumu pieņemšana ne vien

attiecībā uz sevi, bet arī uz citiem;

interese par visām pašizglītības formām;

spilgti izteikta motīvu un mērķu selektivitāte, kas saistīta ar

profesijas izvēli;

interešu noturīgums, to relatīvā neatkarība no apkārtējo cil-

vēku viedokļa.

Psihologs N. Leitess atzīmē, ka vecāko klašu skolēnu aktivitā-

tei pārsvarā ir selektīvs raksturs un ka tā ir cieši saistīta ar spēju
attīstību.

Mācīšanās motivācijas attīstību vecākajā skolas vecumā kavē
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noturīga interese par atsevišķiem mācību priekšmetiem uz citu

mācību priekšmetu apguves rēķina;
neapmierinātība ar mācību nodarbību formu vienveidību, ar to,

ka mācībās netiek izmantotas radošā darba, problēmiskās meklē-

jumdarbības formas;

negatīva attieksme pret skolotāja veiktu stingru kontroli;
situatīvo motīvu saglabāšanās dzīves ceļa izvēlē (piemēram,

pēc analoģijas ar biedru);
ar pienākumu saistīto sociālo motīvu nepietiekams noturīgums,

kas vērojams, saskaroties ar šķēršļiem to īstenošanas ceļā.
Aplūkosim izziņas un sociālo motīvu attīstību vecākajā sko-

las vecumā.

Visi zinātnieki, kas pētī skolēnu intereses šajā vecumā, akcentē

izziņas motīvu selektivitāti, turklāt šo selektivitāti nosaka ne vien

nesavtīga interese par attiecīgo mācību priekšmetu, kā tas ir pus-

audžiem, bet arī profesijas izvēle (tas dažkārt pazemina interesi

par visiem citiem mācību priekšmetiem). Selektīvo izziņas interešu

attīstība ir visu speciālo spēju turpmākās attīstības pamats.
Vecākajā skolas vecumā turpina attīstīties arī plašie izziņas

motīvi — interese par jaunām zināšanām, grūtību pārvarēšanu to

apguves gaitā. Interese par zināšanām kļūst dziļāka, tā skar ne

tikai likumsakarības attiecīgajā mācību priekšmetā, bet arī zinātņu

pamatus.
Mācību izziņas motīvs (interese par zināšanu apguves paņē-

mieniem) pilnveidojas un pārvēršas interesē par teorētiskās un

radošās domāšanas metodēm. Vecāko klašu skolēniem patīk pieda-
līties skolēnu zinātniskajās biedrībās, viņus saista izpētes metožu

izmantošana stundās. Bez tam viņiem rūp arī izziņas darbības pro-
duktivitātes (rezultatīvuma) palielināšanas iespējas. To apliecina

viņu interese par materiāliem, kuros aprakstīta intelektuālā darba

kultūra un racionāla organizācija. Kā redzams, šajā vecumā jau
iezīmējas procesa un rezultāta motīvu vienotība mācībās.

Būtiski attīstās pašizglītošanās motīvi un veidi. Šajā pašizglītī-
bas posmā dominē tālākie mērķi, kas saistīti ar dzīves perspektī-
vām, profesijas izvēli un pašaudzināšanu. Šie pašizglītošanās mo-

tīvi un mērķi rada principiāli jaunus pašizglītošanās darbības vei-

dus: skolēns apzinās savas mācību darbības un savas personības
īpatnības, salīdzina tās ar sabiedrības prasībām, novērtē Šīs īpat-
nības un pārmaiņas tajās, meklē un izkopj jaunus izziņas darbības

paņēmienus, rod jaunas personības pozīcijas, apzinās, ka pašizglī-
tība ir īpaša darbība, samēro pašizglītības uzdevumus un paņēmie-
nus, īsteno paškontroli un pašnovērtēšanu, kas izpaužas savas dar-

bības plānošanā un saprātīgā ierobežošanā.1 šajā skolēna attīstības

1 Cm.: A. Ķ. OopMHpoßaHHe y uiKOJibHHKOB i-otobhoctu k caMOo6-

-pa3oßanHK>. — M, 1983.
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posmā pašizglītošanās var saplūst ar pašaudzināšanu. Sakarā ar

to skolēniem palielinās interese par tādām mācību nodarbībām,
kurās kontroli un novērtējumu veic arī viņi paši, ne tikai skolotāji
vien.

Rodas arī jauns ar pašizglītošanos saistīts izziņas motīvs —

tieksme analizēt savas mācību darbības individuālo stilu, noskaid-

rot sava mācību darba stiprās un vājās iezīmes, vēlēšanās izprast
un izteikt savu individualitāti mācīšanās gaitā.

Vecākajā skolas vecumā visi izziņas motīvu veidi kļūst jēgpilni,
zināšanu apguve iegūst vitāli svarīgu nozīmi skolēna dzīvē, tāpēc
vecāko klašu audzēkņus nopietni interesē, kāda ir iegūstamo zinā-

šanu un to iemantošanas paņēmienu loma viņu dzīves plānu īste-

nošanā.

Arī sociālie motīvi vecākajā skolas vecumā attīstās vairākos vir-

zienos. Tā, piemēram, palielinās to sociālo motīvu loma, kas sais-

tīti ar pilsoņa pienākumu, ar atdevi sabiedrībai. Taču visiem sko-

lēniem tie nav vienlīdz attīstīti. To apliecina sociālā nenobrieduma,
liekēdības un patērētāja attieksmes elementi, kā arī nevēlēšanās

un neprasme dot savu ieguldījumu sabiedrības labā.

Mainās arī sociālie pozīciju motīvi, kas veidojas attiecībās ar

apkārtējiem. Attiecībām ar vienaudžiem aizvien ir liela nozīme sko-

lēna dzīvē. Ja vecāko klašu skolēns ir atstumts klases kolektīvā,

viņam rodas neapmierinātība, nemiers, negatīvas emocijas. Attie-

cības ar skolotājiem vecākajās klasēs nostabilizējas. Gaidāmā sko-

las beigšana, eksāmeni pastiprina lietišķo virzību skolēnu un sko-

lotāja attiecībās. Bez tam vēl skolēni vairāk vēlas, lai skolotājs

izmantotu cieņpilnas kontroles formas. Nereti palielinās vecāko kla-

šu skolēnu prasīgums un kritiskums attiecībā uz skolotāju. Saja
vecumā skolotāja personības nozīme audzināšanā ir lielaka_ nekā

citos posmos. Vecāko klašu skolēniem ir citas prasības patstāvības
jomā nekā pusaudžiem. Pusaudži parasti tiecas pēc patstāvības mā-

cībās, draugu un interesēm atbilstošu nodarbību izvēlē, brīvā lajka
izmantošanā. Toties vecāko klašu skolēni pretendē uz patstāvību

nozīmīgākās dzīves jomās, kas saistītas ar viņu nākotnes plāniem,
dzīves perspektīvām un noteiktu sabiedriskas dzīves parādību vēr-

tējumu.l

No jauna pieaug to motīvu nozīme, kas saistīti ar labu atzīmi,

jo tā ietekmē vidusskolas mācību rezultātus, kuri tiek atspoguļoti

gatavības apliecībā.

