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Domājot par to, kāpēc bērni bez īpašām pūlēm iemācās runāt 

dzimtajā valodā, Š. Suzuki secināja, ka būtība slēpjas apmācības veidā. 

Skolās bērni tiek daudz instruēti, daudz vingrinās, taču rezultāti varētu 

būt labāki. Pēc viņa domām, koncentrēšanās uz informēšanu un 

instruēšanu bremzē bērna attīstību. Metodoloģijā pietrūkst zināšanu par 

to, kā spēja jeb varēšana tiek iemantota. Šajā sakarā Š. Suzuki atgādina 

vārdā izglītot iekļautās divas koncepcijas: 

1.izvest ārā, attīstīt no latentā stāvokļa  

2.instruēt, apmācīt. 

Uzsvars skolā tiek likts uz otro atzīmi, bet pirmā tiek piemirsta. 

Japānā sākumskolā bērni galvenokārt tiek informēti. Pēc tam tos vērtē 

ar testiem un secinājumi tiek izdarīti, pamatojoties uz iegaumēto 

materiālu. Tests kalpo tam, lai noskaidrotu, kuru materiālu bērns nav 

izpratis, un pēc Š. Suzuki domām, testa rezultāti labāk raksturo skolotāja 

profesionālo varēšanu, nevis bērna spējas. Tāpēc japāņu vijolnieka 

talanta izglītošanas ideja tiek balstīta uz cilvēka potenciāla attīstīšanu. 

Vijoļspēles apmācība, kā pašam Š. Suzuki vislabāk pārzināmā joma,  

kļūst par iespējamo modeli cilvēka potenciāla attīstīšanai. 

Ikvienam vajadzētu savas spējas pielietot praksē. Ja cilvēks 

domā par kaut ko, kas būtu jādara, tad tas arī ir jādara. Š. Suzuki 

uzskata, ja cilvēks tikai domā, tad iespēja iecerēto izdarīt aizslīd prom. 

Tātad tieksme darīt ir attīstāma. To var panākt, pielietojot savas spējas. 



Panākumi dzīvē vai neveiksmes, no japāņu pedagoga skatpunkta, 

faktiski ir atkarīgi galvenokārt no ieraduma rīkoties vai nerīkoties 

nekavējoties. Jāpanāk tāds stāvoklis, lai rīcība kļūtu par otro dabu. 

Cilvēka vājums ir tajā, ka cilvēks neliek lietā savas zināšanas. 

Zināšanas pašas par sevi ir tikai zināšanas, tās nedrīkst jaukt ar spējām 

un prasmēm, kamēr zināšanas nav kļuvušas par spēju un prasmju daļu. 

Cilvēkam būtu jāattīsta sava domāšana, t.i. jāattīsta paškontrole un 

paškorekcija. Tas ir ļoti grūti, taču tas nepieciešams, jo paškontrole un 

paškorekcija padara domāšanu mērķtiecīgu. Pie tāda secinājuma 

skolotājs nonāca, apmācot bērnus, kuri neprata sadzirdēt skaņas 

augstuma izmaiņas. Viņš šai sakarā pievēršas procesam, kā saistīt 

domāšanu ar rīcību. 

Viena no interesantākajām atziņām ir tāda, ka ir gandrīz 

neiespējami labot to, kas iemācīts nepareizi; vieglāk ir mācīties no jauna 

ar pareizām metodēm. Tad apmācības procesā iesaistās paškontrole un 

nepieciešamība pēc jaunām prasmēm. 

Jebkuras prasmes var apgūt, tās pastāvīgi vingrinot. Tas ir zelta 

likums. Nekāds progress nav iespējams bez jaunām prasmēm, bet 

domāšana bez rīcības arī nedos nekā laba. Tāpēc pati procesa būtība 

prasa pieradināt sevi rīkoties, liekot lietā zināšanas. Š. Suzuki atgādina 

senu teicienu, proti, ja cilvēks kaut ko mēģina, tad to viņš var arī izdarīt. 

Protams, tas nenotiek viegli un vienkārši, bet nevajadzētu noraidīt to 

tāpēc vien, ka tas ir grūti.  

Milzīga nozīme ir atmiņas trenēšanai. Spēja atcerēties ir viena no 

vitāli nepieciešamākajām spējām, un tā būtu rūpīgi attīstāma. Viens no 

cilvēka raksturojumiem ir dzīves pieredze. To apgūst, ja cilvēks atceras. 

Cilvēkam dzimst idejas, pateicoties pieredzei. Atmiņa ir pamats 

pieredzei, bet pateicoties pieredzei, cilvēkam ir spriestspēja. Vingrinot 

atmiņu, tā kļūst  labāka un labāka. Japānā Talanta Izglītošanas skolā 



mazo bērnu atmiņa tiek vingrināta, viņiem mācoties runāt Kobajasi Isa 

haikas. Katru dienu bērni mācās atcerēties un skandināt pazīstamākās 

no tām. Latvijā līdzīgā veidā tiek izmantotas tautasdziesmas. 

