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SUZUKI FILOZOFIJA 
 Suzuki filozofijas pamatideja - visiem bērniem piemīt spējas  
 Tās var attīstīt labvēlīgā un audzinošā vidē 
 

 



SUZUKI FILOZOFIJA 
Ja pieaugušos var uzskatīt par pilnbrieda augiem, tad bērni 

ir kā dēsti 
 
Ja par dēstiem labi nerūpējas, tad nevar gaidīt uzziedam 

brīnišķus ziedus 
 
Katram ziedam piemīt spēju potenciāls, jeb talants, lai  

“uzziedētu” 
 
Vārdi talants (talent) un spējas (ability) Suzuki filozofijā tiek 

lietoti plašā nozīmē un ir attiecināmi uz katra cilvēka spēju 
domāt, rīkoties vai sajust katrā dotajā situācijā. Šo vārdu 
lietošana nav ierobežota tikai mākslas nozarē, tie ir 
lietojami arī attiecībā uz rakstura īpašībām. 



SUZUKI STĀSTS 
 Dr Shinichi Suzuki   (1898-1998) 
 Vijolnieks, pedagogs, filozofs un humanists, Suzuki Method ™ 

dibinātājs 
 
 
 
 
 
 

 



SUZUKI STĀSTS 
 Suzuki tēvs Masakichi Suzuki vadīja japāņu stīgu instrumentu 

darbnīcu 
 1900. g.sākumā tā izauga līdz pirmajai Japānas vijoles fabrikai 

kas bija lielākā pasaulē.  
 
 
 



SUZUKI STĀSTS 
 17 gadu vecumā Šiniči pirmo reizi izdzirdēja vijolnieka 

Mishas Elmana  Šuberta „Ave Maria” ierakstu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUZUKI STĀSTS 
1921. gadā Berlīnē Suzuki kļuva par Kārļa Klinglera studentu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUZUKI STĀSTS 

 
Berlīnē Suzuki sadraudzējās ar Albertu Einšteinu 
 
 



SUZUKI STĀSTS 
1929.gadā Suzuki atgriezās Japānā un kopā ar 

ar saviem trim brāļiem izveidoja stīgu kvartetu 
 
 
 



SUZUKI STĀSTS 
Kādu dienu kvarteta mēģinājumā 1933. gadā 

viņš pārsteidza savus brāļus, pēkšņi norādot, ka 
visi japāņu bērni runā japāņu valodā 
 



SUZUKI STĀSTS 
1946. gadā Suzuki Matsumoto nodibināja skolu, 

kur pirmsskolas vecuma bērni varēja mācīties 
spēlēt vijoli 

Matsumoto mūzikas skola tika nosaukta par 
“Talantu attīstības pētniecības institūtu”.  

 
 



SUZUKI STĀSTS 
Matsumoto pilsētā Japānas vidienē, kādas senas 

pils tuvumā, vareno un skaisto "Japānas Alpu" 
ēnā dr.Suzuki turpināja attīstīt savu metodi  
 
 

 



SUZUKI STĀSTS 
1960-os Rietumu mūzikas skolotāji sāka doties 

uz Japānu, lai mācītos no Suzuki un redzētu viņa 
studentus  

 
 
 
 



SUZUKI STĀSTS 
1964. gadā amerikāņu stīgu skolotāju asociācija 

(ASTA) uzaicināja dr. Suzuki kopā ar audzēkņiem 
piedalīties savā kongresā Amerikā 

 



SUZUKI STĀSTS 
Suzuki daudz paveica, pateicoties viņa 

ievērojamās sievas Valtraud atbalstam 
 

 



SUZUKI STĀSTS 
Suzuki autobiogrāfijas «Nurtured by Love» 

tulkojums no japāņu uz angļu valodu pirmo reizi 
tika publicēts 1969. gadā 

 
 
 



SUZUKI STĀSTS 
 
Suzuki  metodes audzēkņi ar pasaules slavu: 
 
Toshiya Eto 
Koji Toyoda   
Arabella Steinbacher 
Nicola Benedetti 
Seizo Azuma  
Joshua Bell 
Hilary Hahn 
Brian Lewis 



SUZUKI STĀSTS 
 Šodien pasaulē ir vairāk nekā 8000 apmācītu 

Suzuki skolotāju un gandrīz ceturtdaļmiljons 
Suzuki metodes audzēkņu 
 

 



SUZUKI STĀSTS 
 
 

"Zināšanas nav spējas.  
Zināšanas plus desmit tūkstoš reižu- ir 

spējas.” 
  

