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1. SARRERA

Hizkuntza idatzia erakusteko/ahalbidetzeko orduan bi ildo nagusi nabarmendu
dira orain arte: batetik, metodo bat jarraitzea oinarritzat hartzen dutenak; bestetik,
ikasleak berak egiten duen eraikuntza sustatzen dutenak. Bigarren kapituluan bi
ikuspuntu horiek argitzen ahaleginduko gara: metodoa oinarritzat hartzen duena batetik
eta ukitu naturaleko ikuspegia bestetik ("whole language approach", ikuspuntu
konstruktibistak…).

Metodoari buruzko atalaren barruan, irakurtzeko eta idazteko metodo analitiko
eta sintetikoen ezaugarri nagusiak eta haien arteko ezberdintasunak argitzen saiatuko
gara, eta bateko eta besteko modalitate didaktikoen berri emango dugu. Metodo misto
gisa Maria Montessorirena azalduko dugu.

Metodologia horiek denak kolokan jartzen dituzte ikuspuntu naturalekoek, eta
horri eskaini diogu beste atal bat.
Badira berez idazten ikasteko sortutako metodoak1, eta haien artetik klasikoak
izan direnak aurkeztuko ditugu hurrengo kapituluan. Nazioartean nabarmentzeko
modukoak dira, besteak beste, Ovide Decroly, Suzanne Borel-Maisonny, Marion
Richardson, Gisele Calmy…

Azkenik, euskal argitaletxeek 2000tik 2009ra arte egin dituzten proposamenak
jarri ditugu iruditan, zenbait azalpenekin.

1

Badira idazten ikasteko helburuarekin sortutako metodoak
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2. HIZKUNTZA IDATZIAREN
IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZARI BURUZKO
IKUSPUNTUAK
Hizkuntza idatziaren irakaskuntza-ikaskuntzan aintzat hartu ohi diren ikuspuntu
metodologikoak honela laburbil daitezke (Suarez II, 2000):

A. Irakurtzeko eta idazteko metodoak. Ikasketa-eredua, deskodetze/kodetze prozesua
eta ikaskuntzaren egituraketa edo kontrola azpimarratzen dituzten ikuspegiak.
A.1. Progresio sintetikoa
A.1.1. Alfabetiko edo literalak
A.1.2. Fonikoak
A.1.3. Silabikoak
A.2. Progresio analitikoa edo globala
A.2.1. Hitza
A.2.2. Esaldia
A.2.3. Esaldi batzuek osaturiko testuak

B. Mistoak
(A.1 + A.2)

D. Integratzaileak,
orekatuak (B+A)

B. Ukitu “naturaleko” ikuspuntuak: Ikuspegi naturala.

Ikuspuntu metodologiko nagusiak, beraz, bi dira: batetik, ikaskuntza-metodoetan
oinarritutakoa; bestetik, ikaskuntza modu naturalean gertatzen dela esaten duena.
Ikaskuntza-metodoen barruan bat baino gehiago aipa daitezke. Esaterako, Grezia
klasikotik erabili izan den metodo sintetiko alfabetikoa, Borel-Maisonny metodoa eta
abar. Ikaskuntza modu naturalean gertatzen zela esaten zuten, besteak beste, Vygotskik
nahiz Piagetek. Ukitu “naturaleko” ikuspuntuan daude "hizkuntza integral edo
integratuaren" filosofia ("whole language approach", Goodman, 1995) eta ikuspuntu
konstruktibistak, bai vygotskitarrak eta bai piagetarrak.

Kenneth eta Yetta Goodman: Whole
language approach-aren defendatzaileak
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Irakurtzeko eta idazteko metodoen ikuspuntuaren eta ikuspegi naturalaren artean, desberdintasun hauek ezar daitezke: ikaskuntza-eredua
edo oinarria bakoitzak berea du, eta kodea menderatzeari ematen zaion garrantzia ere desberdina da ikuspuntu batean eta bestean. Kontrola
izango litzateke hirugarren desberdintasuna: jarri dugun taula honetan ikuspegi naturalera hurbilduz goazen heinean kontrolaren hedadura eta
kontrol-maila apalduz joaten da; kontrola (egituraketa, sistematizazioa eta graduazioa) zorrotzagoa da irakurtzeko eta idazteko metodoetan.

