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CILVĒKI — SKOLOTĀJS

K
ad Aleksandrs sāka 
strādāt, bērnu vecāku 
reakcija bija pretrunī
ga. Vieni raizējās, vai šis 
zaļknābis spēs vidussko
lēniem labi iemācīt ma
temātiku. Otra daļa pau
da sajūsmu — cik labi, ka 

esat jauns! Un vīrietis! Beidzot skolā strādā 
jauns vīrietis! Paradoksāli, bet tieši otrā re
akcija Aleksandrā izraisa sašutumu: «Kopš 
kura laika dzimums un vecums ir kritērijs 
labam skolotājam? Zinu daudz gados vecā
ku kolēģu sieviešu, kuras pelnījušas cieņu 
un apbrīnu. Izcils pedagogs ir izcils, lai cik 
viņam būtu gadu, lai kas mugurā.» 

Aleksandrs pārliecinājies, ka bērni ne
būt nav «automātiskā» sajūsmā par skolotā
ju tikai tāpēc, ka viņš jauns. «Iedomājieties 
pusaudzi, kuram tie, kas mācās divas kla
ses augstāk, šķiet veci. Studenti viņa acīs ir 
sirmgalvji! Jaunam pedagogam iegūt klases 
cieņu ir tikai viena iespēja — būt izcilam.»

SKOLA KĀ IESPĒJA
Aleksandrs audzis Daugavpils novadā 
daudzbērnu ģimenē. Ieguvis maģistra grādu 
Latvijas Universitātes Fizikas un matemā ti

kas fakultātē, šobrīd studē pedagoģiju dok
torantūras programmā. Pirmās studijas at
balstīja Vītolu fonds. «Fonda piešķirtā sti
pendija man nebija papildu nauda, bet ek
sistenciāls jautājums.» Skolotāja darbs bija 
Aleksandra bērnības sapnis. Bet, kad bija 
jāizvēlas, vai studēt matemātiku ar pedago
ģijas novirzienu vai akadēmisko matemāti
ku, no pedagoģijas nobijies. Domājis — ja nu 
skola ir tikai bērna sapnis, bet reālajā dzīvē 
būs vilšanās? Bet, kā smejas Aleksandrs, «ir 
sapņi, kuriem cilvēks dzenas pakaļ, un ir tā
di, kas tevi paši noķer». 

Studiju laikā sācis strādāt laikraksta Die-
na pētnieciskās žurnālistikas nodaļā. Darbs 
paticis, žurnālistika aizrauj joprojām. Taču, 
mainoties laikraksta īpašniekiem, nodaļa 
likvidēta. Ko iesākt? Nolēmis sekot bērnī
bas aicinājumam un devies uz Iespējamo 
misiju. «Pabeidzot mācības, Iespējamās mi-
sijas skolotājiem darbs nebija jāmeklē, sko
las konkurēja, kurš tevi dabūs.» Tomēr sā
kumā saskāries ar skeptisku attieksmi no ve
cāko kolēģu puses — sak, tu te esi tikai uz 
pāris gadiem, pēc tam aizlaidīsies. Savārīsi 
putru ar savu jauno pedagoģiju, un mēs va
rēsim to strēbt! Bet Aleksandrs palicis sko
lā. Tāpēc, ka darbs paticis. Arī tādēļ, lai pie
rādītu, ka nav viendienītis, kurš ātri aplauž 
spārnus. «Skolotājs ir mūža profesija. Visu 
laiku jāmācās. Jāiet līdzi laikam, jo arī bērni 
mainās, attiecību dinamika starp skolotāju 
un klasi ir nemitīgs izaicinājums.»

