
lkasle harro hori -
Komunikazioaren axiomak

lñaki Pikabea

Artikulu honetan komunikazioaren zenbait ezaugarriri buruzko ikuspegi
jakin baten berri ematen da. Ezaugarriok komunikazioaren edozein ar/a
tan ikusgarri badira ere, bereziki hizkuntz irakaskuntzan nota gauzatzen
diren aztertzen da.

lkuspegi honetatik abiatuz, ikaslegoan maíz topatzen den tipología edo
jarrera jakin baten gorabeherak ulertzen ahalegintzen da (ikasle "ha
rroarena" alegia), jarrera hau zerk edo norklnortzuk bideratua izan daite
keen aipatuz.

Sarrera Ez da zail ohartzea zientziaren nahiz gure egungo bizimoduaren jokabi
de zabalduenetako bat sailkatzea dela. Zorionerako nahiz txarrerako,
dena sailkatzeko joera dugu: animaliak, harri koskorrak, izarrak, gai
tzak, hizkuntzak, arazoak. ..; baitajokabide eta nortasunak ere. Sailkape
nak maiz mesedegarri eta beharrezko badiren arren, sarritan kaltegarri
edo gorrotagarri ere gerta litezke. Nere idazki honetan ez dut gai honen
inguruko auzirik sortu nahi (oso gai interesgarria dela baderitzot ere);
besterik gabe, sailkatzeko joera hau irakasleongan ere nabarmen dela
azpimarratu nahi nuke ("hau euskaldunzahar trakets horietakoa da" edo
"ikasle gramatikazale amorratu horietakoa beste hura" tankerako esal
diak maiz dabilzkigu). Eta ikasleekiko gure joera 'sailkatzaile' horiek
maiz bi eratakoak izan litezke:

1 hizkuntz trebetasunen araberakoak;
2 klasean duten jarreraren araberakoak.
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Lehen puntua sarri aztertzen denez, bigarrenari ekingo diogu gaurko ho
netan. Helduei zenbait urtez euskara irakasten aritu den edozeinek da
kienez, bada zenbait jokabide klase barnean (gehienez 15 bat ikaslez
osaturiko taldetan), tarteka oso era berdintsuan agertzen <lena,jokabide
hauen protagonistak ikasle desberdinak izanik ere. Hau da, ikasle gra
matikazale amorratua, ikasle lotsati aparta, ikasle alfer baino umoretsua,
etab. maiz talde askotan agertzen diren tipologiak ditugu. Eta horietatik
ikasle harroa hartuko dugu aztergai oraingo honetan.

Ikus dezagun pasarte hau:

Lagun talde bat elkartu zen eta bazkari eder bat egin behar zutela era
baki zuten. "Nik haragia ekarriko dut", "Nik ardoa", "Nik ogia" ...
Besteek beren borondatea azaltzen zuten bitartean, Gaxpar isilik,
- Eta zuk? -galdetu zioten Gaxparri.
- Eta Gaxpar isilik.
- Eta zuk? -berriro lagunak.
- Nik neure anaia ekarriko dut -erantzun zuen.

'Esaera zaharrak eta txiste berriak' (J. Ormazabal)

Isilik geratu zenak isiltasunaren bidez ingurune honetan mezu garbi
askoa adierazten zuen. Kasu honetan: isilik egotea = besteen kontura
afaldu nahi izatea.

Zenbaitek pentsa dezake komunikazioan komunikatzeko nahia derrigo
rrezkoa dela, baita jarrera aktiboa ere. Aktibitateak nahiz aktibitate ezak,
hizketaldiak edo isiltasunak, beti du nola edo halako mezua (testuingu
ruan zehaztu beharrekoa). Klase bazterrean isilik dagoen ikasleak, adibi
dez, ez da egia komunikatzen ez duenik; jarrera honekin zerbait adieraz
lezake (nahita ala nahi gabe): metodoaren aurkakoa dela, ikaskideekiko
edo irakaslearekiko konfidantzarik eza, asperkizuna, ezinulertua ...

Ikus dezagun elkarrizketa hau:

- Pello: Itziar, aspaldiko! Zer moduz zaude? Lehengo batean zutaz
pentsatzen aritu nintzen eta elkarren berri izateko ea ez ote ginen
noizpait afaltzekotan geldituko bururatu zitzaidan.

- Itriar: Ederki ! Gustora, gainera; hala ere, oso lanpeturik nabile
nez, deituidazu berriz datorren astean eta zehaztuko dugu hobeto.

Elkarrizketa honetan Itziarrek bi mezu adierazi nahi ditu:

• Edukia: "Ni ere prest nago afaltzeko."
• Pellorekiko ezarri nahi duen harreman-mota: "Zu zara berriro deitu
behar duena, ez ni. Zuk aurrea hartu, baina nik erabaki."

