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atslēgvārdi

• Identitāte

• Piederība

• Patība

• Dzīves jēga• Dzīves jēga

• Dzīvesziņa

• Skola



identitāte

- tāpatība, 

- indivīda paštēls, 

- personība, 

- individualitāte, - individualitāte, 

- sevis izjūta; 

- indivīda piederība kādai sociālkulturālai grupai



piederība

• Piederība ir saderība ar konkrētu 
sociālkulturālo grupu (Dainas, Raudupe);

• Piederība - iekļaušanās izjūta ģimenē, skolā, 
tautā (Apine un Roga); 

• Saderību raksturo skaistais - skaists ir tas, 
kas savstarpēji harmoniski saistīts (Dainas, 
Ērdmane, Lautenbahs, Bērziņš);



vēl par piederību

• Piederības vajadzība ir iedzimta (Maslovs, 
Ādlers, Froms);

• Piederības vajadzība nav iedzimta, bet tā top 
indivīda dzīves laikā, t.i., ir ieaudzināma 
(Sardžveladze).



patība
• – tas ir cilvēka aktivitātes avots. Šis avots ir apzinātai un 

mērķtiecīgai cilvēka darbībai, – iekšējā cilvēka subjektībā
esība, aktīvs apziņas elements. Tas ir centienu, 
uzmanības, gribas avots (W.Džeims);

• – veseluma arhetips, cilvēciskā potenciāla pilnības un 
vienotības simbols (K.Jungs);

• - instinktveidīgas vajadzības, spējas, dotumi, anatomija, 
fizioloģiskais līdzsvars, līdzsvarots temperaments 
(Maslovs);

• - nav identitāte, tā vispirms ir mācēšana atrast sevi un būt 
pašam (Fuko).

• – radošās spējas (Dž.Feidimens, R.Freigers)



dzīves jēga

• Tiekšanās uz dievišķīgumu, absolūtu pilnību 
(patiesību, skaistumu, mīlestību) (Herders);

• Dzīves jēga mīt katrā cilvēkā, kā mūžīgā 
iespējamība (Raudive)

• Indivīds neizgudro savu dzīves jēgu, tā ir jāmeklē 
un jāatrod... Tā ir intuitīvi jāmeklē sirdsapziņā un jāatrod... Tā ir intuitīvi jāmeklē sirdsapziņā 
(Frankls);

• Dzīves jēga ir pašrealizācija (Maslovs);
• Dzīves jēga ir tiekties pēc vienotības ar pasauli 

(Raudive);
• cilvēka dzīves jēga ir caur iedzimtām vajadzībām 

pēc mīlestības, piederības, pašrealizācijas -
realizēt patiesību, kas rodama cilvēka patībā. 



Piederība  sabiedrībai

• Piederība veidojas augstākās saskaņas 
stāvoklī – vide (sabiedrība) un indivīds ir 
saplūduši jeb atrodas savstarpējās 
harmoniskās attiecībās (Raudive, Lendlofa), harmoniskās attiecībās (Raudive, Lendlofa), 
cilvēks vienlaikus pieder sev un sabiedrībai 
(Froms). 

• Par piederību sabiedrībai var runāt, tad, kad  
cilvēks rod patiesu iespēju realizēt tajā savu 
patību, kas arī ir viņa dzīves jēga;



vides tautas pedagoģijā

• tautas tradīciju vide (ritmi dabā, cilvēka mūžā);
• ģimenisku attiecību vide; 
• dabas vide;
• darba vide;
• brīvas attīstības iespējamības vide;• brīvas attīstības iespējamības vide;
• spontānas izteikšanās iespēju vide;
• sadarbības vide; 
• estētiski sakārtota vide;
• “tikušu” ļautiņu vide (paraugs fiziskā un garīgā 

līmenī)



pasaulē

• Holistiskās jeb veseluma skolas;

Šo skolu principi:

• patības princips; • patības princips; 

• dabīguma princips;

• sadarbības (demokrātijas) princips;

• brīvības princips;

• veseluma jeb integritātes princips 



tautskola

• Veidota atbilstoši tautas pedagoģijai 
raksturīgām vidēm;

• Pilda valsts pasūtījumu un realizē pilnu 
pamatskolas kursa apguvi atbilstoši valsts 
standartam;



Biedrības Tautskola 99 baltie zirgi 
pamatskola

Tautskola dibināta 1993. gadā
Ikšķiles atzars, Ikšķiles Brīvā skola -2010;
Mārupes atzars, Māras Brīvā skolā – 2011;
Tukuma atzars – 2011;
Valmieras atzars, Baltā skola – 2012.
Rīgā, Pļavniekos - 2014



Paldies par uzmanību!