Ja salīdzina izziņas un sociālo motīvu attīstību, var novērot zi-

nāmas atšķirības to veidošanās intensitāte. Noteikta atbilstība ve-

1
Cm.: 3axapoea A. B. ricHxo,iorHH o6yiiCHHH cTapiueKJiaccHHKOß. — M.,

1976.
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rojama starp izzinās motīviem un pienākuma motīviem.1 Sociālos

motīvus skolēni apzinās un novērtē sliktāk nekā izziņas motīvus-.

Tas liecina par sociālo motīvu nepilnīgu izveidi pat skolas absol-

ventiem. Šādu stāvokli var izskaidrot ar to, ka mūsdienās vecāko

klašu skolēna garīgā un fiziskā attīstība apsteidz viņa tikumisko

briedumu. Pedagogam un audzinātājam jācenšas novērst daļējo

atpalicību skolēnu sociālajā un tikumiskajā izaugsmē, kā arī so-

ciālo motīvu nepilnīgo attīstību.

Vecāko klašu skolēni atšķirīgi izprot to, kādi cēloņi ir viņu pozi-
tīvai vai negatīvai attieksmei pret mācīšanos. 2 Visvairāk viņi apzi-
nās interesi par saturu, sliktāk — par zināšanu apguves procesu.

Tas, acīm redzot, nozīmē, ka mācību izziņas motīvi skolēniem ir

mazāk attīstīti nekā plašie izziņas motīvi. Vecāko klašu skolēni ne-

pietiekami apzinās arī pārliecību un ideālus, kas ir pamatā pozitī-
vai attieksmei pret mācīšanos, jo viņi ne vienmēr saskata saikni

starp tiem un motivāciju. Par galvenajiem negatīvās attieksmes cē-

loņiem skolēni uzskata to, ka viņiem trūkst intereses mācīties un

nav izpratnes par mācīšanās jēgu. Par apstākļiem, kas pastiprina
šādu attieksmi, viņi uzskata slinkumu, gribasspēka trūkumu sev

un negatīvas iezīmes skolotāja personībā. Turklāt pozitīvās attiek-

smes cēloņus vecāko klašu skolēni, tāpat kā pusaudži, apzinās la-

bāk nekā negatīvās attieksmes iemeslus.

Novērtējot kvalitatīvās izmaiņas sociālajos un izziņas motīvos

kopumā vecākajā skolas vecumā, var izdalīt šādas principiālas lī-

nijas to attīstībā. Vecākā skolas vecuma beigu posmā notiek so-

ciālo un izziņas motīvu savstarpējā ietekmēšanās un savstarpēja
cauraušanās, samazinās vai arī izzūd konflikti starp tiem. Tas no-

tiek tāpēc, ka skolēni vairāk samēro savus personiskos izziņas no-

sacījumus ar sabiedrības prasībām. Pašizglītošanās motīvi saplūst
ar pašaudzināšanas motīviem, kas skar personības īpašību izveidi

un atdevi sabiedrībai. Tas viss kopumā veicina vecāko klašu sko-

lēna personības harmonisku attīstību.

Vecākajā skolas vecumā gan sociālie, gan izziņas motīvi kļūst

jēgpilni. Līdz ar to palielinās visu motīvu veidu iedarbīgums, apzi-
nātība un izpausmes patstāvīgums.

Rodas jauni motīvi — motīvi, kas saistīti ar profesiju, jo dažas

agrāk veiktās darbības iegūst jēgu skolēna izpratnē («motīva pār-

tapšana par mērķi»). Šo motīvu rašanās nozīmē, ka tiek principiāli
pārkārtota visa mācīšanās motivācijas sfēra. Tie sāk iegūt pār-

svaru motivācijas struktūrā.

Pamatojoties uz nobriedušas sociālās orientācijas un izziņas no-

1 Cm.: BocnHTaHHe mothbob y*eHHfl cTapiueKJiaccHiiKOß /Tici pea. M. B-

Ķij?.Hei{Oūoū. — Me.isiāiiHCK, 1978.

2 Cm.: MoTHBannH ynt6MH /Īloa pej,- M. B. Mūtio.kuhoū. — Bo.irorpa/U

1976.
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sacījumu sakausējumu, veidojas jaunā cilvēka pasaules uzskats kā

galvenais viņa sociāli nosacītās rīcības regulētājs. Pasaules uz-

skata (dabaszinātniskā un idejiski politiskā, komunistiskā) izveide,

raksturo vecāko klašu skolēna personības vispārējo briedumu un lie -

cina, ka skolēns ir apguvis sabiedrībā izveidoto ideālu sistēmu, vēr-

tīborientāciju hierarhiju. Šie ideāli un vērtīborientācijas kļūst par

viņa mācīšanās jēgas izpratnes pamatu. Raksturīgi ir tas, ka ve-

cāko klašu skolēni citus cilvēkus pirmām kārtām vērtē pēc viņu.:

personības sabiedriskās virzības (pusaudži personībā pirmām kār-

tām saskata vispārcilvēciskās īpašības).
Motivācijas kvantitatīvo dinamiku šajā vecumā raksturo tas,

ka vispārējā pozitīvā attieksme pret mācīšanos vecāko klašu skolē-

niem salīdzinājumā ar pusaudžiem pieaug.
Mācīšanās motivācijas pazemināšanās cēloņi šajā vecumā, tā-

pat kā citos vecumposmos, ir saistīti ar to, ka skolotājs nav apgu-

vis mūsdienu metodiskos paņēmienus, ka viņš neņem vērā vecāko

klašu skolēnu vecumposmā īpatnības, kā arī ar paša skolotāja per-

sonības īpatnībām, ar viņa pedagoģisko iespēju ierobežotību.

Pievērsīsimies mērķu izvirzīšanas procesiem vecākajā
skolas vecumā. Vecāko klašu skolēna mācību un sabiedriskās dzī-

ves apstākļi prasa augstu to psihisko procesu patvaļīguma līmeni,
kas nepieciešami savas rīcības apzinātai pašregulēšanai.

Pusaudžiem tālākie perspektīvie mērķi pastāvēja tikai iztēlē, to-

ties vecāko klašu skolēniem tie kļūst par tuvu realitāti.