Hona hemen jarraian osatuko dugun taularen bizkarrezurra:

METODOEN IKUSPEGIA
IKASKUNTZA-EREDUA
KODEA MENDERATZEA
Grafema-fonema(k) korrespondentzien
aurkezpenaren ordenan eta erritmoan
eta silaba motetan
Ikasketa sistematikoari noiz ekin
Arlo mekanikoa/arlo semantikoKONTROLA
pragmatikoa
(egituraketa,
sistematizazioa
Hasiera-adina
eta graduazioa)
Irakurketa-idazketaren
lehentasuna/aldiberekotasuna
Hiztegia (adierazia eta adierazlea)
Letra mota

IKUSPEGI NATURALA
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METODOEN IKUSPEGIA
Informazioaren prozesamendua modu
gorakorrean egiten da: unitate minimoetatik
(grafemak) maximoetara (esaldiak edo
IKASKUNTZA-EREDUA

hitzak).

Subjektuak sistemaren oinarrizko unitateak
ikasten ditu, adituaren logikak proposatzen
dizkion hurrenkera zehatz batzuen arabera.

KODEA MENDERATZEA

IKUSPEGI NATURALA
Informazioaren prozesamendua modu
beherakorrean egiten da: unitate maximoetatik
(esaldiak edo hitzak) minimoetara (grafemak).

Subjektuak hizkuntza idatzirako gaitasun batzuk
ditu, ahozko hizkuntzarekin gertatzen den bezala.
Hasieratik esanahi osoak eman diezazkioke, eta
hasieratik testuak idatz ditzake (lerro etzanak
kontrolatzeko gai ez den arren).

Kode idatzia menderatzeak protagonismo

Izaera naturalagoa dute, orientazio holistikoagoa

berezia du (alderdi mekanikoek,

daukate. Konstruktibistek ezagutzaren eraikitze

deskodetzeak eta kodetzeak), ikuspuntu

aktiboan ikasleak duen eginkizun aktiboa eta giza

zehatzaren arabera enfasi gehiago edo

elkarrekintzak prozesu horretan betetzen duen

gutxiago izango duen arren.

zeregina azpimarratzen dituzte.
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Ikuspuntu naturaleko konstruktibistak gelan dauden
umeen izenetatik hasten dira. Begira zer dioen E.
Ferreirok:
Idatziz izatea / Idatzizko zer hori izatea
ikaragarrizko
aurkikuntza
da,
norberarena eta berezia.
KONTROLA
Grafema-fonema(k)

Progresio sintetikoan, asko kontrolatzen da

(egituraketa,

korrespondentzien

alderdi hau. Lehenengo zer fonema-grafia

sistematizazi

aurkezpenaren

edo grafia-fonema aurkeztuko den

oa eta

ordenan eta erritmoan

erabakitzen da, zer testuinguru silabikotan,

graduazioa)

eta silaba motetan

eta zein ondoren.

Zertan laguntzen du? Letrei
buruz ere informazio-iturria da,
oinarrizko abezedario bat edukitzen
laguntzen du, zeinekin ume askok ia
gehiena idaztea lortzen duten, euren
izenaren letrak erabiltzen dituzte baina
beste ordena batean. Oinarrizko
abezedario hori beste aurkikuntza
batzuen bultzatzailea da, idazketarekin
lotutako beste ezein piezak sor ez
ditzakeen
bezalako
interpretazioak
egitea ahalbidetzen du. Gainera,
hitzaren barruan letren ordena ez da
aleatorioa, eta lehenengo letrak
gainerakoentzat oinarrizkoa den indizebalioa dauka.
Ferreiro, E. (1999:118)
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Kontrola arinagoa izaten da, eta, batez ere,
bestelakoa. Haurrek zer liburu irakurtzen dituzten
eta zailtasunak zer hitzekin dituzten kontrolatzen
da, adibidez. Beste mota bateko kontrola da, baina
ez du esan nahi irakaslearentzat bestea bezain
zorrotza ez denik.
"irakurketa-idazketa" (kode idatziari
dagokion guztia) "irakurketa" eta
Ikasketa sistematikoari

"idazketa"tik bereizten da; idazketa

noiz ekin

ikasitako kodearen aplikazioaren antzeko
zerbait litzateke. Bereizketa horrek ez du
zentzurik B ikuspegian.

