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Itzulpenak eta lankidetzak

lrakasle komunikatiboa

Pello Esnal

O. SARRERA
Furi-furian dago gaur egun hizkuntz

irakaskuntzaren alorrean «komunikati
bo» hitza. Hain furian ere, irakaskun
tzaren osagai guztiak kutsu komunikati
boaz jotzeko zorian bait <laude: helbu
ruak eta metodologiak, metodoak eta
teknikak, ariketak etajardunak.

Arazoz ondo hornitua dagoen edo
zein alorretan gertatu ohi da sarri. Ba
patean sortu dela halako hitzen bat, as
kotan inork gutxik dakiena zer esan nahi
duen, eta badoazela denak erleak lore
tara bezala, gaitz guztien sendagaia non
aurkituko. Ez alferrik gehienetan. Mi
rariak urri nonbait. Horrelakoetan, gai
nera, ez da urruti ibiliko merkatari lo
tsagabe horietakoren bat, jendearen
irrikan merkantzia saltzeko aukera ezin
hobea iknsiz, bere betiko ardo merkea
etiketaz aldatu eta munduko onenaren
izenean salduko duena. Eskerrak ge
roak bereziko dituen ozpinak eta ar
doak. Bitartean, ordea, zenbat bihoz
tar, ernegatze eta frustrazio ...

Belduz naiz hizkuntz irakaskuntza
ren alorrean ere horrelako zerbait ez ote
den gertatu eta gertatzen ari. Garbi bai
no garbiago dago hizkuntzen irakas
kuntzako helburu zaharkituen aldatu
beharra. Hizkuntzak komunikatzeko ez

badira, zer arraiotarako ote? Eta arra
zoizkoa baino arrazoizkoagoa dirudi
helburu komunikatiboen arabera mol
datu behar izateak irakaskuntzaren gai
nerako aldagaiak: ariketak eta meto
doak, programazioak eta ebaluazioak,
saioak eta ekintzak ... Eta horretan ari
gara. Tartean, ordea, sartua izango
dugu eta izango digute ziriren bat baino
gehiago, ezjakinean batzuk (ausarta eta
lotsagabea da gero ezjakinon mingaina
eta luma!), propio beste zenbaitek (beti
dago kontuz ibili beharra sarraskizalee
kin).

Jo batera eta jo bestera ari bagara ere
euskararen irakaskuntza komunikati
boagoa egin nahian, bada oraindik ere
moda berriak jo ez duen alorrik. Behar
bada jo beharrik ez zuelako, agian alo
rrik zailena edo istilutsuena delako. lra
kaslearenaz ari naiz.

Denok ezagutu eta ezagutzen ditugu
halamoduzko irakasleak, dena delakoa
gatik, irakasle eta ikasleen arteko giroa
zaila eta nekosoa, garratza eta astuna
egiten dutenak. Bestelakoak ere ezagu
tu eta ezagutzen ditugun bezalaxe: giroa
eta harremanak eta komunikazioa go
zoa eta atsegina egiten dutenak. Ez ote
dago irakaslea komunikatiboagoa egin
beharrik? Nola egin irakaslea komuni
katiboagoa? Nola erraz dezake irakasle
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batek eskolako giroa? Nola jokatu? Ira
kasleok behin baino gehiagotan geure
buruari egindako galderak ditugu. Ea
honako lan honetan, eta aipatutako
moda aitzaki, zeharbidez edo zenbait
erantzun aurkitzen saiatzen garen.

l. FROGABAT

Irakaslearen jarrera aztertuko dugu
batipat: norberak duena eta jarrera ho
rrek ikaslegoan duen eragina. Nork
1.1. Kasuak
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bere jarrera aztertzeko, galdesorta (1)
bat erabiliko dugu. Hamar kasu dira
guztira. Kasu bakoitza irakurri ondo
ren, irakurleak/irakasleak aukeran jar
tzen diren sei erantzun-ereduetako bat
hautatu behar du, berak horrelako
egoeran emango lukeena. Behin kasu
bakoitzari bere erantzuna emanda gero,
ikusiko dugu zer-nolako jarrera adieraz
ten duten erantzunek, eta nola eragiten
dien ikasleei.

