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Gizartea 
ROSELLA SANTAGATA. KALIFORNIAKO UNIBERTSITATEKO IRAKASLE ETA IKERLARIA

«Bideoa ari da publikoago egiten 
irakaskuntza prozesua»
Ikasgelan gertatzen dena grabatu, ikasleak ezagutu eta irakasteko erak hobetzeko, 
bideoaren onurak aztertu ditu Santagatak: «Ikasleen pentsamenduan sartzen ahalegindu 
behar da»
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I rakasleak prestatzen dituen irakaslea da Rosella Santagata, 
Kaliforniako Unibertsitateko ikerlaria (AEB). «Ikasten ikasi» 
beharrari helduta, irakaskuntza (eta ikasketa) prozesua hobeto 

ulertu nahian ari da azken urteetan, eta berrikuntzak ere ekarri ditu. 
Arrasaten (Gipuzkoa) azaldu zituen joan den ostiralean, Mondragon 
Unibertsitateko Humanitate eta Zientzien Fakultateak antolatutako 
hitzaldian: Bideoaren alderdi harrigarriak: irakasletza-ikasketetan 
bideoa modu eraginkorrean erabili ondoren ikusitako hainbat giltzarri. 
Kamerak sartu ditu ikasgeletara, nola irakasten (eta ikasten) den 
ikusarazi eta aztertzeko, prozesu hori hobetzeko helburuarekin.

«Ikasleen pentsamenduan sartzeko ahalegina egin behar da», dio 
Santagatak. Ez da erraza, ordea: irakasteko moduen eta ikasleen 
erreakzioen analisi sistematikoa behar da. Ikasleek emandako 
erantzunak idatziz dokumentatu eta aztertzeaz gain, bideoak ere lagun 
dezake horretan. Azken batean, ikasleak ezagutu eta ulertzea da gakoa, 
ikas-irakaskuntza prozesua eraginkorrago egiteko.

Azkenaldian egin duten ikerketa bat —matematikak irakasteko moduak 
aztertzen aritu dira— erabili zuen Santagatak hitzaldian, landutako ideiak 
azaltzeko. Aldez aurretik, metodologia ikastaro bat egin zuten 
irakasleekin, hogei astez, eta hiru urteko jarraipena egin zieten ondoren. 
Zein bideo mota erabili erabakitzeko, helburuak ere argi izan behar dira: 
«Ahalegin handia egin genuen horretan». Ondoren, ebaluatu zer ikasi 
duten irakasleek, eta dena dokumentatu. «Askok bideoklubak ere sortu 
dituzte».

Lan horretan erabilitako bideo bat erakutsi zuen ikerlariak adibide gisa. 5 
eta 6 urte arteko haurrak ziren, arbelaren aurrean eserita. Irakasleak 
galdera: «Hiru opiltxo baldin baditugu bi lagunen artean banatzeko, 
zenbat dagokio bakoitzari?». Sinplea dirudi eragiketak, baina nork bere 
moduan pentsatzen du: batzuek erantzun zuten opil eta erdi zegokiola bi 
lagunetako bakoitzari; besteek, hiru erdi.

Haurrak ulertu beharra

Irakasleak oharrak hartzen ditu: zer erantzun duen bakoitzak, zergatik, 
nori kosta zaion gehiago... Hurrengo egunean, haurrei eskatzen die 
erantzunak berrikusteko, eta azaltzeko ikaskideei nola pentsatu zuten 
hori, nola iritsi ziren erantzun horretara. Ez baita gauza bera bat eta erdi, 
edo hiru erdi. Baten erantzuna: «Opila mozten duzunean, apurrak 
erortzen dira, eta gutxiago daukazu». Bideoz grabatuta, patxada 
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handiagoz azter daitezke erreakzioak: ikus daiteke nork hartu duen parte, 
nork ez, nahikoa denbora izan duten argudioak pentsatzeko... «Ideia 
horiek haurren buruan daude, eta ulertu egin behar ditugu».

Horretarako, Santagataren hitzetan, beharrezkoa da lehenengo 
oinarrizko ideia batez jabetzea: «Irakaskuntza prozesuaren garrantzia 
soilik uler liteke testuinguru soziokulturala kontuan hartuta». Beste 
ikerketa batean, esaterako, bideo bidez aztertu zuten zein jarrera hartzen 
duten AEBetako eta Italiako irakasleek, ikasleengandik espero ez 
dituzten erantzunak jasotzean. «Italian, era larriagoan erantzuten zuten, 
esaterako, ahotsa goratuta. AEBetan, ika-mika saihesten zuten. Zergatik 
dituzte irakasleek estrategia ezberdinak? Arau eta praktika ezberdinak 
daudelako umeekin sozializatzeko».

Horixe baita ikasi eta irakastea, eta, beraz, hori kontuan hartuta hezi 
behar dira irakasleak, Santagataren esanetan: «Ikasi bezala irakasten da. 
Sozializazio prozesu bat da irakasleen prestakuntza. Ez da bakarrik 
estrategia bat irakasten zaiela; pentsatzeko modu bat irakasten zaie». 
Gizarteak jartzen ditu, beraz, mugak ere: denboraren presioaz gain, traba 
izan baitaiteke irakasleek dakarten «motxila» hori. «Oso zaila da 
ikasgeletan aldaketak egitea. Irakasle askok egiten dutena oinarritzen da 
beren esperientzian, eta erreproduzitzen dute ume zirela izandako 
esperientzia».

«Kontzientzia kulturala»

Beharrezkoa da egoera horren jabe izatea, formazioaz gain: 
«Kontzientzia kulturala garrantzitsua da: irakasleek jakin behar dute 
beren modua ez dela bakarra. Etorkizuneko irakasleek gai izan behar 
dute elkarren artean irakaskuntzaz hitz egiteko».

Hortik dator, gehienbat, bideoa baliagarri izatea; norbere jarduna 
aztertzeko ez ezik, elkarlanean ikasteko ere balio duelako. «Arazo bat 
daukazunean, askotan ez dituzu ikusten arazoa sortzen duten faktoreak, 
baina beste jende batek lagun diezazuke horiek beste modu batera 
ikusten. Irakaskuntza publikoago egiteko bide bat baino ez da bideoa. 
Historikoki, irakaskuntza izan da oso jarduera pribatua: irakasleak joan 
dira ikasgelara, itxi dute atea, eta egin dute beren lana. Beraz, bideoa ari 
da publikoago egiten irakaskuntza prozesua».

Irakasleen artekoaz gain, kultura arteko elkarlana ere garrantzitsua dela 
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uste du Santagatak. Ezagutzea, behintzat. Gogo horrekin bukatu zuen 
Euskal Herrira egindako bisita: «Gehiago jakin nahi dut Euskal Herriaz».
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