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Asta Širiakovienė
V, RUZGĄS APIE DARBINĮ MOKVMĄ
Šit.Mtit sau�;i o mtinesį sventėme tr.okytoj-.i,

pedagugo ·metodi

ninko, daugeli o vadovėlių autoriaus, red aktoriaus, vertėjo,

mu

zie.t.ln inko, vieno iš bibli otekininkystės prad ininkų Lietuvoje
V inco Ruzgo 1$imlmo 100-!jsias metinea,
Bibli ografai yra suregistravę apie 650 Vinco Ruzga publi
ka cijų,
V.

Parašyta

Jl b1yga.

11 knygi� išve rsta į lietuvių kalh!l·

Ruzgas daugi ausia domėjosi gamtos mokslu,

mokymo, 1.storijos, bibli otekininkystės,
suaugusi.ųj•� !lvl.e timo temomi f..
b inio

pedag0gikos,

dar

muz iejininkystės,

Gausus ir turini06dS v. Ruzgo pedagoginis palikimas.

Iš

jo norėt11s i iilskirti mi ntis apie darlJin:į mokymq pradinėse kla
sėse.

Šiuo klau;:;imu peu,,eogo darbuose ryš!dos dvi kryptys1

1110-

k)'llo teorij<rn ir metodikos problemos.

Kai kurias iš Jų,aktua

lias ir :l i u nd i en o s praditrnl mokyklai,

aptarsime

šiame straips

ny je.
Rank11 ddrlrni
mąją

raikšmę.

turi. dide l•� m oko m ų Ją, la v i n am ą ją ir auklėj a

v. Ruzgas tcige, kad jie turi bUti įterpiami į

benr.1rojo mo!{ymo ir· auklėjimo si stem;�

" h armoni ng a m

11• visapu siš

kam m0Kini11 ;'roto, fizlni11 jugų ir sugebėjim1_1 lav1nimui pagel
b0ti" (l, p. 71).
FPL1go,_;:;�1 r·e\con1r:nridvo
ti 4-6 S·JVai t:lnes
Bet

:1P

v i

l·HLL,s.

pradinLi
ši,,n,iLm

11•·)'le;·t/1tq įt;r,i·:i.nci ;lv.iGj11

;,;1.isitĮ ranktj dė1rl1dms
t<ii

praktiGki.!i

skil'

ueįm:moma.

pjl1uver6i1Į dė1rtJ11 p;1•nhĮ,
121

nejungiant Jų su dailės pamokomis?
Darbų pamokos padeda plėsti vaikų akiratį ir papildo daly
ki nėse pamokose įgytas žinias: darbo procese mokiniai praktiš
kai suvokia daiktų dydį, formas, tUrį, spalvas, mokosi praktiš
kai taikyti piešimo, matematikos ir kitose pal11okose įe;yta s ži
nias.
Planuojant ir organizuo j ant dar�ų pamokas, reikia nepa
m iršti politechninio mokymo principų: sieti praktikų su teorija
ir atvirkščiai, o nesitenkinti vien tH p raktinių įgŪd:Zių lavi
nimu

(2, p. 44). Pradinukai supažinQ.inami su darbo obj ektu,

darbo priemonėmis, žmogaus darbine veikla ir Jos p!'OdUktais,
Vaikai turi įgyti bendr4 supratimą apie įvairius gaminius, ži
noti Jų apdfrbimo blldUs.
v. Ruzga supratimu, į pradinių klasių darbinio mokymo tu
rinį turi įeiti:
l) vaikus supančios aplinkos daiktų, reiškinių, žmo nių
darbinės veiklos stebė ji�as. \yrimas,
2) el_,mentarios ži ni os apie dažniausilii pasitaikanč1as
medžiagas: �opierių, klirton�. medĮ1 molį, metalą ir kt.1
J) ži nios apie paprasčiausius darbo įrankius (peilį,
žirkles ir t, t.), matavimo prietaisus (metrą, kampainį), mokė
jimai ir įgūdžiai jais naudotis;
4) e l'.' �ent11rios �inios apie namų ūl<io tvarkym<1 (aplinkos
tvarkymą.