l. kasua

(37 urteko emakumea; ahots nekatua)

Bene-benetan ez dakit zer egin. Egia esan, ez dakit lehengo lanera, estandardista
izatera, itzuli ala ez. Lan horrek kalte egiten dit, nerbioak hondatzen dizkit. Baina
lan finkoa da eta soldata onekoa. Utzi ere egin dezaket eta zinetan gustatzen zaidan
beste zerbaiti heldu. Nolanahi ere, ez litzateke hain lan aspergarria eta beti berdina
izango. Baina horrek berriro ere lehen mailetatik eta soldata txikiarekin hasi beha
rra ekarriko lidake. Hori eramateko gauza izango ote nintzateke? Ez dakit, ez da
kit...

Erantzun-ereduak

1. Une honetako zure xedeez besterik
esan dezakezu?

2. Lan berri bati ekin aurretik, ziur
egon behar duzu zuretzat lehengoa
baino onuragarriagoa dela. Bestela,
ustea ustel gerta dakizuke.

3. Beno, ez da irteerarik gabeko zuloa
ere; zure lan berri hori zein izan dai
tekeen ikusi behar. Nik lagunduko
dizut buruarekin hitz egiteko ikustal
di bat lortzen.

4. Bi alderdi ditu zure arazo horrek:
alde batetik, oraingo lana utzi nahi

duzu, baina, bestalde, ez dakizu bes
te zein lan komeni zaizun.

S. Erabakia ez da erraza, ezta? Zera da
aukera: edo ofizio berriak dakartzan
arriskuei aurre egin edo gustuko ez
duzun lan baten ziurtasunarekin
konformatu.

6. Gehiegi kezkatzen zara. Zeure bu
rua horrela estututa ez dituzu eragoz
penak kenduko. Ez hasi arazo horre
tan pentsatzen. Azkenean berez nor
malduko da guztia.

2. kasua

(30 urteko gizona. Ahots arraroa, xotila, gastatua)

Oso sentimendu bitxiak ditut. Zerbait atsegin gertatzen zaidanean, ezin sinetsi iza
ten dut; ezer gertatu ez balitz bezala ibiltzen naiz. Ez nago lasai. Laurarekin hitzegin

(1) Galdesorta hau hainbat ikastarotan talde-dinamikako irakasle izandako Xabier Markiegiri zor diogu
funtsean. Geuk ere erabili izan dugu zenbait ikastalditan; behin eta berriro eskatu digutenez, argitara dama
gu hemen. Argitasun gehiagorako, ikus ROGERS, K. eta KINGET, G.M.: Psicoterapia y relaciones huma
nas; Alfaguara (2 liburuki), Madrid, 1971.
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nahi nuke. Aste osoak pasa ditut bere ondoan, elkarrizketa bat eskatzen ausartu
gabe. Baina eskatu bezain laster eman zidan baiezkoa, eta ezin sinetsi nuen. Hain
hala, ze ez bait nintzen azkenean berarekin egotera joan.

Erantzun-ereduak

l. Zerbait atsegina gertatzen zaizu
nean, gezurra dela iruditzen al zaizu
beti?

2. Zure adina eduki nahi nuke, adiski
dea, eta zentzundunago izan emaku
meekiko. Horiek ere gizakiak dira
eta besterekin hitz egitea gustatzen
zaie, zuri bezalaxe.

3. Hain daukazu buruan sartua ezer
atseginik ezin gerta dakizula, ze zer
bait atsegin gertatzen zaizunean ezin
bait duzu sinetsi.

4. Gertatutakoa egia ez delako uste
hori ez ote dago zure bizitzako une

bereziren batekin lotuta? Esadazu
argixeago zer esan nahi duzun «zer
bait atsegin gertatzen zaidanean»
esatearekin.

5. Horregatik kezkatuta egon behar ote
duzu? Denok gaude desio eta senti
mendu bitxiak menderatu beha
rrean. Zu ere, nerekiko, gauza zara!
horiek guztiak menderatu eta garai
tzeko.