Pašnoteikšanās profesijas izvēles gaitā un savas dzīves plānu
veidošanā prasa arī iegrožot sevi, un tas nozīmē, ka skolēnam jā-

prot iekšēji atteikties no dažiem mērķiem, to izvirzīšanas un īsteno-

šanas.

Skolas abiturients veido mērķu sistēmu, pamatojoties uz motīvu

pakārtojumu, respektīvi, nosaka savu mērķu sasniegšanas secību

atkarībā no to objektīvā un subjektīvā nozīmīguma. Vecāko klašu

skolēni nereti tiecas patstāvīgi izvirzīt sev grūtākus un sarežģītā-
kus mērķus, t. i., cenšas sasniegt jaunas robežas pašaudzināšanā.
Aizvien jaunu un jaunu mērķu izvirzīšana būtībā pārvērš skolēna

intereses par nemitīgu vajadzību mācīties.

Vecāko klašu skolēni vēl apgūst arī vairākus jaunus mērķa iz-

virzīšanas veidus: iemācās paredzēt kada noteikta mērķa sasnieg-

šanas sekas, t. i., savas rīcības sekas; apgūst prasmi noteikt resur-

sus (laiku un spēkus) katra sistēmā ietverta mērķa īstenošanai;

iemācās pieņemt lēmumus (izvirzīt mērķus un noteikt to sasnieg-

šanas ceļus)', kas skar ne tikai viņus pašus, bet arī citus cilvēkus —

vienaudžus, jaunāko klašu skolēnus.

Vecākajā skolas vecumā joprojām aktuāls audzināšanas uzde-

vums ir sniegt audzēkņiem iespēju izmēģināt speķus (pārbaudīt

vairākus mērķus), nodrošināt jaunajam cilvēkam plašu darbības

lauku, lai palīdzētu viņam adekvāti īstenot savu pašnoteikšanos.
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Ja mērķu un uzdevumu loks ir šaurs, piemēram, ja notikusi agrīna
specializācija, skolēnam nav iespēju pārbaudīt sevi dažādos darbī-

bas veidos. Sakarā ar to agrīna interešu specializācija nav izman-

tojama vispusīgi attīstītas personības audzināšanas praksē.

Nepilnības mērķu izvirzīšanas procesos vecākajā skolas vecumā

izpaužas tādējādi, ka, izvēloties mērķus (mācību priekšmetus, kas

saistīti ar nākotnes profesiju), atklājas skolēna neprasme savie-

not galvenos mērķus ar otršķirīgajiem mērķiem (skolēns vairs ne-

pievērš pienācīgu uzmanību citiem mācību priekšmetiem), nepras-

me sadalīt uzmanību, lai tās pietiktu vairākiem mērķiem. Vecāko

klašu skolēns arī ne vienmēr ir gatavs izvirzīt sev perspektīvus
mērķus, kas atbilstu sabiedrības prasībām un savām iespējam. Tas

izraisa kļūmes profesijas izvēlē.

Tagad aplūkosim emocijas, kas vecāko klašu skolēniem ro-

das mācīšanās gaitā. Vecāko klašu skolēniem kopumā raksturīga

emociju stabilizēšanās un atbrīvošanās no to pretrunīguma un kon-

fliktiem (tas bija novērojams pusaudžiem), daudz noturīgāks kļūst

viņu pašnovērtējums. Vidējās izglītības apguves pabeigšana, tiek-

šanās uz nākotni, jauniešiem raksturīgā romantiskā noskaņa veido

vispārējas pozitīvas emocijas mācību procesā. Pozitīvas emocijas

viņos izraisa arī sarežģīti patstāvīgā mācību darba veidi, sabied-

riskās aktivitātes daudzveidīgās formas.

Pārejas periodā no pusaudža vecuma uz jaunieša vecumu no-

tiek arī komunikativitātes un vispārējās emocionālās pašsajūtas
uzlabošanās (I. Kons). Izzūd pārspīlētie pārdzīvojumi, kas saistīti

ar vēlēšanos būt pieaugušam (tie ir visai raksturīgi pusaudžiem),
jo vecāko klašu skolēns pastāvīgi gūst apliecinājumus un pierādī-
jumus tam, ka viņš ir pieaudzis (saņem pasi, iegūst pilsoņa, balso-

šanas tiesības v. c).
Skolēnam kļūstot pieaugušam, palielinās to mācību priekšmetu

skaits, kas izraisa viņā emocionālu attieksmi, bet vienlaikus pa-

stiprinās arī to diferencētība. Pusaudža vecumā interešu selektivi-

tāti daudzējādā ziņā nosaka emocionālā attieksme pret mācību

priekšmetiem un ārpusmācību nodarbībām, toties vecākajā skolas

vecumā par galveno kļūst mācību priekšmeta praktiskais nozīmī-

gums. Praktiskā nozīmīguma pārspīlējums var arī radīt pārmē-
rīgu prakticismu, jaunā cilvēka vienaldzīgu attieksmi pret visu to,

kas neattiecas uz viņu pašu un viņa izvēlēto dzīves ceļu. Emociju
izteiksmes līdzekļi (runa, izteiksmīgas kustības) arī kļūst daudz-

veidīgāki un izkoptāki.
Parādās jauns to pozitīvo un negatīvo emociju spektrs, kas sais-

tīts ar viengabalainu priekšstatu pašam par sevi, ar diferencētu

pašnovērtējumu. Parasti šīs emocijas izraisa skolēnā pamatotu
pašapziņas jūtu rašanos, ticību saviem spēkiem, kā arī refleksiju un

veselīgu ironiju, kas ir aktīvas personības pamats. Taču dažkārt

var novērot negatīvas emocijas, jaunībai raksturīgu nedrošību,
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svārstīšanos, šaubas, patmīlību v. c. Konfliktemocijas vecāko klašu

skolēniem rodas, arī apzinoties savu spēju neatbilstību tām prasī-
bām, ko sabiedrība izvirza attiecībā uz kādu profesiju.

Jaunībā noskaņojumi ir noturīgāki un apzinātāki nekā pusau-

dža gados; visumā samazinās emocionālā saspringtība. Vecāko

klašu skolēniem trauksmainiba rodas saskarsmē ar vecākiem un

ar cilvēkiem, no kuriem viņi kaut kādā ziņā ir atkarīgi. 1 Zināms

emocionālais diskomforts var rasties sakarā ar neziņu par tuvāko

nākotni, ar svārstīšanos profesijas izvēlē.

Mācību darbības izveidē vecākajā skolas vecumā liela nozīme

ir tā sauktajām augstākajām jūtām, kas parādās audzēkņiem šajā

posmā. Šīs jūtas pamatojas uz jaunā cilvēka viengabalaino pasau-

les uzskatu. Tikumisko, estētisko un intelektuālo jūtu audzināšana

vecākajā skolas vecumā ir svarīgs mūsu sabiedrības cilvēka piln-

vērtīgas personības veidošanas aspekts. 2 Audzināšanas gaitā jāņem
vērā ar vecumposmu saistīto jūtu attīstības tendence: jūtu impul-
sivitātes izzušana, pāreja no situatīvām jūtām uz noturīgākām jū-
tām, pārdzīvojumu un jūtu izpausmes regulācijas pastiprināšanās,
aizvien pieaugoša jūtu socializācija.