Bigarren ikuspegi honetan, umeei
esperimentatzen uzten zaie, hizkuntza idatziaren
input askorekin, bai ekoizteko eta bai hartzeko,
sistemaren logika aurkituz/eraikiz joan daitezen.
Haur-literaturako liburuak erabiltzen dira –eta ez
metodo jakin baterako idatzitako liburuak; haiek
kontu handiz egituratuta egoten dira, testualak ez
diren irizpideen arabera–, beste mota batzuetako
materialak (liburuak) eta denbora ematen zaie
idatzitako materialak aurkituz joan daitezen.
Ortografia asmatzen uzten zaie, eguneroko bizitzan
hizkuntza idatziak dituen erabileretan jartzen da
arreta…
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Arlo mekanikoa/arlo
semantiko-

Arlo mekaniko/gainazaleko/periferikoekiko

Arlo sakonetan oinarritzen dira (arlo semantiko-

pragmatikoa

kezka handia izaten da.

pragmatikoetan).

Ikuspuntu naturaletan, aldiz, ez da hitz egiten
Batez ere progresio sintetikoan, oso

Hasiera-adina

"irakurri eta idazteko heldutasunaz”; zaharkituta

lotuta dago “irakurketarako heldutasun”

gelditu da, eta "alfabetatze emergente"az hitz egiten

konstruktoa. Ikasleak aurretiko baldintza

da. Konparazio batera, gurasoak ez dira egoten

batzuk menderatu behar ditu –batez ere

aditu baten agindua jaso zain haurrak hitz egiten

izaera psikomotorrari dagokionez–,

ikasten hasteko, eta gauza bera gertatuko litzateke

irakurtzen eta idazten ikasteko modu

idazketarekin ere. Gaur egun, ume gehienak

sistematikoari aurre egin diezaion. Horren

hizkuntza idatziz inguratuta daude, eta konturatu

ondorioz, ikasleek prestakuntza-ariketak

gabe, ia bat-batean, hizkuntza idatziari buruzko

egingo dituzte.

ezaguerak barneratuz doaz. Alfabetatze-prozesua
eskolatik kanpo hasten da.
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Idazteari garrantzi handiagoa ematen zaio.

Emilia Ferreirok esanikoak argi uzten du ikuspuntu
konstruktibistari helduz gero nola fokatu behar den
hizkuntza idatziaren puntu hau:
Irakurketaidazketaren
lehentasuna/aldibereko
tasuna

Irakurtzen ikastea eta idazten ikastea bereizi
egin izan dira: ikasleek irakurketa-eskolak
hartzen zituzten, lehenik, eta idazketaeskolak, ondoren.

“Hizkuntza idatziaren irakaskuntzaren
helburua transkripzio-kode bat ikastea dela
pentsatzen bada, posible da irakurketaren
irakaskuntza eta idazketarena disoziatzea, bi
teknika desberdin baina osagarri gisa.
Baina bereizketa horrek ez du inongo
zentzurik dakigunean umeak idazkerasistemaren egitura ulertu behar duela eta
bai interpretatzeko eta bai ekoizteko, bai
irakurketa- eta bai idazketa-ekintzak egiten
dituela. Bi ekintzak bereiztearen ideia
erabat lotuta dago idazketa transkripzioteknika gisa irakasteko ideiarekin.”
Ferreiro, Emilia (1988)
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Indarrik handieneko jarraibidea irakurketa eta idazketaren aldiberekotasuna da.
Freire-ren arabera, “irakurketa eta idazketa ia banaezinak dira” (1989:54). Batak bestea
“elikatzen” du, idatzizko hizkuntza interakzio beraren bi alderdiak dira.
Garrantzitsua da, halaber, idaztea esaten dugunean zer ulertzen dugun argitzea. Barton-ek (1994)
egiten duen bereizketa argigarria da: idazlearengan egilearen eta idazlariaren arteko bereizketa
egiten du. Egileak edukia jartzen du, eta idazlariak, berriz, azaleko alderdiak edo alderdi
mekanikoa lantzen du. 4-5 urteko haurra, edozein garai eta kulturatakoa, egilea dela argi dago;
baina idazlari gisa (grafomotrizitatea, zehaztasun ortografikoa, puntuazioa…) hartzen badugu,
orduan irakurketari emago diogu lehentasuna. Idaztea adierazpen libre moduan ulertzen badugu,
haurra erdi-erdian ari gara jartzen. Idazleak berak aukeratzen ditu: gaia, hiztegia, morfosintaxia,
komunikazio-helburuak, testu-egiturak… Irakurketan, arrisku gehiago dago, haurrak bere eskemak
egokitu behar baitizkio testuaren egileari (gerta daiteke helduaren eskemak berarengandik oso
urruti egotea eta ulermena eragoztea). Aldiberekotasunak zentzumen anitz kontuan hartzea dakar,
eta horrek fonema-grafiaren ikaskuntza errazten du.
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Hiztegiarekiko kontrol handia egon da.
Kontrola hitzen adierazlearen gainean
(grafema-fonema korrespondentzia eta
silaba kopurua, luzera…)
Hiztegia (adierazia eta
adierazlea)

