Izglītība – tas ir Nopietni, Skaisti un Uz Mūžu!
Rekviēms izglītībai Latvijā.
Izglītība Latvijā ir nogalināta.
Tā ir nolaupīta, apmelota un piesmieta. Latvijas Izglītība ir aplaupīta, saplosīta
un mērdēta badā. Tai ir atņemts viss, kas to padarīja par Izglītību un ar ko tā bija
Izglītība. Visbeidzot tā ir nožņaugta un uzšķērsta. Tās ķermeņa saturs ir izsviests
mēslainē, bet tukšais Izglītības līķis izkārts tirgus laukumā vispārējiem zaimiem un
apsmieklam.
Mēs zinam, ka tā ir globālas parādības daļa. Kādreiz tas jau ir noticis Eiropā
un citās pasaules daļās. Tāpēc, dziļās sērās pieminot Izglītības nogalināšanu Latvijā,
mēs ielūkojamies vēstures materiālos, kur agrāko notikumu slāņos mēs atsedzam tās
pašas darbības un to izdarītājus ASV.
Tur žurnāla LIFE 1958. gada izdevumos mēs lasām rakstu sēriju, kurā ir
redzama Izglītības nāve ASV. Tur mēs redzam visu to, kas vēlāk nogalināja mūsu
Izglītību Latvijā.
Mēs turēsim gaišā piemiņā Izglītību, bet viņas nodevēji un slepkavas nekad
nesaņem mūsu piedošanu. Lai Dievs piedod viņu noziegumu pret šo Zemi, tautu un
tās nākotni.

IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS KRĪZE.
Žurnāla “LIFE” redaktora priekšvārds.

Jau daudzus gadus ASV izglītības kritiķi ir cietuši no Kasandras
lāsta – tie vienmēr saka taisnību, bet reti tiek uzklausīti. Bet tagad lāsts
ir kritis. Tas ko viņi teica ir redzams (ticams). Skolas ir briesmīgā
stāvoklī. To krīzi, kura ilgi ir bijusi par nācijas problēmu, Krievu
palaistais mākslīgais pavadonis ir padarījis par acīmredzamu.
Vienīgais, kas ASV skolās ir daudz, tie ir bērni. 33,5 miljoni
skolnieku – nākotnes smadzeņu un spēju īpašnieki. Sāk pietrūkt skolu.
Sāk pietrūkt skolotāju. Kā arī nauda trūkst. Galvenie punkti, kurus
uzsver Sloans Vilsons ir:





Jau daudzus gadus skolas ir pārbāztas, bērni mācās būdās,
koridoros un nepiemērotās telpās.
Lielai daļai skolotāju algas ir nepieklājīgi zemas (lielai daļai
nav pat vērts tās saņemt). Daudzi skolotāji, kuri labi pārzin
savu priekšmetu un ziedojās savam darbam, strādā bez
vajadzīgās palīdzības, autoritāšu izpratnes par priekšmetu
vai vajadzīgajiem līdzekļiem.
Vēlmē sniegt visu izvēles brīvību saviem bērniem, skolas ir
pārcentušās ar izvēles virzienu daudzumu. Skolas tiek
veidotas kā struktūras, kuras baro valsts pārvaldi nevis
prātus.





Jaunajiem prātiem dotie lieli solījumi reti tiek piepildīti.
Nācijas stulbie bērni saņem lielāku uzmanību nekā gudrākie.
Jau tagad nākamo dekāžu talantiem ļauj ieslīdēt viduvējībā.
Nav kopīgas vienošanās par to, kas skolām būtu jāmāca.
Divdesmit pieci gadi ir izšķiesti ķildās par to, vai bērnam ir
jābūt labi pielāgotam dzīvei vai būt izglītotam.
Visbriesmīgākais ir tas, ka izglītības standarti ir šokējoši
zemi.