Komunikatzean bi maila hauek ditugunez (edukia eta harreman-mota),
ondorengo egoerak topa genitzake (.1):

1 Komunikatzaileak ados egotea harreman-motarekin, baita mezuare
kin ere. Adibidez: gaixo batek medikuari laguntza eskatzen dionean.
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2 Komunikatzaileak ados ez egotea beren arteko harreman-motare
kin, ezta mezuarekin ere. Adibidez: ikasle batek bere ikaskide bati
oinetakoak garbitzeko eskatzen badio, litekeena da besteak ez onar
tzea:

a. mezuarekin ados ez dagoelako (ez <lagoprest oinetakoak garbi
tzeko);

b. harremanarekin ados ez dagoelako (bere burua ikaskidetzat due
lako, ez neskame edo esklabutzat).

3 Bi muturren artean badira tarteko egoerak:

a. Komunikatzaileak ados <laude beren arteko harreman-motare
kin, baina ez mezuarekin. Adibidez: lagun arteko ez-adostasu
nak. Ados ez egoteak ez du zertan adiskidetasuna baldintzatu
behar.

b. Komunikatzaileak ez <laudeados harreman-motarekin, bai ordea
mezuarekin. Adibidez: soldadu batek koronel batí ejertzitoko
barne-antolaketa desastre hutsa dela esaten badio, gerta liteke
koronela mezuarekin ados egotea, baina ez halako soldadu lo
tsagabe batek esatearekin; soldaduaren eginkizuna aginduak be
tetzea baita, ez iritzi kritikoak esatea.

c. Bai mezuarekin, bai harreman-motarekin nahasketa egotea.

d. Harreman garrantzitsu bat ez galtzearren, norberak ez sinistea
ikusten edo entzuten duena (eskizofrenikoak lekuko) .

Harreman-mota Mezua

1
2
3 a.

b.
c.
d.

adostasuna
desadostasuna
adostasuna
desadostasuna
nahasketa
oso garrantzitsua

adostasuna
desadostasuna
desadostasuna
adostasuna
nahasketa
sinesgaitza

Komunikazioan elkarren arteko harremana etengabea da. Ez litzateke
zuzena izango esatea batek B egin duela beste batek A egin duelako.

Adibide gisa aipa genezake mintza-praktikako saio batzuen ondoren ira
kasleak haserre samar irteten garela, "ikasleak pasiboki aritu dira" esa
nez. Hala ere, maiz ez gara jabetzen, klasera gogorik gabe eta aurpegi
ilunarekin sartuz gero, irakaslea ez dela batere motibagarria ondoren
ikasleak zirikatu eta hitz eginarazteko. Beraz,

a. Ikasleen pasibotasuna-+ irakaslearen haserrea?

b.. ala .2?
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.2:

irakaslearen haserrea

••

\
irakaslearen haserrea

Gu bigarren iritzi honetakoak gara. Kurpil zoro hauek istilutsu gertatuz
gero, metakomunikatzea litzateke zuzenena, hau da, sortzen den komu
nikazioaz mintzatzea.

a. Harreman osagarriak: batenjokabideak bestearena osatzen du.
Adibidez: arraunlariaren eta patroiaren arteko harremana (bi lan desber
din izan arren, elkarren premia dute, aldi berean elkar osatuz).

Arrasatetar famatu hau (Felix Basabe) Gesalibar auzokoa zen. Duela
hogeitamar urte hil zen, laurogei urtekin. Somorrostron meatzari ibilia
zenez gero, erdaraz ikasi zuen. Baina ez zekin irakurtzen. Kazinttok,
ordea, irakurtzen bazekien, baina ez zekien erdararik. Orduan zer
egin? Kazinttok irakurtzen zuen egunkaria eta Basabek euskaratu.

"Herri eta irri" (X. Arnuriza, 27. or.)

Harreman osagarrietan elkar onartze positiboa egon liteke; baina ez
beti, astera. Halakoetan gerta liteke, nahiz eta elkar osatu, batak besteari
nolabait sufriaraztea. Jo dezagun, esate baterako, bikote batean batak
'jakintsuaren' rola bereganatua duela eta besteak, berriz, 'ezjakinarena'.
Bikote honetan harreman osagarria legoke, 'ezjakinari' alboan 'jakin
tsua' edukitzea oso lagungarri zaiolako batetik, eta 'jakintsuari', beste
tik, 'ezjakinaren' aurrean bere jakinduria nabarmenago azaltzen delako.
Egoera honi harreman osagarri tinkoa deituko genioke (hau da, rolari
tinko eusten zaienean, goikoa beti goian, behekoa beti behean). Hala
ere, goikoa nahiz behekoa (adibide honetan 'jakintsua' eta 'ezjakina')
neka daite(z)ke nork bere rola etengabe mantentzeaz edo mantendu
behar izateaz, ondorioz bietako norbaitengan sufrimendua nagusituz.

b. Pareko harremanak: kideen jokabideak elkarren antzekoak dira.
Adibidez: traineruan dauden bi arraunlariren arteko harremana.