Kontrola, hitzen esanahian ere egoten da
(ezagunak diren, maiztasuna, abstrakziomaila…), albo batera utzita adierazle eta
esanahiaren artean egon daitezkeen
harreman sistematikoak. Kontrol mota
honek ahozkotasunean haurrak menperatzen
dituen hitzekin du zerikusia.
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Eztabaida asko izan dira letra motaren irakaskuntzaren inguruan; hona hemen batzuk:
(Ibarra, I. eta Quiroga, C. 2009)
Idazkera bertikala ala etzana?
XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasieran eztabaida bat sortu zen letra moten
makurtasunaren inguruan. Eztabaida horretan parte hartu zuten pedagogo nahiz sendagile
higienistek. Sendagileek esaten zutenez, letra etzana hainbat eta hainbat gaixotasunen eragile zen,
esaterako: miopia, eskoliosia, asimetria eta abar. Arazoaren tamainaz jabetzeko, lagun dezake
Frantziako Ministerioak auzi horren aurrean zenbait neurri hartu zituela jakiteak.

Ikasleen osasuna bermatzeko, letra bertikala egitea gomendatzen zen. Orria zuzen, gorputza zuzen
eta idazkera ere zuzen. Baina zenbait aditu ez ziren horren aurrean isilik gelditu, eta esan zuten
gorputza posizio desegokian edukitzeak ez daukala zerikusirik ikasteko metodo bat edo bestea
erabiltzearekin, baizik eta beste faktore batzuek eragin handiagoa daukatela, hala nola haurren
eserlekuak desegokiak izatea, arkatz desegokiak erabiltzea, ikasleak nekatuta egotea, eseritzeko
modua, papera mahai gainean jartzeko modua eta abar.

Letra kaligrafikoa vs “letra ona”
1920ko hamarkadan Eskola Berria-k indarra hartu zuen garaian, beste auzi bat mahaigaineratu
zen: ea komenigarria den “letra kaligrafikoa” irakastea (izan etzana edo zuzena).

Eskola Berriko irakasleak “letra ona”-ren kontzeptutik abiatzen ziren idazten ikasteko orduan. Eta
letra on gisa hartzen zuten irakurtzeko modukoa eta argia zen hizkia. Hala ere, letra mota berbera
egitea aholkatzen zuten ikastetxe bakoitzean, eta ahal izanez gero baita hezkuntza-sistema osoan
ere. Horrez gain, bereizi egin zituzten higienea eta idazten ikastea.
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3. IRAKURTZEKO ETA IDAZTEKO
METODO SINTETIKOAK
vs
ANALITIKOAK
Tradizionalki, ikuspuntu pedagogikotik, irakurtzen eta idazten ikastea metodoarazo gisa planteatu izan da. Zein metodo den "onena" edo "eraginkorrena" izan da
kezka, eta nagusiki bi metodoren inguruan sortu da polemika: sintetikoak eta
analitikoak. Dilema klasikoa dela esan daiteke. Horrez gain, jakin beharrekoa da
eztabaida horiek guztiak irakurketaren eremuan kokatu izan direla: idazketa
zipriztinduta bakarrik gelditu da eztabaida horietan.