6. Gertatua eskarmentu-bide ederra
dela esango nuke. Saiatuko zara, bai,
hurrengoan zorte onari ongi etorria
egiten.

3. kasua

Zerbait egitea erabakia daukat. Lan gogorrak ez nau bildurtzen, lanaren nondik no-,
rakoa jakinez gero. Besteri oztopoak j artzeak bost axola niri; ez diezadatela trabarik
egin, nik dena nahi bait dut neretzat. Ez naiz erdipurdikako lanpostuarekin konfor
matzen. Norbait izan nahi dut gizartean.

Erantzun-ereduak

l. Hitz gutxitan esateko, handinahi
hutsa zara, balio handikoa zarela
adierazi behar bait diozu zeure bu
ruari.

2. Kosta ahala kosta beti aurrera egin
behar delakoan zaude, horretarako
bitarteko guztietara joaz.

3. Zein da, zure ustez, erabaki handi
hori hartzera bultzatu zaituen arra
zoia?

4. Egingo al zenituzke test batzu, on
gien zein lan motatan arituko zinate
keen jakiteko? Asko komeniko li
tzaizuke. Nolanahi ere, zure garaitu

nahia hainbestekoa denez gero,
egoera askotan asmatuko zenuke.

5. Handizaletasuna benetako garaipe
na izan daiteke baten batentzat. Ala
baina, benetakoa ote da zure handi
nahia, bidean trabarikjartzen dizuna
zapaltzeak kezkatzen ez zaituela dio
zunean? Horrela jokatzeak ez ote li
zuke on ez baina kalte egingo?

6. Zure sentimenduak oso bortitzak
dira. Orain dela gutxi izandako hu
tsegiteren batek erabat erasan zaitu.
Baretu beharrean zaude eta pentsatu
gauzak ondo; ikusiko duzu nola la
saituko zaren gogo beroa galdu gabe.

4. kasua

(30urteko emakumea; adorerik gabeko ahotsa)
Hamar urte joan dira hiri honetan bizitzen jarri nintzenez geroztik eta zazpi urte di
tut etxebizitza honetan, baina ez dut inortxo ezagutzen. Bulegoan lagunak egitea
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ere ezinezkoa iruditzen zait. Elbarrituta bezala nago. Neure lankideekin atsegina
izaten saiatzen naiz, baina kizkurtua eta mindua nabaritzen dut neure barrua. Barre
egiten diet. Ez dago inorekin elkartzerik; bakoitzak berea egin nahi du, besterik ez.
Ez dut lagunik nahi. Eta azkenean, zenbaitetan, benetan sinestu ere egiten dut guzti
hori.

Erantzun-ereduak

l. Ezkorregia zara. Egoera horrek ez
dizu betirako iraungo. Ikusiko duzu
gauzak nola etorriko diren berez be
ren onera.

2. Zu bezala dauden beste batzu ere
ezagutzen ditut. Baina horiek lortu
dituzte harreman atsegin askoak
«Üporretako atsedenaldiak» izene
ko elkartean sartuta.
Ez uste izan bakarrik bizitzera behar
tua zaudenik. Hori da garrantzitsue
na.

3. Lagunak egiteko zer egiten duzun ar
giago esango bazenit, hobeto ikusiko
genuke zure arazoa.

4. Aspaldi erabaki al zenuen lagunik
ezin egin duzula uste izatea? Hori
esan nahi al duzu?

5. Zuk agian ez duzu lagunik izan nahi
ko. Ez ote duzu gero beste zerbaite
tatik babestu nahi zeure burua?

6. Egoera tamalgarria lagunik ez due
narena. Benetan arduratuko naiz
zure arazoaz. Badira gauza batzu la
gunak lortzen asmatzeko egin ditza
kezunak. Zenbat eta lehenago hasi,
orduan eta hobeto.

5. kasua

(Gerratik etorri berria den 30 urteko gizona; amorrua eta mingoztasuna ditu ba
rruan hatera)

Tira ... ez du inork nirekin leialjokatzen. Etxean gelditu ziren mutilek eduki dituzte
aukera guztiak; gutaz ederki baliatu dira, gu burrukan ari ginen bitartean. Madari
katu alenak ... Maltzurrak dira. Nire andrea, berriz, ... (isilaldia) .