Tāpat kā visos vecumposmos, arī vecākajā skolas vecumā ir

motivācijas veidošanas rezerves. Mūsdienu skolas aktuāls uzde-

vums ir veidot motīvus, kas saistīti

ar izglītības turpināšanu neatkarīgi no formas, kādā tā notiks

(klātienē, neklātienē, vakara nodaļā, pašizglītības ceļā profesionā-
lās darbības gaitā);

ar kompetences sasniegšanu — informētības līmeņa un personī-
bas vispārējo profesionālo īpašību atbilstību tām prasībām, ko iz-

virza profesionālā darbība;
ar aktīvu iesaistīšanos sociālajā dzīvē un ražošanas darbā da-

žādās tautas saimniecības nozarēs, aktīvas dzīves pozīcijas patstā-

vīgu izveidi. Šādu motīvu izveide nodrošinās skolas absolventu

pilnvērtīgas un harmoniskas attīstības perspektīvu, viņu gatavību

profesionālajai un sociālajai dzīvei nākotnē.

Vecākajā skolas vecumā tiek apkopoti skolā veiktā mācību un

audzināšanas darba rezultāti, notiek jaunā cilvēka iespēju, viņa

pilsoniskā un profesionālā brieduma pārbaude. Motivācijas galve-

nais saturs šajā vecumā ir apgūt mācīšanās un pašizglītošanās

paņēmienus, savstarpējās sadarbības formas saskarsme ar citiem

cilvēkiem, lai sagatavotos nākotnes profesijai.
Vecākā skolas vecuma (agrās jaunības) beigu posmā motivāci-

jas sfēras attīstība, protams, nebeidzas. Pētījumi liecina par iz-

maiņām mācīšanās motīvos arī studenta gados. Protams, pašizglī-

1 Sk.: Kons I. Vecāko klašu skolēnu psiholoģija. — R.: Zvaigzne. 1985.

196 lpp.
2 Cm.: Ķoea.iee A. T. BoemiTaHHe mvbctb. — M., 1971.
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tības motīvi pilnveidojas cilvēka profesionālās darbības gaitā visu

dzīvi. Pieaugušam cilvēkam motivācijas sfēras veidošana daudzē-

jādā ziņā ir viņa pašaudzināšanas uzdevums.

Mācīšanās motivācijas individuālās īpatnības.
Mācīšanās motivācijas īpatnības
nesekmīgajiem skolēniem

lepriekš aprakstītajām motivācijas īpatnībām, kas saistītas ar

vecumposmu, vienmēr ir individuāls raksturs. Skolēnu motivācijas
individuālo īpatnību ievērošana mācīšanās gaitā var notikt divē-

jādi:

i skolotājs analizē un ņem vērā bērnu motivācijas sfēras īpat-
nības, kas izveidojušās iepriekšējās attīstības gaitā, kā arī šīs sfē-

ras dažādu aspektu (jēgas, motīvu, mērķu, emociju v, c.) īpatnības.
Lai audzināšanas darbs būtu efektīvs un nenotiktu formāli, šādu

motivācijas analīzi skolotājam nepieciešams veikt gan nesekmīga-
jiem skolēniem, gan arī tiem skolēniem, kuru sekmes un uzvedība'

ārēji nerada bažas;
ikvienam skolēnam tiek veidoti jauni, sarežģītāki motivācijas

līmeņi un veidi, kā arī tādi līmeņi un veidi, kuru viņam pagaidām
vēl nav, pedagogs aktīvi iedarbojas uz skolēnu individuālo moti-

vācijas sfēru un pat veido skolēnu individuālās atšķirības kā mā-

cību darbībā, tā arī motivācijas sfērā, ikvienam skolēnam tiek vei-

dots individuāls mācību darbības stils, tiek pievērsta uzmanība

ikviena skolēna darba stila pozitīvajām iezīmēm, tiek izkopti audzēk-

ņa motivācijas nozīmīgākie aspekti, kas labvēlīgi ietekmē personī-
bas attīstību. 4

Skolotājam pirmām kārtām nākas saskarties ar to, ka skolē-

niem ar atšķirīgām sekmēm mācībās ir arī dažāda mācīšanās mo-

tivācija. Psiholoģisko pētījumu gaitā ir konstatēta cieša sakarība

starp sekmēm mācībās (spēcīgā, vidējā un vājā skolēnu grupa}
un bērnu attieksmi pret mācīšanos. 1

Mācībās spēcīgo skolēnu grupai raksturīgs augsts sekmju līmenis visos

vai daudzos mācību priekšmetos, patstāvīgā darba laba kvalitāte, organizētība,
uzcītība. Vidējā grupā ietilpst vairums skolēnu, kuri apmierinoši veic mācību

uzdevumus un kuriem nav īpašas intereses par darba paņēmieniem. šai grupai:
var būt divas apakšgrupas: mācībās vidēji spēcīgie skolēni, kam tendence pāriet
uz mācībās spēcīgo skolēnu grupu, un mācībās vidēji vājie skolēni, kuriem savu-

kārt ir tendence pāriet uz mācībās vājo skolēnu grupu. Mācībās vājo skolēnu

grupā ietilpst tie audzēkņi, kuri neizpilda skolas mācību uzdevumus, ir nesek-

mīgi vairākos mācību priekšmetos, skolēni ar aizkavētu attīstību, kā arī grūti
audzināmie.

1 Cm.: Ananbea B. F. ricHXOJiorHH nenaroruMecKon ouenKH. — B ml: H3-

āpamībie ncHxo.iorHqecKHe Tpvflbi. — M., 1980, t. 11, c. 128—229.
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Sīs grupas atšķiras arī pēc skolēnu intereses par mācīšanos: mācībās spē-

cīgajiem (80%) un vidēji spēcīgajiem skolēniem (59%) interese ir augsta, no-

turīga un motivēta, vidējām grupām (mācībās vidēji vājie skolēni — 45%, vidu-

vējie skolēni — 40%, mācībās vidēji spēcīgie skolēni — 34%) interese ir neno-

teikta, nenoturīga un nemotivēta, intereses vispār nav mācībās vājo skolēnu gru-

pai (100%), kā arī vidēji vājajai (42%) un vidēji spēcīgajai (36%) grupai.