/ Dr. Shinichi Suzuki / 



SUZUKI METODE 
 

 agrīns sākums 
 

mūzikas klausīšanās nozīmīgums 
 

 vispirms mācīties spēlēt, tikai pēc tam mācīties lasīt  
 

notis (vispirms runāt, tad lasīt) 
 

 vecāku iesaistīšanās 
 
 audzinoša un labvēlīga mācīšanās vide 
 
 profesionāla pieeja, ko nodrošina kvalificēts Suzuki  
 
skolotājs 

 
 dabiski veidotas skaistas skaņas nozīmīgums 

 
 vienots repertuārs, ko lieto Suzuki audzēkņi visā  
 
pasaulē 

 
 sociālā mijiedarbība ar citiem bērniem- Suzuki audzēkņi  
 
visā pasaulē var sazināties mūzikas valodā 

 



SUZUKI SKOLOTĀJI UN VIŅU SUZUKI PRAKSES 

SUZUKI SKOLOTĀJI 
 
1) Patstāvīgi 
 
  Paši plāno, organizē, 
koordinē, vada  
  Paši rūpējas, lai viņam 
būtu jauni audzēkņi 
 
2) Strādā kvalitatīvi 



SUZUKI SKOLOTĀJI UN VIŅU SUZUKI PRAKSES 

SUZUKI SKOLOTĀJI 
 
3) Mācās 
 

  Suzuki filozofiju; 
 

  sava instrumenta spēli; 
 

  Suzuki repertuāra 
mācīšanās paņēmienus un 
mācīšanas psiholoģiju; 

 

  individuālo un grupu 
nodarbību struktūru; 

  māca audzēkņus supervizora uzraudzībā; 
 

  klausās lekcijas un diskutē par bērna attīstību, galveno uzmanību 
pievēršot vecāku/bērnu savstarpējām attiecībām. 
 

4) Sadarbojas, ir cieņpilni un godīgi 



SUZUKI PROGRAMMA 

1) jo agrāk, jo labāk 
 
2) bez uzņemšanas 
pārbaudījumiem 

3) bez atzīmēm 
 
4) individuālās un grupu 
nodarbības + vērošana 



SUZUKI PROGRAMMA 

5) vecāku izglītība 
 

 vecāku izglītības mēnesis 
 vecāks pats mācās spēlēt 
 vēro 
 regulāra mūzikas 
klausīšanās 
 veido mācīšanās vidi 
mājās 
 vingrinās kopā ar bērnu 

6) Suzuki repertuārs + klausīšanās 



SUZUKI PROGRAMMA 

7) koncerti 
 

  spēlē visi 
  plašs repertuārs 
  gan solo, gan grupas 

  lielākie bērni atbalsta 
mazākos 
  priekšnesumam izvēlas 
skaņdarbu, kurš paguvis 
“nobriest” 



SUZUKI PROGRAMMA 

8) Suzuki nodarbības nav 
garas, bet ir efektīvas 
 
  bērni spēlē pēc dzirdes 
vai no galvas; skolotājs arī 
pārzina materiālu no galvas 
 

  skolotājs māca mūziku 
caur mūziku 
 

  toņa veidošana 

  strādā pie tā, ko bērns var 
 

  vecāki veic pierakstus 



LATVIJAS SUZUKI ASOCIĀCIJA 
 
Latvijas Suzuki Asociācija ir biedrība, kuras mērķis ir: 
•  izplatīt, ieviest un attīstīt Dr. Šiniči Suzuki filozofiju un izglītības metodi 
Latvijā; 
•  attīstīt ikviena cilvēka neierobežoto spēju potenciālu pašā iedīglī, veicinot 
Suzuki skolotāju izglītošanu un vecāku iekļaušanu, radot ģimenisku un 
iedvesmojošu izglītības vidi. 
 
LvSA ikdienā rūpējas par: 
•  Suzuki filozofijas un metodes profesionālo standartu saglabāšanu 
•  Suzuki skolotāju mācību organizēšanu 
•  Atbalsta sniegšanu Suzuki skolotājiem programmu izveidē un īstenošanā 
•  Informācijas pieejamību sabiedrībā par Suzuki metodi 
•  Valsts mēroga Suzuki pasākumu organizēšanu 
•  Sadarbību ar ESA un citām nacionālajām Suzuki organizācijām. 