•,Erantzun-ereduak

l. Zeure andreaz zerbait esaten hasi
zara ...

2. Zure bizkarretik bestek probetxu
atera duela uste duzu eta horrek ha
serretu egiten zaitu.

3. Baztertu egin zaituzte eta horrek
jartzen zaitu sutan; izan ere, zuk bes
te edozeinek hainbateko tratua me
rezi zenuela uste duzu.

4. Konprenitzen dut zure arazoek kez
katzea, baina horiek gainditzen saia-

tu behar zenuke, bestela ez duzu se
kulan bururik jasoko.

5. Ezzara mindutazauden bakarra. As
kotan izaten dira haserratzeko arra
zoi galantak. Baina pixkanaka-pix
kanaka guztia ahaztuko zaizu eta
zeure onera etorriko zara.

6. Gustara joko zenuke mendekura,
baina horrek gauzak zaildu besterik
ez du egiten. Ez al derizkiozu?

6. kasua

(35 urteko gizona; ahots garbi eta bipila)

Badakit negozio horretan asmatuko nukeela. Nahikoa da horretarako sintesi-sena,
zentzu apur bat eta hasteko gogo beroa. Eta nik hori guztia badut. Norbaitek diru
pixkat aurreratuko balit, !aster ekingo nioke lan horri.
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Erantzun-ereduak

l. Finantza kontutan dakien baten hel
bidea nahiko duzu agian. Honela
koetan korneni da datu batzu eduki
tzea díru-rnailegua eskuratu aurre
tik.

2. Ederki. Ezertara iritsi nahi bada,
norberaren buruarengan konfidan
tza behar da. Segurantzarik gabe
hasteak porrota ekar dezake. Bide
onetik zabiltza eta arrakasta oso
osoa opa dizut.

3. Hasteko hainbat diru eskuratuko ba
zenu, ziur nengoke asrnatuko zenu
keela.

4. Aztertu al dituzu ondo gerta daitez
keen arriskuak?

5. Ziur zaude asrnatuko duzula; izan
ere, badakizu negozio hori hasteko
zer behar duzun. Gauzak argi eta
garbi ikusten direnean arrakasta se
gurua da.

6. Diruaz, hau lortzeko eraz eta hone
taz baliatzeko rnoduaz galdera asko
egiten dizkiozu zeure buruari.

7. kasua

(46 urteko gizona; ahots rnindu eta urduria)
To! Lagun berria orain ere lantegian; rnaltzurra da eta badu denarentzat erantzuna,
eta orain inork asrnatu ez duena asrnatu duela iruditzen zaio. Eta zer? Nik gauzak
horrek baino hobeto egingo nituzké, nahi izanez gero.

Erantzun-ereduak

l. Zure ustez, zeuk izan beharko zenu
ke aurren-aurrena. Oso garrantzi
tsua da zuretzat beti denetan onena
izatea.

2. Ondo dago besteak baino gehiago
izatea. Baina lantegian sartu den gi
zon berri horri buruz hasiera-hasie
ratik horrelako jarrera hartzea joka
bide ona dela uste al duzu?

3. Horrelako posturak oso rnetodikoki
eta zentzu handiz aritzea eskatuko li
zuke. Arreta handia beharko duzu
gero.

4. Hain harroskoa iruditzen zaizun iritsi
berri horrek berari gailentzeko lehia
sortzen dizu.

5. Tira, itxoin piskat. Zergatik da, zure
kiko, hain garrantzitsua beste hori
baino gehiago izatea?

6. Ezagutzen al dituzu gizon horren
orain arteko nondik norakoak eta ba
al dakizu orain ere lantegian zer egin
kizun dituen? Zer dakizu guzti horre
taz?