Atšķirības attieksmē pret mācīšanos vērojamas arī tiem skolēniem, kuru

sekmju līmenis ir vienāds. Citiem vārdiem sakot, gan to skolēnu grupa, kuri

mācās sekmīgi, gan arī to audzēkņu grupa, kuru sekmes ir vājas, nav viendabī-

gas. Tajās ir vērojamas būtiskas atšķirības mācīšanās motivācijā. Skolotāji,

piemēram, zina, ka daļai skolēnu, kam ir labas sekmes, ir arī spēcīga motivācija,

attīstīti gribas procesi, ka viņi ātri orientējas stundā, visu viegli aptver, toties

citiem audzēkņiem, arī skolēniem ar labām sekmēm, ir gan pilnvērtīga motivā-

cija, taču viņi nav apguvuši mērķu izvirzīšanas procesus, strādā lēni un ar sko-

lotāja palīdzību, darbā iegulda daudz pūliņu un laika.

Lai īstenotu individuālo pieeju ikvienam skolēnam, mērķtiecīgi
ir salīdzināt ikviena bērna mācību darba dažādus aspektus, pie-
mēram, to, kāda ir skolēna attieksme pret mācīšanos, kādi ir viņa
mācību darba veidi un paņēmieni (sk. otro nodaļu). Izrādās, ka tas

ir lietderīgi gan tādēļ, lai izprastu sekmīga skolēna rīcību, gan ari

tādēļ, lai noskaidrotu, kā strādāt ar nesekmīgajiem. Gadījumos,
kad skolēniem ir labas sekmes, šāds darbs palīdz noteikt audzino-

šās iedarbības virzienu. Tā, piemēram, diviem sekmīgiem skolē-

niem ir spēcīga motivācija, taču vienu no viņiem virza harmoniski

apvienoti izziņas un sociālie motīvi, kaut gan šis skolēns ne vien-

mēr prot strādāt un nav apguvis darba paņēmienus, bet otram ir

tikai šauri pašapliecināšanās motīvi, toties viņš lieliski izmanto

mērķu izvirzīšanas paņēmienus, prot organizēt savu darbu. Skaidrs,

ka audzināšanas darbs ar šiem abiem skolēniem būs atšķirīgs.
Vēl lielāka nozīme šādai motivācijas un darba paņēmienu sa-

līdzināšanai ir, strādājot ar nesekmīgajiem. Ir noskaidrots — lai

veiktu nesekmīgo skolēnu tipoloģiju un noteiktu nesekmības cēlo-

ņus katrā konkrētajā gadījumā, skolotājam ir svarīgi zināt, no

vienas puses, kāds ir samērs starp skolēnu mācītību un intelektuā-

lās darbības paņēmieniem, ko viņi apguvuši, un, no otras puses,

kāda ir bērna attieksme pret mācīšanos, kādas ir viņa motivācijas

īpatnības, vai audzēknim ir vēlēšanās mācīties, t. i., «skolēna pozī-

cija».l Ir iespējami trīs dažādi šo īpašību apvienojumi: aūdzēknim

ir zems mācītības līmenis, bet saglabājas «skolēna pozīcija», vi-

ņam ir augsts mācītības līmenis, bet nav šīs pozīcijas un, visbei-

dzot, abām šīm audzēkņa īpašībām (precīzāk sakot, abiem īpašību

kompleksiem) ir negatīvs raksturs. Psihologi atzīme, ka nesekmī-

1 Cm.: ricHxojioruwecKHe npoāJieMbi HeycneßaeMOCTH inKOJibHHKOB /Tloa pe,n.

H. A. MemuHCKOū. — M., 1971.
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bas tipa diagnostikai ir tieša saikne ar tās pārvarēšanas ceļu no-

teikšanu.

Sāda pieeja liecina, ka motivācijas pazemināšanās iespējama
skolēniem gan ar zemu, gan arī ar augstu darba paņēmienu attīs-

tības līmeni. Ja bērns kopš paša mācību sākuma izjūt grūtības,
pastāvīgi saņem negatīvu sava darba novērtējumu, audzēknim zūd

vēlēšanās mācīties tieši tāDēc, ka viņam nav pietiekami izkopti mā-

cību darba paņēmieni; laika gaitā šis skolēns nonāk nesekmīgo
skaitā. Gadās, ka skolēnam, jau ierodoties skolā, ir diezgan laba

darba paņēmienu, prasmju un iemaņu bagāža. Nodarbības skolā

viņam liekas garlaicīgas un neinteresantas. Pēc tam šī negatīvā
attieksme pret mācīšanos nostiprinās un līdz ar to aizkavējas vai
izbeidzas jaunu darba paņēmienu apguve. Kad pienācis laiks pār-
iet uz vidusskolu, šāds skolēns vairs neatbilst jaunajām prasībām
un kjūst par nesekmīgo.

Nesekmības pedagoģiskā analīze 1 liecina arī to, ka nesekmības

simptomus veido-vairākas nepilnības skolēnu mācību darbībā: sko-

lēni nepietiekami pārvalda nepieciešamo intelektuālo operāciju, dar-

bību minimumu, to sistēmu, netiecas gūt jaunas teorētiskās zinā-

šanas, necenšas novērtēt savus sasniegumus, paplašināt zināšanas,

pilnveidot prasmes un iemaņas, izvairās no grūtībām, ir pasīvi,
saskaroties ar tām, utt.

Literatūrā ir atzīmēts, ka skolēniem, kuriem var konstatēt asas svārstības

sekmju ziņā, ir arī nepilnības gribas procesos, neprasme gan izvirzīt mērķi, gan

sasniegt to, taču sekmīgajiem skolēniem parasti ir skaidri saskatāmi, pietiekami

attīstīti gribas procesi.
Ir noskaidrots, ka nesekmīgie skolēni reti tiecas rast kontaktus ar skolotā-

jiem un bieži vien nonāk konfliktā ar viņiem, turklāt ilgstoši. Tas izskaidrojams

ar bērnu neapzināto vajadzību apliecināt sevi šajos strīdos, ar neapmierinātību,

ar to, ka viņi nesaņem palīdzību no skolotāja, utt. Nesekmīgie parasti maz tiecas

rast kontaktus arī ar biedriem, nepiedalās klases kolektīvajā darbā, jo šie audzēk-

ņi nevar sniegt citiem savu palīdzību, viņiem ir nepieciešams saņemt to no pārē-

jiem. Tas viss ietekmē arī šo skolēnu motivāciju.