Šajā izdevumā “LIFE” uzsāk rakstu sēriju ar bilžu eseju, kura
atklās ASV izglītības krīzi. Šī rakstu sērija būs par pamatskolām un
vidusskolām, jo pamatskolās pieļautās kļūdas tālākā izglītības procesā
labot nevar.
Pirmajā rakstā, kurš sākās šajā lapaspusē, izpētīsim cīņas par
nākamajiem zinātniekiem lauku – ASV un Krievijas skolas. Raksti šajā
sērijā parādīs, kas skolotājiem ir jāpacieš, lai saglabātu darbu. Apskatīs
apdāvināto bērnu neizprotamo pasauli, kuri savā gudrībā ir gandrīz
izolēti. Raksti norādīs uz saviļņojošām izmaiņām izglītības sistēmā –
atjaunotu interesi par eksaktajiem priekšmetiem, jaunām programmām,
jauniem priekšmetiem, un ielūkosies Dr. Džeimsa B. Konata labas
izglītības plānā.

Skolnieks norāda uz ASV vājumiem.

Divi 16 gadīgi skolnieki – Stīvens Lapekas (pa kreisi) no Čikāgas un
Aleksejs Kučkovs (pa labi) no Maskavas, saņem savas valsts uzskatos
labu, standarta izglītību. Stīvens mācās Ostinas vidusskolas 11. klasē
vienā no pilsētas labākajām skolām. Aleksejs mācās Maskavas 49. skolā
10. klasē (kas atbilst Padomju skolas 8. klase – red.piez.). Bet atšķirība ko
un kādā atmosfērā viņi mācās uzrāda problēmu biedējošo mērogu, kas
valda ASV publiskajās skolās.
Fotogrāfijas šajās lapās vaļsirdīgi atklās notikumus zēnu dzīvēs
pēdējo nedēļu laikā. Stīvens ir viduvējs skolnieks, patīkams, uzmanīgs un
ar labu humora izjūtu – dzīvei labi pielāgots jaunietis, publisko skolu
ražojums - ASV lepnums. Aleksejs ir strādīgs, uzņēmīgs, labi mācās – tāds
skolnieks, kādu Krievu sistēma nežēlīgi cenšas ražot. Stīvens reti domā,
ka ir jāiegūst laba izglītība. Aleksejam, kurš mācās stingrākā

akadēmiskajā vidē, labas atzīmes skolā burtiski ir vissvarīgākais viņa
dzīvē.
Stīvens pēc Ostinas vidusskolas beigšanas cer tālāk mācīties
koledžā, bet zin, ka nākotnes veiksme uz to nebalstās. Aleksejs ir pildīts ar
kvēlu apņemšanos iekļūt institūtā un kļūt par fiziķi. Krievijai, kur bez
labas izglītības tikai retais var izkļūt no nabadzības, ir ļoti vajadzīgs
mācīts darbaspēks. Visa skolu sistēma ir orientēta uz to. Ar standartizētu
mācību programmu visā valstī un bez izvēles priekšmetiem Padomju 8
gadīgā skola ir kā milzu šķēršļu josla nācijas jaunatnei. Biežie un grūtie
eksāmeni tūļas pārsūta uz arodskolām un apmācībā (pēc 8. klases
beigšanas – red. piez.). Tikai viena trešdaļa izdzīvotāju – 1,4 miljoni 1957.
g. pabeidza skolu. (Amerikas propaganda! – red. piez.)
Neskatoties uz atslābinātību sistēmā, kurā mācās Stīvens, tā
attīsta elastīgumu un vadītspējas kvalitātes. Alekseja izglītība viņā attīsta
stingru, nopietnu stāju un derīgumu nedemokrātiskai valstij. Bet nav jau
brīnums par izglītības rezultātiem. Akadēmiski Aleksejs ir divus gadus
augstāk nekā Stīvens. Kā piemērs, viņš ir lasījis Šekspīru un Šovu
literatūras stundās, kamēr Stīvens ir tikko pabeidzis lasīt Stīvensona
“Nolaupītais”.