KĀ VISLABĀK UZZINĀT PAR SUZUKI METODI? 

  2007.g. - pirmais Suzuki 
seminārs 
 

   2008.-2012.g. mūzikas skolas 
skolotāju profesionālās 
pilnveides semināri visos Latvijas 
reģionos 
 

   2013.g. Suzuki Iepazīšanās 
diena 
 

  Kopš 2014.g. notiek Suzuki 
skolotāju mācības 

 
 

  2015.g/2017.g/2019.g. Latvijas Suzuki vasaras meistarklases 
 

 2019.gada 5.-10.augusts - laipni aicināti pieteikties vērot Latvijas 
Suzuki vasaras meistarklasi Engurē! latviasuzukicamp@inbox.lv  

 

mailto:latviasuzukicamp@inbox.lv


LATVIJA 
 
Latvijā šobrīd ir 18 kvalificēti klavieru, vijoles un čella 
Suzuki skolotāji.  
 

Suzuki pieeja Latvijā galvenokārt lokalizējas Rīgā un Jelgavā. Suzuki programmu 
īsteno arī Ikšķilē, Piņķos un Ķekavā. Suzuki skolotāji ir arī Dobelē, Alūksnē, 
Liepājā un Siguldā. 

Suzuki skolotāji Latvijā strādā privāti savās Suzuki praksēs: 
•  Ir skolotāji, kam ir pilnas privātprakses un kas strādā tikai privāti, 
 

•  Ir skolotāji, kas strādā mūzikas skolās, kur lieto tradicionālo mācīšanas 
pieeju, un privātpraksē māca Suzuki pieeju, 
 

•  Ir skolotāji, kas mēģina lietot Suzuki pieeju mūzikas skolas interešu izglītības 
programmās. 



IGAUNIJA 
Igaunijā vismaz divās pašvaldības mūzikas skolās ir 
Suzuki departaments: vecāki var izvēlēties, vai nu 
tradicionālo programmu vai Suzuki programmu.  

LIETUVA 
Lietuvā ir Alternatīvo izglītību koncepcija, kur Suzuki 
metode ir atzīta līdzās ar citām alternatīvajām 
metodēm. Tas ļāva Kauņā nodibināt Suzuki pamatskolu. 
Tajā īsteno valsts pamatizglītības standartu un Suzuki 
mūzikas izglītību. 

POLIJA 
Polijā mūzikas skolu skolotāji var saņemt lielu atbalstu 
savai profesionālajai pilnveidei. Daudz skolotāji ir 
izmantojuši šo iespēju, lai apgūtu Suzuki metodi. Taču 
mūzikas skolās „tīru” Suzuki pieeju neviens nemāca, jo 
to nevar ietilpināt mūzikas skolu programmu prasībās. 





NOBEIGUMS 
 
 

“Katrs bērns ir brīnišķīga, vērtību pilna 
būtne.  

Lūdzu, audziniet un rūpējieties par 
savu bērnu un atrodiet labākos veidus 

kā to darīt”  
 

/Shinichi Suzuki/ 



Es gribētu - ja vien es to spētu- lai izglītība 
mainītos no vienkāršas apmācības uz izglītību šī 
vārda visdziļākajā nozīmē - spētu, iedvesmot, 
atraisīt, kā arī attīstītu cilvēka potenciālu pašā 
iedīglī. Tāpēc mani centieni ir veltīti Talantu 
Audzināšanas tālākai attīstībai: tas, par ko bērns 
kļūst, pilnībā atbilst tam, kā viņš ir audzināts un 
skolots. Es no sirds vēlos, lai visi pasaules bērni 
kļūtu par krietniem un laimīgiem cilvēkiem ar 
izcilām spējām, jo esmu pārliecināts, ka visiem 
bērniem piemīt neierobežots spēju potenciāls. 
Tāpēc es veltīšu visus savas pūles, lai īstenotu 
šīs pārmaiņas.”  

/Š. Suzuki/  



 
 

INFORMĀCIJAS RESURSI PAR SUZUKI PIEEJU: 
 

www.suzukimetode.lv 
 

http://europeansuzuki.org/ 

http://www.suzukimetode.lv
http://europeansuzuki.org/