8. kasua

(28 urteko ernakurnea; ahots larda, erretxindua, estua)
Ikusten dudanean ... Ez da ni bezain apaina, ezta ni bezain azkarra ere. Ez da doto
rea. Zergatik liluratzen ote du hainbeste jende? Nola ez dituzte gauzak argi ikusten
hainbeste axalkeriaren artean? Zernahi egiten duen bezain laster, denak harritzen
ditu. Ezin dut erarnan. Nere onetik ateratzen nau. Nahi duen guztia lortzen du ho
rrek. Nere lekua kendu dit. Joxerekin harrernanetan jarri da eta erabat urrundu du
niregandik, berak ukatzen duen arren. Berari zerbait aipatu eta nire iritzia azaldu
nionean, zera erantzun zidan: tarnalgarria! Baina ... Bueno ... Esango diot.
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bestea zu baino trebeagoa eta iaioa
goa izateak eragindako bekaizkeria.

5. Zergatik ez duzu egiten duena ondo
behatzen eta bere alorrean garai
tzen. Iruzurlea besterik ez baldin
bada, zurea litzateke azken hitza.

6. Zure adinean min handia ematen
dute dezepzioek, baina gero buru
tsuagoak eta eskarmentu handiago
renjabe izateko aukera ematen dute.

Erantzun-ereduak

1. Ba al du neska horrek zure harrema
netako beste nesken antzik?

2. Uste al duzu zuk eduki behar zenu
keena kentzen dizula?

3. Gogor samar eraso diozula esango
nuke. Denok ditugu besterenganako
aurreiritziak, baina gutxitan dakar
probetxu handirik jokaera horrek.

4. Zure hori bekaizkeria besterik ez da,

9. kasua

(Lantegiko medikua eta Martin langile berriaren arteko elkarrizketa)

- Ea, Martin. Nola moldatzen zara bulegoko lankideekin?
- Baaa ... doazela pikutara. Gauzak ahalik eta ondoen egiten saiatu nintzen, baina
faktura zail batean oker bat egin nuelako nagusia eta bere laguntzailea haserretu
zirenean ... Nik ahaleginak egiten ditu, baina lan gutxi egiten dudala esaten dida
tenean ... , gero eta argiago adierazten didate ez naizela ezertarako gauza.

Erantzun-ereduak

1. Tira; Martin. Lasai zaitez. Horren la
rria ote da ba gertatutakoa? Ez dago
gauzak zertan horrela handiturik ...

2. Beraz, zerbait kritikatzen dizute
nean, zeure burua erruduntzat har
tzeko joera duzu?

3. Zuk ahalik eta ongien egiten duzu
guztia, baina oker bat egin duzu eta,
ondorioz, ezertarako gauza ez zarela
iruditzen zaizu.

4. Ea, lagun, horrelako huskeria batek

adorea kentzen badizu, orduan bai
ezertarako gai ez izateko bidean jar
tzen duzula zeure burua.

5. Aizu, Martin. Nagusiarekin izan du
zun gorabehera horrek bakarrik era
man al zaitu zeure gaitasuna zalan
tzan jartzera?

6. Asmatu duzuneko aldiak eduki go
goan aurrerantzean eta ez itsutu zeu
re akatsengatik. Kontatu arrakasta
izan duzun uneak.

10. kasua

(Ikasle eta ikasketa-zuzendari baten arteko elkarrizketaren zatia)
- Aurrera. Zer gabiltza?
- Zera: laguntza beharrean naiz datorren neguko hiru hilabeteetan nere denbora
egoki banatzeko. Batekin eta bestearekin hitz egin dut eta bakoitzak berari deriz
kiona esan dit, eta ez da erraz niretzat zer egin erabakitzen.

Erantzun-ereduak

l. Oker ez banago, zerorrek zeure ka
buz erabaki dezakezun zerbaitetan
kanpotik laguntzea nahi zenuke.

2. Zein sailetan sartu edo zein gai auke
ratu nahiko zenuke?

3. Hobe zenuke egin ahal eta nahi du-
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zunaz zeure buruari galdera gehiago
egitea, bestek esandakoari begira
egon gabe. Honelaxe asmatuko ze
nuke beharbada.

4. Zera galdetzen diot neure buruari:
zure arazoen irtenbidea zeure burua
rengan uste bobea edukitzean ez ote
dagoen, gai hau edo hura aukeratzen
aritu beharrean,
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5. Pentsa dezagun. Izan ere, ez da beti
erraza ikastetxearen egituretan zu
retzat leku egokia aurkitzen.