Klase PSRS. Maskavas 49. skolā Aleksejs, stāvot stingrā stājā, atbild uz jautājumiem
ķīmijā. Komjauniešu nozīmīte pie Alekseja formastērpa norāda uz viņa piederību orgabizācijai.

Klases ASV. Ostinas visudsskolas angļu valodas stundā
Stīvens Lapekas un klasesbiedri lasa lugu “Viktorija Regina”.
Izskatās, ka klases aizmugurē sēdošie nav iesaistīti lugas lasīšanā.

Angļu valodas stundā Aleksejs skaļi lasa T. Dreizera romānu “Māsa Kerija”.

Ķīmijas stundā Aleksejs raksta pilnu atskaiti par veikto eksperimentu. Ķīmijas
laboratorijā katrs audzēknis ir nodrošināts ar nepieciešamo aprīkojumu.

PSRS: Nelīdzens ceļš visā garumā.
Aleksejs Kučkovs sešas dienas nedēļā Maskavas 49. skolas
askētiskajā atmosfērā intensīvi apgūst baismīgu priekšmetu daudzumu.
Piemēram, krievu literatūru, angļu valodu, fiziku, ķīmiju, elektrotehniku,
matemātiku, tehnisko zīmēšanu, mehāniku un astronomiju.
Krievu skolās liels uzsvars tiek likts uz eksaktajiem priekšmetiem,
vairāk kā puse no Alekseja stundām ir eksaktie priekšmeti. Kā arī
Aleksejam ir ļoti labas pamatzināšanas literatūrā un valodās. Viņš ir
mācījies par visiem lielākajiem krievu rakstniekiem, piemēram, Tolstoju,
Dostojevski, un angļu valodas stundās angļu valodu izmanto vairāk kā
krievu. Lai gan zināšanu daudzums un dziļums ir apbrīnojams, ir viens
āķis, krievu skolnieki mācās ļoti daudz un reti savas iniciatīvas dēļ
padziļinātāk pēta kādu priekšmetu vairāk par to, kas ir viņu mācību
grāmatās. (Viņu mācību grāmatās ir viss sekmīga priekšmeta apguvei
vajadzīgais mācību materiāls. – red. piez.)
Lai arī Aleksejs nesaņem tiešu politisko indoktrinēšanu skolā,
viņam visu laiku atgādina par viņa pienākumiem pret valsti. Ļeņina
bildes un saukļi ir maz, bet pamanāmi. Literatūras stundās liela
uzmanība tiek vērta uz mūsdienu daiļliteratūru, kura slavē Padomju
dzīvesveidu. Šogad Aleksejs mācās moderno vēsturi, kura izceļ Krievijas
varoņdarbus Otrā pasaules kara laikā. Uz gadu pēc Staļina nāves tika
atcelti eksāmeni modernajā vēsturē, kamēr Partija pārrakstīja
grāmatas, iekļaujot Staļina “personiskās kļūdas”.
Alekseja skolotājas (zemāk) ir labi apmācītas. Viņas vada savas
stundas ar stingru roku. Disciplīna ir mazliet atslābusi kopš Staļina
nāves, bet skolēni vēl joprojām ievēro to. Ja audzēknim nav 5 uzvedībā,
mācību daļa ar rājienu liks apdomāt savus turpmākos plānus par
mācībām augstskolā.

Dažas no viņa skolotājām

Visas Alekseja skolotājas ir sievietes. Lidija Bremenere (pa kreisi) tur rokās
hidrokarbona modeli, māca organisko ķīmiju, kuru ASV uzskata par pārāk sarežģītu vidusskolai.
Jevdokija Gusārova (vidū) māca nevienādību teoriju, tikai retā ASV skolā mācu tik sarežģītu
matemātiku. Skolas direktore Marija Skvorcova (pa labi) māca arī vēsturi. Viņas stundās valda
stingra disciplīna, viņa ir Republikas nopelniem bagātā skolotāja (valdības piešķirts goda
nosaukums – red. piez), viņa ir apbalvota ar Ļeņina un Darba Sarkanā karoga ordeņiem.