Psiholoģisko pētījumu dati liecina, ka nesekmīgie skolēni vāji apzinās savu

motivācijas sfēru, ka tajā pārsvarā ir izvairīšanās motīvi un ka šiem skolē-

niem ir zems pretenziju līmenis. Tas viss rada pasivitāti, iniciatīvas trūkumu,

nepārliecinātību par saviem spēkiem. Nesekmīgie ar lielām grūtībām var pama-

tot iemeslus savai attieksmei pret mācīšanos, atbildot uz jautājumiem, kā viņi

saprot mācīšanās jēgu, kāpēc viņiem patīk vai nepatīk kāds mācību priekšmets.
Kaut gan nesekmīgie biežāk nekā citi skolēni runā par skolu, par stundām, viņu

satraukums īstenībā aprobežojas ar nevēlēšanos saņemt sliktas atzīmes. Savu-

kārt sekmīgajiem skolēniem ir interese par grūtu uzdevumu risināšanas pro-

cesu, viņi grib saņemt labas atzīmes utt. Nesekmīgiem audzēkņiem ir raksturīgi

1
Cm.: LĻeTAUH B. C. HevcneßaeMocTb inKo.ibiiHKOß h cc npe,nynpe>K;ieHHe.

— M., 1977.
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izvairīšanās motīvi. Visi 100% nesekmīgo par nozīmīgiem uzskata šādus motī-

vus: «negribu saņemt sliktu atzīmi», «negribu, lai skolotāji man sagādātu nepa-

tikšanas», «negribu nepatikšanas no vecākiem», «negribu, lai mani nosodītu kla-

ses biedri». Tāds visu nesekmīgo skolēnu vienprātīgs, augsts izvairīšanās mo-

tīvu novērtējums rosina domāt, ka šie motīvi ir spēcīgi un reāli iedarbojas uz

viņiem.1

Sekmīgajiem audzēkņiem salīdzinoši augstāk attīstīta ir tā motivācija, kas

attiecas uz darbības procesu (interese par grūtiem uzdevumiem, to risinā-

šanu utt.); nesekmīgie ievērojami retāk apliecina savu vēlēšanos risināt grūtus

uzdevumus. Tad, kad nesekmīgajiem uzdeva asprātības uzdevumus, t. i., tādus

uzdevumus, kuri bija neitrāli attiecībā pret kādu mācību priekšmetu, palie-

linājās uzdevumu izvēļu skaits un paaugstinājās pretenziju līmenis.

Attiecībā uz asprātības uzdevumu izvēli nekādas atšķirības starp sekmīgajiem
un nesekmīgajiem skolēniem netika novērotas, kā tas bija attiecībā uz uzde-

vumiem kādā mācību priekšmetā. Autori secina, ka nesekmīgajiem skolēniem nav

vis vāja motivācija vispār, bet gan vāja motivācija attiecībā uz mācību darbību

un varbūt pat attiecībā uz kādu mācību priekšmetu.
Interesanti ir salīdzināt, kā sekmīgo un nesekmīgo skolēnu motivāciju vērtē

paši audzēkņi un skolotāji. levērību pelna fakts, ka skolotāji mēdz sekmīgo sko-

lēnu motivāciju novērtēt augstāk nekā audzēkņi paši. M. Matjuhina atzīmē, ka

šāda ievirze var ietekmēt gan atzīmi, gan skolotāja savstarpējās attiecības ar

šiem audzēkņiem, radīt labvēlīgus apstākļus viņu mācībām. Vērtējot nesekmīgo
skolēnu motivāciju, skolotāji, tāpat kā audzēkņi, par zemu novērtē procesu mo-

tivāciju, plašos sociālos motīvus, prestiža motivāciju, bet kā vieni, tā otri par

augstu vērtē satura, komforta un izvairīšanās motīvus. Taču nesekmīgo skolēnu

motivāciju kopumā skolotāji novērtē zemāk nekā viņi paši. Pat tad, ja pieļau-

jam, ka nesekmīgo skolēnu pašnovērtējums ir paaugstināts, tomēr ir iespējams,
ka skolotāji pazemina audzēkņu motivācijas vērtējumu. Sī nesakritība starp ne-

sekmīgo skolēnu pašnovērtējumu un to, kā viņu motivāciju vērtē skolotāji, kā

raksta autore, var izraisīt zināmas grūtības un radīt konfliktus. Noskaidrots arī

tas, ka izvairīšanās motīvus skolotāji uzskata par nozīmīgākiem nekā paši ne-

sekmīgie skolēni. Vienlaikus ir skaidri redzams, ka nepietiek pamatoties tikai

uz negatīvo motivāciju, lai nesekmīgajiem skolēniem veidotu pozitīvu attieksmi

pret mācīšanos. Skolotājam ir jāmeklē pozitīvās' motivācijas iedīgļi, jāpamatojas

uz tiem un jāveido tie.

Pēdējos gados veiktie pētījumi liecina — nav tā, ka nesekmīgajiem vispār
trūktu intereses par mācīšanos. Citiem vārdiem sakot, ir aplam uzskatīt, ka ne-

sekmīgajiem vienmēr ir vienaldzīga un inerta attieksme pret mācīšanos.2 Ir

noskaidrots, ka nesekmīgajiem pusaudžiem dominē interese par humanitārajiem

1 Cm.: MoTHBauHH vmchhh /ī\ojx pcn. M. B. NUmoxuHOtL — Bo;irorpaA,

1976, c. 16—33.

2 Cm.: LUanoiUHUKoea M. r. FlpeAMeTHaa Hanpaß.ienHOCTb n xapaKTepncTHKa

rto3HaßaTejibHHx HUTepecoß HeycneßaiomHx noApocTKOB. — B kh.:

CKHe npočJieMM cpopMHpoBaHHH HHTepecoß yqamnxcH /lloa peA-

T. M. UķjKUHOŪ. — JI., 1979, Bbin. 5, c. 62—68.
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mācību priekšmetiem. Tas izskaidrojams ar šo mācību priekšmetu saturu.

Nesekmīgos saista fizkultūra un darbmācība, jo šajos mācību priekšmetos nav ne-

pieciešama liela intelektuālā piepūle un tie sniedz iespēju pusaudžiem ātrāk ap-

liecināt sevi. Krievu valodu vairākums nesekmīgo uzskata par neinteresantu mā-

cību priekšmetu, acīm redzot, tāpēc, ka tas nepadodas. Visi nesekmīgie pārdzīvo

sava mācību darba rezultātus. Nesekmīgie tika iedalīti grupās atkarībā no viņa
intereses par mācīšanos.

Pirmās grupas skolēniem ir raksturīgs zems domāšanas līmenis, viņi dod

priekšroku reproduktīvā tipa uzdevumiem, saistošiem uzdevumiem, praktiskiem

jautājumiem, šo bērnu interesēm nav spilgti izteiktas virzības, viņu emocionā-

lās reakcijas izpaužas vāji. Skolotāja galvenais uzdevums darbā ar šīs grupas

pusaudžiem ir veidot viņu izziņas prasmes un uz šī pamata — interesi par mā-

cīšanos.