MĪLOŠIE, DUSMĪGIE VECĀKI
Vai bieži nācies saskarties ar dusmīgiem ve
cākiem? Protams! «Ir tikai normāli, ka vecā
ki uztraucas par bērna sekmēm vai attiecī
bām klasē un zvana skolotājam, lai pārrunā
tu šīs problēmas. Bet ar visu savu pieredzi, 
pedagoga izglītību un papildu psiholoģijas 

«Mīloši vecāki 
reizēm aizmirst, 
kādi ir pusaudži. 
Viņiem dzīvē viss  
ir drāma»

Kāpēc vērts strādāt skolā? 
Kādam jābūt labam pedagogam? 

Sākam rakstu sēriju par gados jauniem 
cilvēkiem, kuri skolā atraduši savu aicinājumu
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Labam pedagogam 
nav vecuma
Matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs pedagoģijā ienāca caur Iespējamo 
misiju un pēc 11 gadiem, kas nostrādāti dažādās skolās, kļuvis par Rīgas 
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kursiem nekad neesi emocionāli gatavs, 
ka tev pateiks: tu nepareizi māci, neko ne
jēdz, liec nepareizas atzīmes, neproti savu 
darbu!» Visgrūtāk ir tad, ja esi centies. Viņš 
min gadījumu ar bērnu, kurš klasē bijis at
stumts. Aleksandrs veselu gadu diendienā 
pūlējies, lai bērnu iekļautu kolektīvā. Tie 
mazie mirkļi, kad redzējis, ka ar šo bērnu 
kāds sveicinās un brīdi parunājas, šķituši kā 
uzvara. Līdz piezvanījusi māte un noskaldī
jusi, ka visas skolotāja darbības ir aplamas 
un kaitnieciskas, viņš esot nelga. «Tādos brī
žos sāp. Pat vairāk nekā tad, ja pašam būtu 
problēmas personīgajā dzīvē.»

Nav viegli audzinātājam, kurš kļūst par 
vidutāju bērna un vecāku attiecībās, stāsta 
Vorobjovs. Vecāki lūdz — palīdziet savaldīt 
puiku, netiekam galā! Skolotājs nevar atrisi
nāt problēmas ģimenē, tāpat kā vecāki ne
var viņam palīdzēt vadīt stundas. Uz skolu 
atnāk mamma: «Pastāstiet, kā bērnam klā
jas! Viņš ar mani nerunā, neko nestāsta. Kad 
jautāju, tikai atņurd pretī.» Aleksandrs do
das pie bērna parunāties. Pusaudzis paziņo 
— vecākiem viss vienalga, viņi par mani ne
interesējas! Kur ir patiesība? «Mīloši vecāki 
reizēm aizmirst, kādi ir pusaudži. Viņiem 
dzīvē viss ir drāma, viņi grib izbaudīt drā

mu un atradīs to arī tad, ja tai nav reāla pa
mata,» smaida Aleksandrs. Pusaudžiem pie
mīt nepieciešamība atdalīties no vecākiem, 
un mammas mūžīgie jautājumi «kur biji, 
kad būsi, vai paēdi, vai izmācījies» tīnim iz
klausās kā garš, apnicīgs, kaitinošs teikums. 
«Tīnim jāļauj uzņemties lielāku atbildību, 
pašam organizēt dzīvi, mācības, pašam pa
ēst. Citādi izaug jaunietis, kurš nav spējīgs 
pieņemt patstāvīgus lēmumus. Aizvērtas is
tabas durvis, īgnums un nesarunāšanās ir 
simptomi, kas pieaugot pāriet.» 

DISCIPLĪNAS BUBULIS
Cik nav dzirdēts — skolēni vairs nerespek
tē skolotājus, uzrunā uz «tu», nav cieņas 
un subordinācijas. Aleksandra princips al
laž bijis viens — matemātikas stundās un au
dzināmajā klasē radīt patīkamu, draudzīgu 
atmosfēru. «Ja ir laba gaisotne, bērni jūtas 
komfortabli un paši izturas draudzīgi, man 
balss nav jāpaceļ.» Un tam nav nekāda sa
kara ar pielabināšanos vai «čomošanos» ar 
skolēniem. Mūsdienu bērniem ir nepiecie
šamība skolotāju uzrunāt uz «tu» — lai nu bū
tu, ja tas palīdz veidot labu kontaktu ar pe
dagogu, uzticēties! «Disciplīnu klasē veido 
skolēnu emocijas,» paskaidro Aleksandrs. 