Optikas eksperiments. Fizikas stundā tiek pētīta gaismas plūsma saules
aptumsuma laikā. Šeit Aleksejs (pa labi) un klasesbiedri izmanto lineālus, lai noteiktu
gaismas staru leņķi mākslīgā aptumsuma laikā. Šāds vienkāršs aprīkojums nedod precīzus
mērījumus, bet ļoti efektīvi parāda pētāmo fizikas principu. (Padomju skola deva sapratni par
pasaules uzbūvi un apkārtnotiekošo – red. piez.)

Darbmācības stundā Aleksejs
strādā pie GAZ kravas auto. Lai gan viņš
tiecās uz augstskolu, viņam ir jāapgūst
darbmācība, jo tā ir mācību programmā.
(Amerikāņu domāšana! – red. piez.)

Maskavas Zinātnes muzejā Aleksejam (centrā) un klasesbiedriem
demonstrē vienu no pirmajiem elektronu emisijas lampas modeļiem.

Saturs arī priekā.
Ārpus skolas Aleksejs ir tikpat
apņēmīgs. Pirms pieciem gadiem
Aleksejs sāka spēlēt populārāko
sporta veidu Krievijā – volejbolu.
Vēlāk viņš pievienojās Maskavas
Spartak klubam, kurā spēlē daži viņa
skolas biedri. Ar neatlaidīgiem
treniņiem viņš iekļuva volejbola
kluba jauniešu komandā, kura
sacenšas
ar
citām
pilsētas
komandām.
Pēcpusdienā,
kad
daudzie
mājasdarbi ir izdarīti, Aleksejs bieži
atgriežas skolā, lai uzspēlētu galda
tenisu vai klavieres skolas ballēs un
dejotu
fokstrotu.
Runājot
par
meitenēm,
no
ASV
vienaudžu
Koncertā
pie
krievu
pozīcijām raugoties, viņa attiecības ar
komponista Gļinka krūšutēla Aleksejs
(pa
labi)
sarunājas
ar
Oļegu
meitenēm ir neattīstītas. Pēdējā laikā
Koržakovski (pa kreisi). Aleksejam
viņš ir sācis izrādīt atturīgas
patīk amerikāņu komponists Eduards
simpātijas
glītai
klasesbiedrenei
Makdovels.
Marijai Dubrovņikovai. Tomēr laika
pavadīšanā viņš dod priekšroku savam labākajam draugam Oļegam
Koržakovskim. Kopā tie aizvada ilgas stundas pie šaha galda un koncerta
apmeklējumos. Alekseja biļetes atmaksā mamma, kura strādā par
inženieri auto rūpnīcā. Brīvajā laikā Aleksejs dodas uz kino, kā nesen, kad
viņš noskatījās somu filmu “Slaucēja Hilja”.

.

Šaha spēle mājās pie Oļega. Aleksejs un Oļegs spēlē garu partiju. Abi spēlē labi
un pašreiz ir neizšķirts. Bet Aleksejs uzvarēja.

Spēlējot volejbolu. Aleksejs uzmanīgi vēro bumbu, kad viņa komandas biedrs
ir paklupis spēles laikā. Aleksejs ir vidēji labs spēlētājs, bet to atsver viņa garais
augums – 1,80m.

Ar
meiteni.
Marijai
Dubrovņikovai
(centrā)
un
viņas
draudzenei Aleksejs lasa Krievu –
Angļu sarunu vārdnīcu. Metro viņi
brauc uz Zinātnes muzeju.

Aleksejs spēlē lēnu fokstrotu
klases vakaram skolā. Apzinīgs mūziķis,
Aleksejs rod laiku klavierspēlei – stundu
katru dienu.