Otrās grupas skolēniem vērojama interese par atsevišķiem mācību priekšme-
tiem, taču tā ir ne tikai intensīva, vāji diferencēta un amorfa; emocionālās reak-

cijas rodas atsevišķos gadījumos, veicot interesantu uzdevumu. Skolēni pār-

svarā izvēlas reproduktīvo darbību. Šie skolēni ir neorganizēti, nepacietīgi, viņi

nepadara darbu līdz galam, ķeras pie jauna, ja nākas saskarties ar grūtībām.

Pamatojoties uz šo skolēnu izziņas interesēm, kaut arī tās ir amorfas, skolotā-

jam jāveido viņu izziņas prasmes un jānovērš robi audzēkņu zināšanās.

Nesekmīgajiem, kas pieder pie trešās grupas, izziņas intereses ir spēcīgas

un noturīgas. Viņiem ir raksturīga pietiekama motivācija, apzinātība un vēlē-

šanās rast jaunus interešu īstenošanas ceļus, šo skolēnu intelektuālajai darbī-

bai ir augsts attīstības līmenis, viņu emocionālās izpausmes ir noturīgas, audzēk-

ņiem piemīt tieksme risināt grūtus uzdevumus. Taču visas šīs īpašības izpau-

žas, tikai darbojoties iemīļotajā mācību priekšmetā. Skolotājam, pamatojoties uz

skolēnu jau esošajām interesēm, jāveido pozitīva attieksme pret citiem mācību

priekšmetiem, jārūpējas par apgūto paņēmienu pārnesi uz citiem darbības vei-

diem, kā arī jāizmanto starppriekšmetu sakari.

Ceturtās grupas skolēniem var novērot aizraušanos ar ārpusmācību dar-

bību. Tā traucē viņus mācībās.

Tātad, īstenojot individuālo pieeju nesekmīgajiem skolēniem,

nedrīkst viņu motivāciju vienmēr uzskatīt par negatīvu, bet katrā

konkrētajā gadījumā jānosaka, kāda ir viņu attieksme pret mācī-

šanos, jānoskaidro, uz ko var pamatoties audzināšanā. Taisnība ir

tiem pedagogiem, kuri uzskata, ka individuālajā audzināšanas dar-

bā galvenais nav trūkumu novēršana, bet gan savu audzēkņu pozi-
tīvo iezīmju nostiprināšana.

Interesanti ir dati, kas liecina par to, ka skolēnu sekmju līme-

nis tieši nesaistās ar viņu personības ievirzi. 1 Ir jāatsakās no

shematisma un stereotipiem, strādājot gan ar labiem, gan ar sek-

mēs vājiem skolēniem, jo daudzreiz skolēni ar vājām zināšanām ir

1 Cm.: lIIļjMUAUH E. A. ricHxo.iormiecKHe ocočchhocth jihhhocth ciapuie-

KJiaccHHKa. — M., 1979.
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vairāk gatavi dzīvei neka teicamnieki. Šaja sakara tika izdalītas

vairākas audzēkņu grupas.

Pie pirmās grupas pieder skolēni, kuru sekmes ir mainīgas — no divnieka līdz

piecniekam, bet vairāk gan trijnieku. Pēc personības struktūras viņus varētu pie-
skaitīt pie nenoturīgā psiholoģiskā tipa, viņi nepietiekami adekvāti novērtē savas

dzīves apstākļus, savas iespējas un nav gatavi profesijas izvēlei. Taču pie inte-

lektuāli pasīvajiem viņus pieskaitīt nevar, jo šie skolēni, kaut arī īslaicīgi, tomēr

var sasniegt labas sekmes nemīlamajā mācību priekšmetā, ja vien ir stimuli (pie-

mēram, jāgatavojas eksāmenam). Visumā šie skolēni ir sabiedriski, dzīvesprie-
cīgi, viņiem ir daudz draugu.

Otrās grupas audzēkņiem ir viduvējas sekmes (vidējā atzīme 3,5—4,0).

Viņiem dažkārt ir piecnieki, taču pārsvarā — trijnieki un četrinieki. Siom skolē-

niem pietiekami skaidri ir izveidojušās profesionālās intereses. Viņi aktīvi iesais-

tās skolas dzīvē, veido skolas aktīvu, prot organizēt savu darbu, izceļas ar at-

bildīgumu un disciplinētību, ir gatavi uz pašnoteikšanos dzīvē, diezgan saprā-

tīgi novērtē savas iespējas un cenšas noteikt savu dzīves ceļu.

Trešajā grupā ietilpst «apaļie teicamnieki» un «stabilie četrinieki» (viņiem
nav neviena trijnieka). Neraugoties uz labajām sekmēm, dažiem šīs grupas

•skolēniem novērojams rakstura trūkums, nespēja stingri noteikt savu vietu

dzīvē atbilstoši savām slieksmēm, neprasme patstāvīgi pieņemt lēmumus. Tātad

skolēns, kura sekmes nav spožas, atbildīgā situācijā var būt mērķtiecīgs, bet

teicamnieks — var nebūt gatavs risināt dzīves uzdevumus.

Lai efektīvi veiktu individuālo pieeju atbilstoši skolēnu motivācijai, mērķ-

tiecīgi ir izmantot iepriekš pirmajā un otrajā nodaļā aprakstītos mācību darbības

un motivācijas sfēras parametrus.

Pievēršoties skolēnu motivācijas individuālajām īpatnībām, sva-

rīgi ir ievērot šādu principiālu nosacījumu: labi noorganizēta mā-

cību procesa rezultātā nevis nivelējas skolēnu individuālās īpatnī-

bas, bet gan palielinās vīnu individuālās atšķirības, atraisās ikvie-

na skolēna individualitāte. Psihologi jau sen ir ievērojuši,
ka mācību gaitā skolēniem palielinās darba paņēmienu klāsts. Ta,

piemēram, ja pārdomāti tiek mācīta dzimtā valoda, skolēni apgūst

jaunus izteiksmes līdzekļus un izmanto tos, savu valodu padarot

daudzveidīgāku un piešķirot tai individuālu nokrāsu. Šī pati likum-

sakarība kopumā attiecināma arī uz mācību darbību, tas motiva-

ciju.

