L’EDUCADOR
IDEAL

Objectius

Material

Dimensió:

Necessitat:

Sentit

Compromís

•Identificar de forma personal els aspectes que cada
educador aporta a l’agrupament i en quins aspectes
podría millorar.
•Crear la referència d’un educador ideal.

•Paper continu, retoladors i fotocopies de ninos
“d'innocent”.

Desenvolupament
Es dibuixa la silueta d'un educador del kraal en paper continu a grandària natural. A
continuació tot el kraal fa una pluja d'idees sobre quines són les característiques que hauria
de tindre un “educador ideal” escrivint-les a l'interior de la silueta. Es genera així el perfil de
l'educador ideal per a un determinat kraal.
Es reparteix un full amb la silueta d'un nino a cada educador. Individualment han d'analitzarse i apuntar quines són les característiques que han posat en el nino i que ells creuen tindre
com a educador (que siga d'un nino possibilita que s'autodibuixen, però és important que les
seues característiques queden reflectides per escrit).
Es posen en comú, un a un, les característiques que s'ha posat cada persona perquè la resta
del kraal puga valorar i aportar altres aspectes.
Quan tots han comentat les seues característiques, es fa una reflexió/comparació entre les
característiques que han posat en l'educador ideal i les que ells s'han posat, veient quins
aspectes podrien millorar. Així, redacten un compromís a nivell personal. El compromís ha de
ser elaborat i no un llistat de característiques, per a què tinga un major sentit. Per a acabar un
a un ho va explicant i ho anirà col·locant en la paret.
És important que quede tot ben reflectit: l'educador ideal, les coses que té cada persona i al
que es va a comprometre a millorar per a acostar-se a eixe ideal creat entre tots.

Conclusions

Després d'un temps és important
reprendre estos compromisos i valorar
els canvis que s'han donat a forma de
reforç positiu.

Material complementario