3.1. METODO SINTETIKOAK (A.1)
Metodo sintetikoak XX. mendean sortu ziren, ABC2 metodoaren printzipioetatik
hasita. Azken hamarkadetan gehien erabilitako metodoetako bat da.

Irakurketa-metodo gorakorrak dira, elementu sinpleenen ikerketatik abiatzen
baitira (grafemak, silabak…), zatirik konplexuenekin amaitzeko (esaldiak, testua…).
Edo beste modu batean esanda, unitate azpilexikoetatik hasi (letrak edo silabak) eta
hitzean bukatu. Helburua mezua deszifratzea izaten da; ulermena aurreragorako uzten
da.

Ezaugarri orokor hauek dituzte:

1. Irakurketa-idazketari ahozko hizkuntzaren mendeko eginkizuna ematen diote,
hau da, ahozko hizkuntzaren traskripzioa da: hitz egiten dena idazten da.
Ahozkoaren eta idatzizkoaren arteko korrespondentziari ematen zaio garrantzia
batez ere, soinu eta grafiaren artekoari.
2

Letren izena erakusten hasten dira antzinako metodo honekin. Antzinako greziar
aberatsek 24 esklabo alokatzen zituzten euren umeei erakusteko; esklabo bakoitzak
alfabeto grekoko letra bat adierazten zuen.
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2. Hurrenkeran, irakurketa idazketaren aurretik doa. Testuak egiteko eginkizuna
azkenerako uzten da.
3. Arlo formalak, irakurketaren abiadura, doinua eta grafía edukitzen dira kontuan,
ikaskuntzaren adierazle gisa.

Pixkanaka,

hizkuntzalaritzaren

eraginez,

metodo

fonetikoa

garatu

da,

ahozkotasunetik abiatzea proposatzen duena. Hizketaren soinu-unitate txikiena fonema
da. Prozesua, beraz, fonematik hastean datza, haren irudikapen grafikoarekin lotuz.
Beharrezkoa da subjektuak bere hizkuntzaren fonemak isolatu eta ezagutzea, gero zeinu
grafikoekiko harremana izateko.

3.1.1. Printzipio nagusiak:

1.Soinuak isolatu eta grafema-fonema (letra-soinu) korrespondentziak ezarri behar
direnez, bi gai planteatzen dira beste ezertan sakondu aurretik:

a) Ahoskatzea zuzena izatea, fonemen arteko nahasketak ekiditzeko. Alegia,
entzuten diren bezala idazten diren hitzak aukeratzea komeni da, hau da,
ahoskatzean argiak direnak. Esaterako, hegoaldeko euskaran ahate hitza
nahasgarria gertatu liteke, eta baita oina hitza ere. Hala ere, esan beharra
dago beste zenbait hizkuntzatan alderdi hau zaintzeak lan gehiago ematen
duela (ingelesaz, esaterako, asko dira ahoskatu modu batean eta idatzi beste
batean egiten diren hitzak, adibidez: eye, ears…).

b) Antzeko forma duten grafiak bereiz aurkeztea, grafien arteko ikusmenezko

l

b

nahasketak ekiditzeko. Esaterako, nahasketak sor litezke “ ” eta” ” hizkien

m n

p

artean, edo “ ”, “ ” eta “ ” hizkien artean.

2. Metodoaren beste printzipio garrantzitsu bat kasu bakoitzean fonema-grafema bat
erakustea da, bien arteko elkartzea ondo finkatuta egon arte hurrengora pasatu gabe.
Ikasten den estreinako gauza irakurketaren mekanika da (testuak deszifratzea), gero

18
irakurketa "adimenduna" ahalbidetuko duena (irakurritako testua ulertzea), azkenean
irakurketa adierazkorrera iristeko, alegia, doinua ere gehituta.

Irakurketa idazketak
Haritza-Algaida argitaletxea

Metodo sintetikoaren defendatzaileen artean dibergentziak egon daitezkeen
arren, puntu honetan denak bat datoz: hasiera batean, irakurtzen eta idazten ikastea
kontu mekaniko bat da; testua deszifratzeko teknika lortzean dago koska. Idazkera
ahozko hizkuntzaren transkripzio grafiko moduan ulertzen da, haren irudi gisa (kasu
partikular batzuen arabera, irudia fidela edo ez hain fidela izango da); irakurtzea zera
izango litzateke: idatzita dagoena soinuaren bitartez deskodetzea.