r

�iuvinėjimą

'

mezgimą.);

5) el..,mGntarios žinios, mokėjimai, �giidžiai, susijt,i sµ že
mas ilkio darbais.
Ped<igogas

sitllo atsižvelgti

į

vaiko amžiaus

ypatybes, 7-8

metų vaikal"S galima duoti •darbo iš popierinės medžiagos, f\ipu
liukų, plačiai panaudojant lipt..ybq iii 111olio ir plastilino•
(l.,

p, 82). 8-10 metų vaikams L•;,;matomi sudlė1il ngesni kartono,

111ectZio, metalo, žemės Qkio d1.1'.i-oai, menini
•

..11 vio punicriaus darbc!i ypač pat!'uukia

ve"rtė yra ta, kaJ

dirbun

t luvinami

v

pirštų.

lipdymas. Įvairias-

likL>s. :Jų pedagoginė
rauOLen.ys;

be

to, ir

p.ti iu•,Jiia.,ia yra tcki'i, kad ri:i:i.kia švuros, tva:D'kingumo, dar
bi•� turi b(Hi ';.;tliel<cdl.ė1s at.iuHc1i,
rf)Uii<i'-'d dcli.kq

formd,

Lipclj110 ci..rbus

tilc::.lia \.

Estetinis

ugdymas

linijolJi::., popieri.::1us sp<ilvų pė1rinki-

\:
v<> i k ;,, i 1uėi>sta

<11>

nuo llla·!'.en.G,

Šiu

c1 .trb<i:li p.;sdeda
•

l·•vinti re�illl4Ją v • l;.duotę ir įh1111ė1tyti jo<; truk1Jmus. 'l. Ruzga·s
..

·1.;i;·ylf.�,io,

,h;g 11;.:ly:uc. p.11Bslcr;r;.,. v1ik..it y,ru ••ktyvus, in:iic:iw·t.yv:lis

ir kUrybingi. Reikia apgailestauti, kad musų mokykloje šių pa
mokų

skaičius labai nedidelis. Galbūt

jų galėtų bati daugiau

pradinių klasių mokymo programoje'?

Le n g vi

si uvim o

d.J. rb ai

dėtingesni - nuo 9 metų.

bą,

pri ei n ami j au

7-8 metų v,;ika111s , su

I šmo ks t ama įsiūt:i. sagų, pr isiūti pa ka

si uvinoti. Šie darl.ai labai padeda ugdyti

tv arking umą,

švarą,

tikslu11q,

estetinį Jausmą.

l?radinukai susiduria ir su žemės tlkio d arb ais. Dažnai ·Jie
sudomina Vdikus, sužadina nor11 dirbti, ·tačiau V.

kaip molcymo ir auklėjimo ųriem on ė s
ti epizodišk as,

R u zgo nuomone,

d art '..Į vaidlllUO turėtų b il

o ne sistemiškas.

Ru�gas k ėl ė mintį,

V.

š ių

kaip sudominti va.i.kus darbu.

na . " k ilu opšt us mokytojo pa sirei gimHs,

Bllti

patr a ukl u s įvadinis pokal

bis,

konkretus darbo tilrnlas. :Juo aF ic es ni:o vaikams darbo tiks

las,

juo d a rb as įdomesnis. l'aties moi�lnio pugamintas ir į vai 

riai pritaikomas dirbinys sukeli<! susidomėjimą, norą dirbti,
kurti.