Citiem vārdiem sakot, mācību un audzināšanas darba gaita ne

vien jātiecas ņemt vērā un precīzi noskaidrot, novērtēt skolēnu mo-

tivāciju, bet arī jācenšas veidot skolēniem jaunas mācību darbības

formas (nobriedušākus mācību uzdevumu, mācīšanas darbību, paš-

kontroles un pašnovērtējuma veidus, mācību darbības individuālo

stilu), jārūpējas par jaunu motivācijas līmeņu izveidi, radot sko-

lēniem jaunus motīvus, padarot tos iedarbīgus, izvirzot jaunus

mērķus, bagātinot mācīšanos ar dziļāku jēgu un nobriedušākam
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emocijām. Tas viss sekmē mācīšanās individualizāciju un tās moti-

vāciju.
Mācību darba individuālās īpatnības labāk tiek apzinātas un

pastiprinātas frontālā un grupālā darba gaitā — labā kolektīvā

vispilnīgāk izpaužas ikviena tās locekļa individualitāte. 1

Ja skolotājs pierādīs skolēnam, ka mācību darbības un mērķu
izvirzīšanas jaunu paņēmienu aktīva apguve sekmēs viņa indivi-

dualitātes attīstību, tad tas jau pats par sevi būs spēcīgs stimuls

mācīšanās motivācijas pieaugumam.

Rezumējums

Atzīmēsim šīs nodaļas galvenās tēzes, kas varētu skolotājam
noderēt par rekomendācijām, kā ievērot skolēnu vecuma un indi-

viduālās īpatnības mācīšanās motivācijas veidošanā.

Analizējot mācīšanās motivācijas īpatnības, kas saistītas ar

vecumposmu (konkrētas klases, konkrētas vecumgrupas skolē-

niem), nav pieļaujams, ka katru vecumposmu aplūko atsevišķi, izo-

lējot to no citiem vecumposmiem, neņemot vērā attīstības tendenci.

Pētot un veidojot motivāciju katrā vecumposmā, jāņem vērā tā

vieta citu vecumposmu vidū, šī vecuma specifiskā loma motivāci-

jas veidošanā. Tā, piemēram, motivācija pamatskolā vērtējama
saistībā ar mācību darbības īpatnībām šajā posmā un arī saistībā

ar skolēna gatavošanos veikt vidusskolas uzdevumus. Motivācijas

īpatnības, kas saistītas ar skolēna vecumu, labāk pētīt, nevis fik-

sējot motivācijas stāvokli atsevišķos vecumposmos (tā sauktajā

vecumposmā aspektā), bet gan aplūkojot motivācijas attīstības

vispārīgās tendences skolas vecumā.

Katra vecumposmā ietvaros motivācijas īpatnības vēlams sais-

tīt, salīdzināt ar attiecīgā vecuma bērna psihisko veidolu, ar mā-

cību darbības īpatnībām, citu darbības veidu raksturojumiem, per-
sonības attīstību.

Jau izveidojušos motivācijas raksturojumus attiecīgā vecuma

bērniem nevajag uzskatīt par vecumposmā īpatnībām — īstās mo-

tivācijas iespējas mācību gaitā ne vienmēr aktualizējas un atklā-

jas. Nedrīkst arī kādu motīvu neizveidotību zināmā vecumā uz-

skatīt par šī vecuma neizbēgamu pazīmi — vajag uzmanīgi pavē-
rot, vai motivācijas nenobriedums nav mācību un audzināšanas

darbā pieļauto nepilnību sekas.

Ja mācības ir mērķtiecīgi organizētas, tās atstāj ietekmi gan uz

individuālajām motivācijas īpatnībām, gan uz tām motivācijas
īpatnībām, kas saistītas ar vecumposmu. Šādas mācības sekmē at-

1 Cm.: PaoijHCKiui E. C. HHiUiß.'Ava.ibHhiii nca\'OA b nponecce o6yqeHHfl

UIKOvIbHHKOB. — M., 1975.



tīstības rezervju mobilizāciju attiecīgajā vecumposmā, dod iespēju
attīstīt ikviena bērna individualitāti.

Dažādos vecumposmos atšķirīgi izpaužas audzēkņu aktīvā dzī-

ves pozīcija. Jaunākajā skolas vecumā tā ir saistīta ar «skolēna

pozīciju», vidējā skolas vecumā — ar vienaudžu kolektīva locekļa

pozīciju, vecākajā skolas vecumā — ar pilsoņpozīciju, savas vietas

un sociālās lomas izvēli, ar nākamās profesionālās darbības izrau-

dzīšanos un gatavošanos šai darbībai.



Noslēgums

Šī palīglīdzekļa galvenais uzdevums bija atklāt mācīšanās mo-

tivācijas veidošanas iespējas, iepazīstināt ar vispārīgajām nostād-

nēm un sniegt rekomendācijas par skolēnu mācīšanās motivācijas
veidošanu.

Veidot motivāciju nozīmē nevis piemēroties jau esošajiem moti-

vācijas līmeņiem, bet gan sekmēt skolēnu pāreju uz jaunām tās

formām, savas rīcības regulēšanas nobriedušākiem veidiem.

Veidojot motivāciju, ir nepieciešams ņemt vērā ziņas par moti-

vācijas sfēras atsevišķiem aspektiem, to izpausmēm dažādos vecum-

posmos. Vienlaikus nekad nedrīkst aizmirst, ka it visi motivācijas

aspekti ir aplūkojami tikai viengabalainas personības kontekstā,

ikviena bērna personība — vecumposmā kontekstā, bet vecum-

posms — visa skolas perioda kontekstā. Vieniem un tiem pašiem
motīviem dažādu skolēnu personības struktūrā un dažādos vecum-

posmos ir atšķirīga jēga.

Šāda plaša analīze palīdzēs skolotājam noteikt galvenos moti-

vācijas virzienus katrā vecumposmā. Attīstības periodizācijas ana-

līze skolēna vecumā dod iespēju noteikt skolēnu motivācijas vei-

došanas stratēģiju, sākot no pamatskolas līdz vidusskolai.

Motivācijas veidošanas uzdevumus nosaka tās rezerves katrā

vecumposmā, tās tuvākās attīstības zona. šīs rezerves neaktuali-

zējas pašas par sevi, bet mobilizējas tikai tad, kad skolēni iekļau-
jas aktīvā darbībā un sociālās mijiedarbības veidos. Attīstības (ari
motivācijas) rezervju izmantošana nedrīkst būt nepārdomāta, ir

jāraugās, lai tiktu sabalansēta skolēnu fiziskā, intelektuālā un

tikumiskā attīstība.

Ir vēlams, lai skolēniem, beidzot skolu, būtu izveidoti nobrie-

duši izziņas motīvu līmeņi — pašizglītošanās motīvi un sarežģī-
tās sociālo motīvu formas, kas saistītas ar atdevi sabiedrībai. Šiem

motīviem ir jābūt ar personisku jēgu, tiem jākļūst par iedarbīgiem
un dominējošiem, jāiekļaujas skolēna mērķu sistēmā, jābūt emocio-

nāli pievilcīgiem. Uz šī pamata jaunajam cilvēkam veidosies vaja-
dzība pēc nepārtrauktas izglītības un aktīvas dzīves pozīcijas.

Motivācijas izveides līmenis ir nozīmīgs mācību un audzināša-

nas procesa efektivitātes rādītājs.
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