6. Egin al duzu ikasi beharreko gaien
zerrenda eta ba al dakizu zenbat ordu
daukazun horiei emateko?

1.2. Erantzunak jarreren adierazle
Hona hemen taula, jarrera bakoitzari dagozkion erantzunen berri ematen due-

na.

Jarrerak Kasuak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aholkulariarena 3 6 4 2 4 1 5 5 6 4
Epailearena 2 1 5 6 6 4 2 3 4 3
Jeneralizazio-jarrera 6 5 6 1 5 2 3 6 1 5
Aztertzailearena 1 4 3 3 1 5 6 1 5 6
Interpretatzailearena 4 2 1 5 2 6 1 4 2 2
Konprentsio-jarrera 5 3 2 4 3 3 4 2 3 1

Aholkulariaren jarrera duen irakasleak lehenengo kasuan 3. erantzuna hautatu
ko du, bigarrenean 6.a eta abar. Beraz, taula honen bidez ikusi dezake irakasleak
zer-nolako jarrera dagokien berak aukeratutako erantzunei. Eman dezagun, hona
ko erantzun hauek hautatu dituela batek:

Kasua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Erantzunak 5 1 5 4 2 4 2 2 2 1

lrakasle horrek epailearen jarrera
azaldu du 2, 3, 6 eta 7. kasuetan; kon
prentsio-jarrera 1, 4, 8 eta 10. kasuetan
eta interpretazio-jarrera 5eta 9.ean. Be
raz, ez du betijarrera bera azaltzen, bai
na bai nondik norako joera duen. ·

2. JARRERAK BANAN-BANAN

Gaingiroki bada ere, azter ditzagun
jarrerak banan-banan eta ikusi zer-nola
ko eragina duten ikaslegoan.

2.1. Aholkulariarena
Aholkuak ematen dituenaren jarrera

da: «hau edo hura egin behar duzu»;
«hemendik joatea komeni zaizu», «hu
rrengorako badakizu», «zergatik ez
duzu honako hau egiten?»; «saia zaitez
honela edo bestela» ...

Gisa horretako erantzunek menpe
kotasuna sortzen dute, ikaslea irakas
learen menpeko egiten. Aholkuek balio
dute arazoak konpondu eta irtenbideak
aurkitzeko, baina umetu egiten dute.

2.2. Epailearena
Jakinak dira epailearen erantzunak,

nahiz eta maiz samar honen garbi eta zo
rrotz ez azaldu: «honela jokatzen al
duzu beti?»; «benetan al diozu hori?»;
«ezote zara gezurretan ariko !»;«ez zoaz
ondo bide horretatik»; «nolako egurra,
halako ezpala»; «kontuz honela joka
tzearekin» ... Hainbat apaizen eta ira
kasleren ohizko jarrera da, lanbidearen
eraginez edo sortua askotan.

Horrelako erantzunek eten egiten
dute harremana eta komunikazioa.
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2.3. Jeneralizazio-jarrera
«Gauzak berez konpontzen dira»;

«gehiegi estutzen duzu zeure burua»;
«ez du merezi kezkatzeak»; «ez zara ho
rretan bakarra»; «nola uste duzu gabil
tzala besteok ere?»; «gehiago saiatzeak
ez dizu kalterik egingo», «denbora zure
alde dago» ... Nork ez ditu honelako
erantzunak eman edo jaso?

Erantzun lasaigarriak dira; baina az
ken batean hauek ere etena dakarte, ez
dute harremanei eta komunikazioari
eusteko balio.

2.4. Aztertzailearena
Ezagunak ditugu mota honetako

erantzunak ere: «ea, berriro esan»; «ez
ote da hau horregatik gertatu?»; «zerk
bultzatu zaitu horrela jokatzera?»; «ea
argitzendugun»; «besterik?»; «zerdaki
zu honetaz eta hartaz?» ...

Aztertzailearen jarrera baliagarria da
lehen urratsetan, ez du etenik sortzen;
baina eraman egiten du pertsona, ez in
teresatuaren nahiaren arabera, gida
tzailearen bidetik baizik.