Kiekvieno j e pamokoje reikėtų žadinti pažintinės ir kQ

rybinės veiklos poreikį.

sieti L10kymo turinį su gyvenimu.

būti pajė�iamas. Tuomet jis sk at in a vaiki\ to

Darbas turi

liau dirbti, ugdo jo pasi t ik ė jim<1 savo J i:į g omi s ir sugebėjimti1:3.
. kad per su nkus darb as yra neleistinas ir �a
Ruzgas pažymi,

V.

lin gas , •ji ts u � mu š a Vdikc norq dirbti, s l o pi na alct yvum ą , vaikui
dat>osi n eįdomus, įkyrus" (l, p, 72). Vienodi j u desia i labai
v a r gin a raumenis,

bukina dėmesį, Mokiniai skuba greičiau baig

ti prddėt,1 darbą ir dažn ai nepastebi trūkumų, k l ai dų
jas turi neleisti dirbti darbo bet kaip,
biniai butų švarūs, tvar ki11gi,

tikslUi,,,

u

.

Mokyto

re ik a l au ti, kad dir

Svurbu žinoti įrankių

tiukamum!Į ir nu olatos jai;. rūpintis. Buki fr sugP.dę į ran kiai

"bereikalo eikvoja vaiko energi,!1, rankas sužaloja ir patį dilr
bq gadina" (l, p. 126). Su šia higienos proble111a susiduria dai
na s pradinių klasių mokytpJas. Nereikėtų jo„ pamiršti. Pt1ts
kytoJas

mo

turi siekti , kad įr<mk iai būtų tva1'kingi ir aštrJ ai iš

galąsti. O darbo pozus? Ar vi� o met įspė jama, kad vaikas !'Jdi
n et aisyklin gai,

o

įrHr1 ki ll s

vartoja I<laidingai?

Mokytojėls

turi

ri.lointis t;ii syklinga mckir:ių la ik ys e n a a t1 i e k an t į vairiu s ran

k•1 darbus.
!Jažnai ·wikai gar.1ina
v yz dį ,

d

į rb in į pagal

m oky to j o pa �dik t<1 pa

Tuum ęt L1b<Ji lengva nukryptį į mechaniilkum•1, moidnil1

i.niciatyvos, :oavaranl;iilk�uo ir l:i.lrybi.�kumo s.lopi11imq. Kaip vi·

&o to i� v engti? V. R u zga s, a�kreipdamas mo kyt ojų dėmesį

aplinkybų, rušė:
nes

į

iiq

"Labui svurbu, kad dctrbas butų įvairinumas,

vienodcl9 da!'bas n uob odus ir .greit atsibosta, o :įvairumas su

domina, ·sukelia daugiau minči11 ir duoda galimumų pra plė sti moki
ni11 k Llry bini u s sugebėjimus• (l, p. 72). Da:rbų mokymas turėt11 bū
ti l:.ibi;;usiai individualizuotas. Reikėtų atsižvelgti :į mokinių
polinkius bei intoresusu , skatinti jų kilrybines pastangas. Mo

k inių alctyvumas garokai padidėja, kai skirt11 užcluot:į galima a t
kai leid:l.ia1ua pa::.iriukti skirtin;;us kons

likti keliais būdais,

t rukcijos v«!'iantus, įvuirias spalvas bei cl i cbinio updiiilą. ouug
kas prikl<mso
kiau d:lrb ti.

gas,

nuo

mokytojo sugebėjim11, noro :įdomiau iI' kt.irybiš

Mol:yt;:ijas, kur1s yra

be, yra menkas mokytojns"

nėra

b lo ui 0k i..i S

"Ša

progrumo� '\ler

ne ga lį s pa!'eikšti s avo kurybi Š kos i1licia tyvos mokymo d1ir

(l, p. 90). V. Ruzgcts pdpažįi:ita, kaO.

nuoboaesnio ir įl;yresnio darbo, kciip dirbti pi..13al iš anks

šablon11.

to nustatytt1

Rei lc i a l.landyti iešk oti , kurti nuuju, sku

tinti mokinių iniciatyv<i bei savurankiškum<1.
Supa�indinti mokinius su

įvairia

darbine llllonių veikla,

nauja teclmi!•a, pažangiais darbo me todais pade da ekskursijos.
:Jos laikoU10S svarbiu metodu mokinių ioinioms pl ės ti ir kon kre 
tinti.