Argi dago orduan eta eraginkorragoa izango dela metodoa, idazketa-sistema
printzipio alfabetikoekin zenbat eta adosago egon, hau da, soinu-letra korrespondentzia
zenbat eta perfektuagoa den. (Frantsesez euskaraz baino zailago daukate, adibidez).
Baina idazketa-sistema batean ere ez dagoenez hizketaren eta ortografiaren arteko
erabateko bat-etortzerik, zera aholkatzen da: "ortografia erregularreko" kasuetatik
hastea, hots, grafia eta ahoskatzea bat datozen hitzetatik hastea. Euskal Herriko
hegoaldean, nahasgarriak gerta litezke “h” daukaten hitzak, ez baitugu ahoskatzen.
Beraz, “bat” hitza aurkeztea egokiagoa izango da “hiru” hitza baino.

Irakurketan hasteko kartilla edo liburuak ere printzipio horiek bildu nahi dituzten
saiakerak dira: entzumen- edo ikusmen-nahasketak ekiditea; bakoitzean fonema bat (eta
dagokion grafema) aurkeztea; eta, azkenik, ortografia erregularreko kasuekin lana
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egitea. Zentzurik gabeko silabak erregularki erabiltzen dira, eta honek dakarren
halabeharrezko emaitza esanahiaren eta soinuaren arteko bereizketa egitea izaten da,
irakurketa "hizketa"tik bereiztea, alegia.

8 urteko neskato bati etxeko lan moduan azterketa jarri genion. Azterketako
galdera bat euskarazko esaldi hau ingelesera itzultzea izan zen: Zortzi urte ditut:
_________________ Zer idatzi zuen? Eght ears old. Esan genionean “aizu, ears
ingelesez ez al da belarria?” “Ai ene” esan zuen berak, “8 belarri ditut” idatzi dut.
YEARS ingelesezko hitza adibidez ez litzateke hitz egokia izango hastapenerako, ez
delako idazten entzuten den bezala.

Printzipio horiek ez dira soilik abiapuntu metodologiko gisa planteatzen;
ikusmolde psikologiko zehatz batzuei erantzuten diete.
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3.1.2. Printzipioen atzean dauden ikusmolde psikologikoak.

Enfasia ikusmenaren eta entzumenaren diskriminazioan eta fonema-grafema
korrespondentzian jartzean, irakurtzen ikasteko prozesua elkartze moduan hartzen da,
hau da, soinuzko erantzunen eta estimulu grafikoen elkartze moduan. Eredu horrek
lortzen du teoria asoziazionistekiko koherentziarik handiena , ahozko hizkuntzaz
jabetzeko eredua irakurtzen-idazten ikasteko prozesuan aplikatzen baitu.

Hizkuntzalaritzatik jasotako justifikazioek oinarri gisa balio die metodo hauen
defendatzaileei. Leonard Bloomfield-ek (1942) honela zioen: “Irakurketaren edukia
ulertzeko zailtasunen kausa nagusia irakurketaren mekanika osorik ez ulertzea da”.
Eta gero dio: “lehen urratsa letrak ezagutzea da. Haur batek letra bat ezagutzen duela
esaten dugu, letra horren aurrean nolabaiteko erantzunen bat emateko gai denean hala
eskatutakoan”.

Psikologia, hizkuntzalaritza eta pedagogia bat zetozen, hasierako irakurketa
mekanismo huts moduan kontsideratzen.

Hau da, labur-labur, metodo sintetikoaren eredua. Urte askotan atxikimendu
handia izan duenez, luzatu egin dugu pixka bat. Baina, horrez gain, planteamendu
teorikoak mekanikotasun hutsera mugatzen badira ere, aplikazio praktikoak urrunago
joan ohi dira, eta, zenbait kasutan, gaztelaniazko atsotitzak dioena gertatu ohi da: “la
letra con sangre entra”.
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3.1.3. Modalitate didaktikoak: Askotariko formatuak hartu dituzte metodo sintetikoek,
hala nola:

Metodo sintetiko alfabetikoak
Irakurketaren ikasketa letren izenen ezagutzatik hasten da (ese, efe, eme…), gero
silabara igarotzeko eta hitzean bukatzeko.