Atslābinātās mācības ASV.
Stīvens Lapekas gandrīz vienmēr uzsāk savas skolas dienas,
satiekoties ar savu meiteni Peniju Donahjū, un kopā dodas uz Ostinas
vidusskolu. Pēc desmit minūtēm sākas Mašīnrakstīšana II stunda, kurā
viņš “aizslīd” aiz elektriskās rakstāmmašīnas un vēl viena patīkama
skolas diena var sākties.
Ostinas vidusskolā stundas ir atslābinātas un atdzīvinātas ar
humora palīdzību. Stīvens, kurš mācās akadēmiskajā novirzienā, šogad
apgūst angļu valodu, Amerikas vēsturi, ģeometriju un bioloģiju, šie
priekšmeti ir labi, bet Alekseja mācību priekšmeti ir augstāk vērtējami.
No Stīvena gaidāmais zināšanu pielietojums ir vidējs. Par piemēru,
skolēni reti lasa obligāto literatūru un kādreiz pat grāmatu konspektu
raksta no komiksu izvilkumiem. Stīvena pulciņi, kuros viņš tiešām izrāda
savu talantu un enerģiju, atstāj viņam maz laika kārtīgām mācībām. Viņš
ir vidusskolas zvaigzne peldēšanā un Skolēnu padomes vadītājs. Kā
rezultātā viņš ir atpalicis matemātikā un viņa atzīmes ir viduvējas, lai arī
viņa skolotāji viņu uzskata par zinošu. “Par atzīmēm es uztraucos,” viņš
atzīst, “bet tālāk par to es neko nedaru.”

Mašīnrakstīšanas stundā Stīvens pielāgo tabulatoru. Viņš joko: “Es rakstu
vārdu minūtē.”

Smiekli pilda matemātikas stundu Ostinas vidusskolā, kad, nespēdams
atrisināt ģeometrijas uzdevumu, Stīvens Lapekas atstāj tāfeli. Viņš pats ir uzjautrināts.

Stundas laikā bioloģijas eksponāts ar mirušām jūrascūciņām īslaicīgi pievērš
Stīvena (baltajā džemperī) un viņa klasesbiedru garāmejošu uzmanību. Ostinas
vidusskolas audzēkņu sagatavotais eksponāts bija sagatavots saistībā ar Neatkarīgo vēža
izpētes projektu. Vēlāk to nosūtīja uz pilsētas zinātnes izstādi, kur tas ieguva pirmo
vietu.

Uz skolu. Caur Rietumčikāgas
dzīvojamo rajonu Stīvens un Penija
Donahjū uz skolu dodas kopā.
Stīvena tēvs ir iekštelpu dekorators
un krāsotājs.

Baseinā. Stīvens trenē kājas ar
dēļa palīdzību. Viņš ir specializējies 40
jardu (36,6m – red. piez) brīvā stila
peldēšanā. Sezonas laikā viņš trenējas 11h
nedēļā.

Kā studentu padomes kapelāns Stīvens atklāj padomes sēdi ar lasījumu no
Jauno vīriešu kristīgās asociācijas lūgšanu grāmatas. Audzēkņi ir klusi un cieņpilni.

Papildus
palīdzību
ģeometrijā, Stīvena vājākajā
priekšmetā, sniedz skolotājs
Patriks
Omara.
Stīvena
mamma maksā $4 (mūsdienu
naudā $40 – red. piez.) par
stundu.

Pēc skolas Jauno vīriešu kristīgās asociācijas telpās teātra pulciņā Stīvens Lepakas
(vidū), Virdžīnija Basīle (pa kriesi) un Penija Donahjū (pa labi) dejo “Rockin’ Cha”.
Stīvens ir aizvadījis 2 mēnešus pa 4 stundām mēģinājumos Jauno vīriešu kristīgās
asociācijas simtgadei.

Mājās darbi ir atveduši Alekseju pie Oļega, kur viņi mācās pilnīgā klusumā.
Oļegs dzīvo labi iekārtotā dzīvoklī Maskavā. Aleksejs, kuram randiņi ir reti, katru dienu
3 – 4 h pavada pildot mājasdarbus.
Foto:
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