2.5. lnterpretatzailearena
Hona hemen, jarrera honen zenbait

erantzun adierazgarri: «zera gertatzen
zaizu... »; «honengatik jokatu duzu ho
rrela»; «hau edo hura uste duzu»; «hori
horregatik gertatu zaizu»; «zeure burua
honela epaitzeko joera duzu» ...

Halako harridura magikoa sortzen
du jarrera honek, baina ondorio txarrak
ditu: asmatuz gero, areagotu egiten du
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menpekotasuna; asmatu ezean, berriz,
eten egiten du harremana.

2.6. Konprentsio-jarrera
Jite bera dute konprentsio-jarrerari

darizkion erantzunak: galderen edo
kezken islada dira; ez dute ez aholkurik
ematen, ez epaitzen, ez gidatzen, ez
aztertzen, ez interpretatzen. Irakaslea
ikaslearen ispilu gertatzen da, eta erre
flexuz mintzatzen da. Erantzunak ka
suan kasukoak dira; ez dago eredu oro
korrik ematerik.

Lagungarria eta sustatzailea da kon
prentsio-jarrera. Honi eta ez besteri da
gokio benetan «komunikatibo» izena.

3. IRAKASLE
KOMUNIKATIBOA

Edonork daki ez dela batere erraza
irakasle komunikatiboa izaten. Baldin
tza asko bete behar ditu: helburuak gar
bi zehaztu, hainbat material eta teknika
ren jabe izan... eta, gainera, jarrera
konprentsiboz jokatu. Eta kasu hone
tan, behintzat, jokatzea ez da itxura egi
tea. Konprentsio-jarrera ez da ez den
dan erosten, ez bapatean inprobisatzen.
Jarrera oso lotua dago izaerarekin. Ez
da nahikoa zer-nolako erantzunak eman
behar direnjakitearekin, ezta emateare
kin ere. Jokabide puntuala baino harago
doa, ikasgela eta euskaltegiko espa
rruak baino harago ...

Bai dela apustu ausarta irakasle ko
munikatiboaren aldekoa!

EL PROFESOR COMUNICATIVO

Publicamos en estas páginas un cuestionario
que nos puede ayudar a descubrir la actitud pre
dominante que adoptamos ante quien se dirige a
nosotros: actitud de consejero, de juez, actitud
generalizadora, investigadora, interpretadora o
comprensiva. Asimismo' exponemos brevemen
te la respuesta que cada actitud tiende a provo-

car en el otro. Finalmente tratamos de aplicar
todo ello al campo de la enseñanza de lenguas,
donde de tanto tratar de objetivos, metodolo
gías, situaciones y actividades comunicativas,
corremos el riesgo de olvidarnos de uno de los
agentes principales de la comunicación: el ense
ñante.
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THE COMMUNICATIVE TEACHER

We publish here a questionnaire which
might help us to discover the prevailing atti
tude we assume when someone speaks to
us: we usually act as an adviser or judge,
showing a generalizing, inquiring, interpre
ting or an understanding attitude. At the
same time, we briefly present the reponse
that each attitude tends to arouse in the ot-

her person. Finally, we try to put ali that into
practica in language teaching, where, some
times, talking somuch about aims, methods,
situations and communicative activities, we
run the risk of forgetting that one of the most
important agents of communication is the
teacher.

LE PROFESSEUR COMMUNICATIF

Nous publions sur ces pages un questionnaire
qui peut nous aider a découvrir l'attitude prédo
minante face a celui qui se dirige a nous: une atti
tude de conseiller, de juge, une attitude générali
satrice, une 'auitude d'enquéte, interprétatrice ou
de compréhension. Aussi, nous exposons briéve
ment la réponse que chque attitude tend a provo-

quer chez l'autre. Finalement nous essayons
d'appliquer le tout au domaine del' enseignement
des langues, ou, a force de parler d'objectifs, de
méthodo/ogies, de situations et d'activités com
municatives, nous courrons le risque d' oublier
l'un des agents principaux de la communication,
a savoir: l'enseignant.
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