1!127 m. V. Rizgas šiuo Iclausimu parengė special111 moky

mo priemonq "Mokon1osios ekskursijos•t. :Joje mo!dniui smulkiai
supažindinami

su pramonine ir :i.emės ūkio

gamyba,statybų

darbai::;.

"Ekskursija yra ne kas kita, k ai p ta pati mokyk los pamoka,
tik Žymiai laisvesnėse ir patogesnėse sąlygose•,
gas.

- rašė V. Ruz

�El<skur::;ijos mokymo programose ir pli.lllUose turi užimti Žy

mi11 vt et·1 ir turi būti vykdomos kuo greičiausiai• (), p, 2));
Deja rnoky k l o se dax- mažai organizuojama ekskursijų, nors

jos prugrarnoje ir n umu tytos. N e re ta i mokytr;jui tenkinasi tik
�asakoji�ilis apie kckiq

nors �rofesijų, o mo ki fii ai ne�amuto

ko'1hreč!.ų darbo cį.'eNr;ijų, aesusipa:�įsta su darbo sąlygo mi s .

Iš

praktik u s žinoma, kas "�kas pergyventil, tas daug ilgiau pasilie
ka atmintyJ, negu tui, ką
klausydami"

m es

įgijome

skditydami

E:ksk:irsijC!:l pad•.,da auklėti vuiJ:us, ugdo
Juos

Jr:;sesniu!.i,

kh,kvien:� mc�:iloį.
d:.i1:t<Ji.s,

kuygas ·ur

(J, p. 11).

t:<:t_

ir

ri�i JP ;16 f"t:i�:.'::.�.1

ČL.1

v;.. iI; a i

siv.>d«
_;�:_.

inid;,ityv.1,

daro

111ol:ytD j !li 1;<Jlimyl>'( geric;u pė1iinti

su 'eiki;,i

u1si1Ji..1,�į,;t;1

j<.Į ryC;�

t 1ki1.Į

su

ne tik

U.t<iis.

el:s;: Įrsi.jrĮ C1ruu�u;_,

su

įvctii-ictis

Dilalni.11iu podū
-

!'1:i.�1(į 11111

g1·e-

tinimas stengiantis U siaiilkin ti jų esmines žymes. Analogijos·
nustatymas, reiškinių ir daiktų gretinimas ieškant panai3ių ir
skirtingų bruožų aktyvina mokinių mąstymą, žadinil vaizduotų,
srld
l ina dėr.1esį. El< sk urs ij 1 1 nereikė �ų v engti. Jei įm<.1rio11a t pa
tariama organizuoti papildomas temines AkskursiJas įvairiems
programos

.s ky

ri 1 ms

m1gr1nėti.

Kalbėdamas apie darbi.Į mokyt0Jt1, V, Ru:i:gas pabrėi.:davo, kad
,iis turi mokėti ne tik tiek, kiek reikalauju p1•ograma, bet ir
sugebėti a t l ikti sudėtingesnius dar bus. Pedagog11s pripažino,
kad mokytojas ne viskq mokn, tačiau, turėdamas gyvenimo praktikos,
patirties, rei l d am os 11 terataros ir pavyzdžių, jis pats gali la
bai daug ko išmokti. •Mes, mokytojai, juk vis<i laik<1 mokom ės, ku
riame, ieškome naujų mo��ymo fo ·r mų • (4, p. 220).
Mokykla rengia mokinius gyvenimui. Čia jie turi būti ne
tik mokomi, be t ir auklėjami. • vadina si , - ai!Jkina V. Ruzgas, visų dalyl'.ų mokytojai savo pamokoms turl semti žinių iš vieno
šal tinic - gyvenamosios aplinkos ir, atitinkamai j<Į apdoroję,
pat�ikti savo mokiniams auklėtiniams• (5, p, 10).
Kuriant naują Lietuvos mokyklą, istorija tampa tvirtu
r am!"čiu. Turime kuo pla čiau taikyti pedagoginį palikimą - svar
bi4 tautinės.mokyklos 3aivinimo prielaidą.
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