«Tās var būt patīkamas un sirsnīgas, bet arī 
bailes ir emocijas. Skolotājs izvēlas savu ce
ļu — iedrošināt vai iebiedēt.» 

Uzspēlētu stingrību un autoritāru pieeju 
viņš redz kā strupceļu. «Sākumā vari biedēt 
ar sliktām atzīmēm, nenokārtotiem eksā

meniem un vasaras darbiem. Bet skolēni 
pie draudiem pierod, vairs neņem gal

vā. Jādraud ar ko lielāku — izmešanu 
no skolas, piemēram. Bet arī pie tā 

viņi pierod. Ar ko beigās draudē
si, lai tevi respektētu?» jautā sko
lotājs. Neesot jēgas tēlot cieto 
riekstu, ja tāds neesi. «Skolēni 
ir kā radari — jūt, ja neesi pa
tiess, tukši klaigā vai tēlo drau
dziņu. Darbs skolā man iemā
cījis būt dabiskam. Patiesums 
ir pirmais solis uz disciplīnu 
un kontaktu ar klasi.»

PRESTIŽA PROBLĒMA
Par spīti iespējai strādāt ģim
nāzijā, Aleksandrs par sa
vu pirmo darbavietu izvēlē

jās mūzikas internātskolu Rīgā. 
Gribējis sevi pārbaudīt un norū

dīt «nesapņu» skolā, kur mācīju
šies arī bērni no problemātiskām 

ģimenēm un matemātika nebija ie
cienītākais priekšmets. «Tā bija vērtī

ga pieredze.»
Vēlāk strādājis Mārupes vidusskolā — 

ideālā darbavietā, kā pats saka. Tomēr, uz
zinot, ka tiek meklēts RTU Inženierzinātņu 
vidusskolas direktors, nav spējis savaldīt 
matemātiķa sirdi un pieteicies. Izturējis ilgu 
un smagu konkursu, viņš jau mēnesi strā
dā jaunajā postenī. Šī ir prestiža vidusskola, 
kas rīvē kantes populārākajām ģimnāzijām. 
«Prestiža skola — tas šodien ir gandrīz lamu
vārds. Laika gaitā izveidojusies situācija, ka 
ir prestižās un parastās skolas, vecākos un 
bērnos tas pamazām rada nepatiku un dus
mas,» atklāti saka Vorobjovs. 

«Ideālā variantā jebkurai skolai, kas at
rodas vistuvāk bērna mājām, jābūt viņam 
labākajai. Šīs prestiža problēmas sākās, kad 
iestājeksāmenus augstskolās nomainīja pret 
atestātu un vidusskolas beigšanas eksāme
nu atzīmju konkursu.» Vecāki un jaunieši, 
izvēloties vidusskolu, skatās tās reitingu at
tiecībā uz gala eksāmenu atzīmēm. Un izvē
las skolas, kas uzrāda labākos rezultātus. «Ir 
daudz skolu, kurām ir neparasta koncepci
ja pedagoģijai vai alternatīvām mācību pro
grammām — interesanti, forši! Bet, ja skola 
nav reitinga augšgalā, labie nodomi it kā iz
rādās veltīgi.»

Aleksandrs uzsver — pedagogs ir aicinā
juma profesija, un jebkuram skolotājam sa
vā priekšmetā jātiecas uz izcilību. «Lai katrs 
bērns būtu izcils atbilstoši savām spējām. 
Esmu pārliecinājies, ka ir maz bērnu, kuri 
nespēj apgūt matemātiku. Viss, kā viņiem 
trūkst — motivācijas un atvērta, droša kon
takta ar skolotāju. Un abas šīs lietas nav ne
labojamas.» l