Atbilstoši Š. Suzuki pieejai- vingrināšanās vijoļspēlē ir rotaļa un 
prieks. Sākumā tā ir vairāk vecāku nekā bērnu vingrināšanās, no 

sākuma bērniem netiek dots instruments spēlēšanai. Vispirms tiek 

mācīts mātei nospēlēt mazu fragmentu uz vijoles, lai tādā veidā viņa 

būtu bērnam laba mājskolotāja. Bērns mājās klausās šo skaņdarbu 

atskaņojumu un ierakstu. Kamēr vecāki spēlē vienu un to pašu 

skaņdarbu vai mazu tā fragmentu, bērns vēl nespēlē nemaz. Šis 

princips ir ļoti svarīgs, jo bieži vien mazs bērns vēl nevēlas mācīties 

vijoli. Idejas būtība: sagaidīt to brīdi, kad bērns saka – Es arī gribu spēlēt 

vijoli.  

Vecāki, kuri labi izprot bērnu, kļūst labi skolotāja asistenti un uztver 

kopējo un individuālo stundu nozīmi. Ir vecāki, kuri īsti neizprot 

pedagoģisko sistēmu, kura sastāv no abu veidu stundām. Viņi regulāri 

atved bērnu uz individuālajām stundām, bet mēdz neapmeklēt kopējās, 

uzskatot, ka tās domātas atpūtai. Taču būtībā bērni daudz vairāk 

priecājas par kopējām stundām, jo spēlēšana ansamblī tiem sagādā 

lielu prieku. Viņi muzicē kopā ar bērniem, kuri jau apguvuši vairāk, un 

tas labvēlīgi  ietekmē bērna paša vingrināšanos. Tādā veidā patiesi 

notiek talanta izglītošana.  

Rotaļa noder uzsākšanai, bet turpmāko izaugsmi nosaka 
priecīgs noskaņojums. Daļa vecāku satraucas par to, ka bērnam 

nepatīk mājās vingrināties. Vecāki nespēj saprast, ka bērns uztver vijoli 

kā rotaļu, jo vecāki domā par izglītību. Šāda vecāku pieeja atņem 

bērnam drosmi. Faktiski bērna izglītība sākas ar rotaļu. Vispirms ir 

jāizglīto prāts un tad jāattīsta prasmes, jo tā noris dabiskais mācību 

process.  



Noteikta spēja attīstās pareizi vingrinoties. Ja dažs saka, ka 

mācījies piecus gadus, tas vēl neko nenozīmē. Viss ir atkarīgs no tā, cik 

un kā viņš vingrinājies katru dienu.  

Savā metodikā Š. Suzuki atdala tehnikas pamatu apguvi no 

mākslinieciskā izpildījuma. Iesākumā bērnam jāvar nospēlēt skaņdarbu 

pēc atmiņas. Tikai pēc tam no bērna tiek prasīts uzlabot skaņdarba 

izpildījumu. Tajā ietilpst skaņas kvalitāte, spēles kustību atbrīvotība, 

lielāka precizitāte un izkoptāka muzikalitāte. Mācību process notiek, 

izmantojot tikai vienu konkrētu skaņdarbu kā mācību materiālu. Ikviens 

audzēknis iemācās to atskaņot pēc iespējas labi- tonis ir uzlabots, 

kustības kļuvušas brīvas, ir attīstījusies muzikalitāte. Īstenībā talants 

ticis ieaudzināts bērnos. 

Spēļu pielietojums apgūtā pārbaudei. Kad bērni ir iemācījušies 

spēlēt skaņdarbu brīvi un atraisīti, pedagogs spēles laikā mēdz uzdot 

jautājumus, uz kuriem nepārtraucot spēli, būtu jāatbild. Pēc analoģijas ar 

dzimto valodu tas ir iespējams, jo sarunājoties dzimtajā valodā cilvēki 

vienlaikus var darīt daudz citu lietu, un valoda ir kā otra daba. Gluži tādu 

pašu stāvokli jāpanāk, spēlējot vijoli. Ja bērni var atbildēt, nenojaucot 

spēli, tas nozīmē, ka spēlēšanas iemaņas ir apgūtas līdz tādai pakāpei, 

ka klūvušas par otru dabu. Ja bērns apstājas, lai atbildētu, tad tā nav. 

Savā praksē japāņu skolotājs pielietojis vēl vairākus citus testus. 

Lai pārbaudītu audzēkņu intuīcijas attīstību, darbā ar grupu, kurā ietilpst 

10-15 jaunie vijolnieki,  skolotājs spēlē ar mīma kustībām skaņdarba 

sākumdaļu, bet bez instrumenta. Bērni vēro un tad to atskaņo. 

Audzēkņiem spēlējot arvien labāk un labāk, testu spēles kļūst arvien 

sarežģītākas. Tās kalpo ne vien pārbaudei, bet arī tālāk attīsta bērna 

muzicēšanas prasmi un intuīciju. Savukārt labi attīstīta intuīcija palīdz 

apgūt prasmes visdažādākajās jomās. 


