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lrakasle ohien eragina

Joanba Bergara

lrakasleakeskolakogelanduennortasunagorabeheraaskorenondorioa
da ezbairik gabe. Kontu honetan, besteak oeste, aintzat hartu beharko
genituzke irakasleak bere bizitzan zehar izan dituen maisu-maistrak.
Mindegi honek, hain zuzen, gure irakasle izandakoengana hurbildu
nahi gaitu, gerturatze hori mesedegarri gertatuko zaigulakoan.

Mindegia bideratzeko Bakarka egiteko ona bada ere, mindegia beste lankide batzuekin burutzea
iradokizunak gomendatzen dutnikhemen. Nolanahi ere, partaideen esku dago zer edo zer

norberaren hausnarketarako uztea, hori komeni dela uste izanez gero.
Bestalde, mindegiaren iraupenari dagokionez, ez dago argibide zehatzik
ematerik; hori taldeak aukeratzen dituen gaien luze-zabalaren baitan dago
erabat. Esan gabe doa nahi adina bilera egin daitezkeela, taldeak mindegia
horrela antolatzea erabakiz gero.

1 Ikaskuntza/irakaskuntzaren alorrean honako hau gertatzen da
zenbaitetan: irakasleak arreta handirik jarri gabe ere, ikasleak ondo
baino hobeto ikasten dituela hainbat gauza. Egizu aipatutako gauza
horien bilduma eta gero eman taldekideei zerrenda horren berri.

2 Zenbat irakasle izan dituzu zeure bizitzan? Erantzuna eman aurretik,
saia zaitez haiek banan-banan, beren itxura fisikoa eta guzti, gogora
ekartzen.

3 Sailkatu irakasle horiek zeure oroitzapenen harían. Hori egin aurretik,
zehaztu sailkapenaren irizpideak. Esaterako:
- Begirune eta begi onez gogoratzen dituzunak.
- Gorroto dituzunak.
- Atsegin ez dituzunak.
- Ia-ia ahaztuta dituzunak.
- Senitarteko/lagunartekoren bat gogora ekartzen dizutenak.
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Bukatutakoan, erakuts iezaiezu zeure lankideei eginiko sailkapena eta
erantzun haien galderei. Ba dago alderik zure eta beraien zerrenden
artean?

4 Orain, txandaka, nork bere irakasleen deskribapena egingo du.Guztiena?
Ba, nahi adinena. Deskribapen bakoitzaren bukaeran, eta une horretanxe
bakarrik, taldekideek, horrela nahi izanez gero, galderak egingo dizkiote
deskribapena bukatu berri duen lankideari.

5 Goiko 3 puntuan sailkapen bat egin duzu. Baina zer dago zure
sailkapenaren gibelean? Saia zaitez irakasleak sailkatzeko erabili dituzun
kategoriak aztertzen.

Zeintzuk dira kategoria bakoitzaren ezaugarri nabarmenak? Esaterako,
begirune eta begi onez gogoratutako irakasleekhonako ezaugarri hauek
zituzten: ...Bukatu ostean eman taldekideei zeure Janaren berri.

6 Irakaslearen soinu eta doinuak

Orain nork bere zerrendako irakasleen berarizko soinu eta doinuak
azalduko ditu, haren soinuak eginez azaldu ere. Hori egin aurretik, ondo
zehaztu soinu eta hitz egiteko modu horiek noiz gertatzen ziren: pozik,
haserre, nekatuta, ikaratuta, hunkituta, harroturik zegoenean edota,
besteak beste, gaitzetsi, goratu edo zuzentzen zuenean. Zenbat ahots
-modu egiteko gauza izan zara irakasle bakoitzeko?

7 Irakaslearen keinu eta mugimenduak

Aztertu orain zeure irakasle-ohien portaera, aurreko puntuaren ildotik
berarizko haien keinu eta mugimenduei dagokienez.

8 Orain zeure irakasle-ohien begirada izango duzu aztergai. Oraingoan
ere lana 6 puntuaren ildotik egin.

9 Irakasle-ohien ...

Zure irakasleen bestelako ezaugarri zenbaiti heldu orain. Zuk zeuk
erabaki zer aztertu: arnasa?, isiluneak?, irudimena? ...

1O1storio laburrak

Itzuli 3 puntuko zeure saikapenera eta kategoria bakoitzeko irakasle
nabarmenengana gerturatu. Hauxe duzu egitekoa: irakasle horiei buruzko
pasadizo laburrak prestatu, zazpi bat esaldikoak. Ondoren, eta txandaka,
irakurri istorioak banan-banan zeure taldekideen aurrean. Istorioak
irakurri aurretik, bakoitzaren testuinguruari buruzko nahi eta behar
adina azalpen eman, zure lagunek ahalik eta hobekien uler ditzaten.

11 lspiluaren aurrean

Nola ikusten duzu zeure burua goiko 3 eta 5 puntuetako "ispiluen
aurrean? Badago alderik zure ezaugarri eta zure irakasleen ezaugarrien
artean? Eta elkarren antzekorik ezer? Erabaki zertan norekin, V
(amankomuna) edo X (aldea) ikurrak ipiniz aipatu «ispilu» horietako
ezaugarrien aldamenean. Gero emaitzei erreparatu. Harrituta al zaude?
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Hartu behar adina denbora, egitekoa behar bezala burutzeko. Azkenik,
beti ere nahi izanez gero, emaiozue lankideok emaitzen berri elkarri.

12 Itzuli 1 puntura. Mindegian «aurkitutakoa» kontuan harturik, uste al
duzu, oharkabe bazen ere, zure irakasle-ohiek neurri batean edo bestean
moldatu egin zutela zure "izaera", irakasle bezala duzun jokabidea
alegia?

13 Irakasle zaren aldetik, zer indargabetu edo kendu nahiko zenuke zeure
portaeratik? Zergatik? Eta zer indarberritu?

Garapen pertsonalaren arrastoan sartuko bagara, gure irakasle izandakoen
portaerak barren-barrenean utzi dizkigun arrastoak ando aztertu beharko
ditugu. Bestela, indarizkutu horien zamapean eta sentimendu kontrajarrien
harietan harrapaturik egoteko arriskua izango dugu. Nahi baina ezinean
ibiliko gara zenbaitetan, nahi ez genukeena eginez bestetan, eta kanpora
gauza bat azalduz barrenak besterik dioenean. Eta zenbaterainoko eragina
izango du geure prestakuntzak ez baditugu iragazki eraginkor horiek behar
bezala aintzakotzat hartzen? Mindegi honek, hain zuzen, horretarako
aukera eskaini nahi du.

Oharra

Magnetofoia edota bideoa erabiltzea gomendatzen dut,
tresna horiek euskarri sendoak eskainiko bait dizkizute
mindegiari etekin handiagoa ateratzeko.
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