Pareko harremanetan beti dago konpetentziarako arriskua. Konpetentzia
hau bi eratakoa izan liteke:

Elkarrenganako errespetu eta konfidantzan oinarritutakoa: "Zu eta
biok eginkizun bera bete arren, errespetua diogu elkarri, baita konfi
dantza ere".
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Elkarren arteko rnesfidantra eta bekaizkerian oinarritutakoa. Enbi
dia nagusituz gero, borroka latz bilaka daiteke, agerian edo erdi ez
kutuan legokeena. Hauxe litzateke pareko harremanen arriskurik na
barmenena. Egoera honi elkarren arteko borroka deituko diogu au
rreran tzean.

Azaldu ditugun bi harreman-mota hauen artean (parekoa eta osagarria),
bi pertsona helduren artean egokiena zera litzateke: elkarrenganako
konfidantzan oinarritutako pareko harrernana, tarteka elkarren osagarri
bihurtzen delarik. Adibide gisa, ikaskideen arteko errespetuzko harre
mana litzateke; parean egonik biak, helburu berbera dute (hizkuntza bat
ikastea), baina tarteka elkarren osagarri izanik (bata, gramatikan jantzia
goa denez -adibidez-, besteari laguntzeko/irakasteko moduan legoke;
besteak, ordea, lexikoa landuagoa duenez, hiztegia aberasten lagun die
zaioke aurrekoari zenbaitetan).

- Ahozko komunikazioa: esaten dena.

Ez-ahozko komunikazioa: gorputz-espresioak adierazten duena une
jakin batean (ahotsa, tonua, keinua, gorputz-jarrera ...).

Ahozko komunikazioa ez-ahozkoarekin bat datorren ala ez oso garran
tzitsua gerta daiteke adierazi nahi denaz onda jabetzeko, ez baita beti
gauza bera adierazten ahoz eta gorputzez. Ez da gauza bera esatea "neri
berdin zait" aurpegi onez edo umore txarrez, esate baterako. Bigarren
egoeran suma genezake ez zaiola benetan berdin hiztunari. Ez-ahozko
komunikazioak sarritan dagoen harreman-motaren berr¡ adieraz lezake.

Komunikazioari buruz azaldutako bost axioma edo ezaugarri hauek
gure eguneroko irakaskuntzarako kontutan hartzea oso baliagarri gerta
daiteke zenbait egoera zail edo ulergaitz bideratzeko. Oso interesgarri
litzaiguke geure saio bat bideoz grabatu (ahalik eta egoera normale
nean) eta ikuskatzea, azaldutako ezaugarriak kontutan hartuz eta geure
buruari zenbait galdera eginez:

1 Zer uste dugu komunikatzen digula/diogula ikasle batek edo guk
geuk une jakin batean: lotsa, haserrea, kezka, adiskidetasuna, la
guntz eskaera, asperkizuna, erakargarritasuna ... ?

2 Nolako harreman-mota ezarri nahi du edo ezartzen du ikasle bakoi
tzak gurekin? Guk bakoitzarekin? Bakoitzak besteekin (banan
-banan)? Zer bilatzen dugu/dute harreman bakoitzean? Ikasleak
noiznahi gure mende egotea bilatzen dugu ala espontaneotasuna es
katzen diegu? Ikasle batek ikaskideengana hurbiltzea ala horien
gandik urruntzea bilatzen du? Ikasle jakin batek aliantzarik lortu
nahi du gurekin? Zertarako? ...

3 Zer egiten dugu besteak honelako edo halako jarrera izateko? Eta
alderantziz? (Klaseko gure hizkerak, portaerak ... zertan baldintza
tzen du besteenjarrera?)

Ikasle harro hori - Komunikazioaren axiomak 49



4 lkasleen artean harreman osagarriak ala parekoak sortu dira? Pare
koak badira, konfidantzan ala mesfidantzan oinarrituak? Osaga
rriak izanez gero, norbaiten kaltetan izan al daiteke? Eta nolakoak
dira irakasle-ikasle artekoak, ikasle bakoitzarekikoak, alegia?

5 Une jakinetan, klasekoen artean, ahozko eta gorputz-espresioak bat
al datoz? Hala ez balitz, zer egon daiteke jokaera honen azpian?

