Intervijas un dzīvesstāsti
novadu mācībā

Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Antra Grūbe
2021. gada 14. maijs

Personcentrēta pieeja
Novadu dārgumi ir cilvēki, bez
kuriem nebūtu:
• kultūrvēsturiskie objekti,
• tradīcijas,
• valoda,
• saimniecības uzņēmumi,
• daba (emocionāli uztverta un
pārveidota).

Kā izzināt «novadu dārgumus» - personības
• Par viņiem lasīt, dzirdēt, viņus apskatīt.
• Ar viņiem runāt (intervēt):
uzzinot informāciju,
gūstot intervējamā emocijas,
veidojot emocionālu piesaisti,
apgūstot klausīšanās, runāšanas, vērošanas
prasmes, t. i. komunicējot un
attīstot empātiju, kas tik būtiska šodienas un
nākotnes sabiedrībai.
Skolēnu darba uzdevumiem pielāgota atgādne par intervijas veikšanu
pievienota novadu mācības programmas mācību līdzekļu sadaļā.

Fotogrāfijas: oriģināls foto no pases;
ēka, kas pilsētā piederējusi ģimenei
(lai vizualizētu, veicinātu empātiju).
Teksts nav paša cilvēka stāsts, bet
veidots no zināmiem faktiem par
viņu; ar stāsta varoni sasaistāmiem
vēsturiski patiesiem faktiem par
pilsētu; faktiem, kas palīdz veidot
empātiju, raksturojot pārstāvēto
sociālo un etnisko grupu.

Sasniedzamais rezultāts: skolēni iepazīst
konkrētas novada personības, uzzina, kā 2.
pasaules karš mainīja cilvēku likteņus;
saprot, ka sabiedrība ir sociāli un etniski
daudzveidīga (amatnieka, tirgotāja, skolas
direktora, bērna, latviešu, roma, ebreju
biogrāfijas); prognozē nākotnes notikumus;
attīsta empātisku attieksmi pret tuvāko
apkārtni un personībām, kas to veidojušas.
Darbības: skolēni grupās lasa vienu no
vairākiem stāstiem un izpilda uzdevumus:
izveido īsu aprakstu par personu (daļēji no
teksta); sastāda dienas (lai veicinātu
iejušanos, datumu ieteicams sasaistīt ar
stundas norises dienu) notikumu aprakstu
(radoši izmantojot tekstu); prognozē, kādi
notikumi ar stāsta varoni risināsies pēc
10-20 un vairāk gadiem; izstāsta pārējām
grupām.
Atgriezeniskā saikne: skolotāja pēc katra
stāsta pasaka, kas patiesībā notika ar šo
cilvēku un viņa ģimeni. Skolēnu
pieņēmumi par laimīgu dzīvi dzimtenē
lielākoties ir nepareizi, tādējādi iespējams
skaidrot totalitāro režīmu negatīvo
ietekmi uz indivīdiem. Apzināti izvēlētas
gan 14. jūnijā cietušās ģimenes, gan
holokaustā nogalinātie, gan vīrietis, kurš
strādāja vācu policijā, gan ģimene, kas
emigrēja 1944. gadā.

Kā vēl izmantot dzīvesstāstus?
• Pielāgot citiem svarīgiem vēstures
procesiem, kas mainījuši likteņus
(1990. gadu notikumi, Latvijas
iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.
gadā u. c.).
• Skolēnu veiktās intervijas pašiem
apstrādāt:
veidot saīsināto (1 lpp.) tekstu,
saglabājot tikai būtiskāko;
atrast notikumus, kas bijuši svarīgs
pagrieziena punkts liktenī, salīdzināt ar
citiem dzīvesstāstiem, izdarīt
kopsecinājumus par izmaiņām novadā.

Secinājumi

Biogrāfiskajiem stāstiem ir lielāka nozīme, ja
tos veido skolotāji, kuri pārzina savu
novadu/pilsētu. Tos var izveidot arī kopā ar
skolēniem un izmanot turpmākajos gados.
Vadot skolēnu novadpētniecības darbus, kur
nepieciešams veikt intervijas, var novērot, ka
visi jaunieši vienmēr ir iedvesmoti pēc
tikšanās ar kādu novada personību.
Tas strādā!
Lai veicas!
Ideja par turpmāko dzīvesgaitu prognozēšanu aizgūta no Yadvashem
muzeja Izraēlā nodarbības.