Puntuok kontutan hartuz, itzul gaitezen geure hasierako gaira eta ikasle
harroaren inguruko gorabeherak nolabait azter ditzagun. Ikasle harroa
adibide hartu dugun arren, beste edozein jokabide aztertzeko ere kome
nigarria litzateke komunikazioari buruzko axiomak kontutan hartzea.

Ikasle harroaren kasuan, eta lehen galderari eutsiz, zenbait gauza ko
munika ditzake:
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- zalantza, ezjakintasuna;

- edo zalantzaren aitzakiz, handinahia; eta, azken batean, gaur egun
baloratua den baino baloratuagoa izatea;

Bigarren puntuari eutsiz, ikasle harroak harrernan berezia bilatzen du,
irakaslearekin batipat. Ez du beste edozein ikasle bezala tratatua izan
nahi, nahiz eta horretarako gurekin zakar aritu.

Komunikazioak borobilean diharduela diogunez, berak halako jarrera
agertzeko guk geuk eta gainerako ikasleek zertan eragiten dugun/duten
aztertu beharko genuke: Baztertu egin ote dugu? Afektiboki kontutan
hartzen al dugu? Amorratzen gaituenean, nola jokatzen dugu? Ikasleak
gure esanen entzule huts gisa tratatzen al ditugu? ...

Zer-nolako harremana sortu da ikasle harroaren eta irakaslearen artean,
eta ikasle harroaren eta ikaskideen artean? Gehientsuenetan elkarrenga
nako mesfidantza eta bekaizkerian oinarrituriko harremanaren parekoa
sortzen da nagusiki, irakaslearekikoa batez ere. Tankera honetako ikas
leak, hain zuzen, laguntzaile baino etsaiago ikusten du irakaslea; eta
guk, berriz, ikasle ez baina oztopatzaile modura bizi izaten dugu hura.

Bai gure bai haren ahozko eta ez-ahozko komunikazioak ez dira guztiz
bat etorriko gehientsuenetan; berarekiko gure hitz politak, batetik, eta
gordean dugun haserreak eragiten duen begirada hotz edo irribarrerik
ezak, bestetik, istiluren bat dagoela adieraziko lioke edozein ik:usleri.

Orain artean esandakoa nolabait Jaburbilduz, sei ideia azpimarratu nahi
nituzke:
1 Ikasle harroak gurekiko lehia sortu nahi du (rnila arrazoi direla eta,

batzuk pertsonalak, besteak pertsonartekoak).

2 Lehia honen azpian bere buruarekiko besteon balorazio altua
goaren eskaera ezkutua legoke -irakaslearena barne-, besteak
bes te.



3 Irakasleok lema honetan sartzen gara ustegabean, geure burua min
duta sentitzen baitugu.

4 Lehia hori mantentzeak eragin latzak izan ditzake bai taldean, bai
ikasle protagonistarengan, bai irakaslearengan.

5 Lehia baztertzeak izan behar luke irakaslearen helburua; alde bate
tik, bere autoritatea galdu gabe; bestetik, ikasle harroa, kontra
baino alderago jarriaz.

6 Nola? Oso lagungarri litzateke ikasle harroaren 'enbidoei' 'horda
goka' ez erantzutea, haren gaitasun, jakinduria eta balioak txalotuz
eta mirestuz. Hala, bere harrokeria edo harrotasuna (?) aseturik le
goke eta lehian aritzeko gogoak ahulduta.

Gure autoritate eta gaitasuna ez galtzeko, bestalde, aproposa litzateke
adieraztea nolabait gure laguntza eta orientabideekin eta haren gaitasun
eta ikasteko esperientziarekin bikote paregabea osa genezakeela. Ondo
rioz haren maila sendotuko genuke eta gure irakaskuntz esperientzia
aberastuko.

Errezetek miraririk egiten ez duten arren, asko laguntzen dio irakasleari
jabetzeak irakasle-ikasle harremanen artean sortu den konfidantzarik
ezean oinarritutako harremanak borroka besterik ez duela sortzen; eta,
irakasleak estrategiaz aldatzen ez badu, ikasaioak klasearena baino
tenis-saio baten antz handiagoa duela. Hala ere, irakasleak bere burua
ezinean aurkitzen badu borroka honetatik irteteko, hobe luke elkarrizke
ta pribatu batean ikasleari adieraztea, irakaslearengan konfidantza galdu
badu, hobe lukeela lasaiago egongo den beste norbaitekin aritzea, bere
denbora alferrikako eztabaidatan galdu gabe. Gerta liteke irakasleak lu
zatzen dion mezu honek ikasleari zalantzak sortzea eta duen jokabideaz
pentsaraztea, ondorenean istiluok arinduz.

Bai ikasle harroekiko, bai komunikazioarekiko, beste norbaiten espe
rientziak gogoz irakurriko ditudalakoan, adiorik ez.
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