Metodo sintetiko fonetikoak
Irakurketaren ikasketa letren soinuen ezagutzatik hasten da (sss,fff,mmm),
instrumentuen edo animalia ezagunen soinuak erabiliz; gero silabetara igarotzen da.
eta. azkenik. hitzera.

Metodo sintetiko silabikoak
Irakurketaren ikasketa forma zuzenean hasten da, silabaren ikerketarekin, gero
hitzetara pasatzeko.

Metodo kromatikoa:
Grafemak eta koloreak uztartzen dira.
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3.1.3.1. Metodo sintetiko alfabetikoak, literalak edo grafematikoak:

Metodorik tradizionalena da, Grezia klasikoan ere
erabiltzen zuten. Irakurketaren ikaskuntza letren izena
ezagutuz hasten da (ese, efe, eme…), gero silabak ikasten
dira, eta, azkenik, hitzak.

http://sobreconceptos.com/wpcontent/uploads/alfabeto_.jpg

Letren izenak ikasi ondoren, A eta T (/a/, /te/), ikasleak
haiek konbinatzen ikasten du, adibidez, T + A = /ta/, nahiz
eta logikaren arabera /tea/ litzatekeen.

Lehenengo begiratuan, ikuspegi alfabetiko edo literala zaharkituta dagoela
irudituko zaigu beharbada, baina ez da hain gauza garbia. Letrak, zatikatu daitezkeen
estimulu diren aldetik, txikien ingurunean edonon daude –bereziki, letra larri
erromatarrak– eta izen bat daukate, ingurunean agertzen diren gainerako gauzek bezala.
Letrek galderak sortzen dizkiete haurrei, “te bat da”, erantzungo du amak edo anaia
txikiak. Ezinezkoa da umeek letren izenak ez ikastea. Bide batez, letren izenak ikasteko
erraztasuna irakurtzen bizkor ikasteko adierazle on bat dela erakusten duten ebidentziak
daude.

Xabiertxo, 1925

23

3.1.3.2. Metodo sintetiko fonetikoak:

Aurreko zailtasunari aurre egiteko, progresio
sintetiko foniko-fonemikoko metodoak (A.1.2) sortu
dira: grafiak adierazten duen soinutik hasten dira, eta ez
grafiaren izenetik (T+E= /ta/??). Letra bakoitzak
adierazten duen “soinu onomatopeikotik” abiatzen da
ikaskuntza.

Irakurketaren ikaskuntzaren abiapuntua letren
soinua ezagutzea da (sss, fff, mmm), instrumentuen edo

Orbis pictus, Comenio.
Abecedario ilustrado.

animalia ezagunen soinuak erabiliz; gero silabak lantzen
dira, eta, azkenik, hitzak.

Aldaerak hauek dira, Canton Mayoren arabera (1997):
4. M. onomatopeikoa (soinu eta zaratak imitatzen ditu).
5. M gestual edo kinestesikoa: mugimenduak uztartzen
zaizkio fonema bakoitzari.
6. Fonomimikoa: Aurreko biak konbinatzen dira.
7. Multisentsoriala: Zentzumen batek baino gehiagok
hartzen

dute

parte

kinestesikoa eta ukimena).

(ikusmena,

entzumena,
http://www.scielo.org.ve/img/fb
pe/edu/v12n43/art03fig2.gif
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3.1.3.3. Metodo sintetiko silabikoak:

Hasieran bokalak ikasten dira; gero, kontsonante ezpainkariak bokalekin, silaba
zuzenetan. Ikasitako silabak soilik jartzen dira; gero, kontsonante berriak, bi
kontsonanteko silabak.

http://www.mendebalde.com/modulos/usuariosFtp/conexion/archi45A.pdf
Xabiertxotik (1925) ateratako orria: RI, RA, RE, RU ikasi ondoren ARI, AGURE, GURE… ikasten
ziren. Aldi berean irakurlearen ingurune ezagunarekin konektatu nahi du egileak. Hizkera gozoz eta
samurrez abiatzen da ikaslearen ingurune hurbiletik: bere etxetik, bere familiatik, bere sentimenduetatik,
bere kulturatik, bere herritik.

3.1.3.3. Metodo kromatikoak:

Plak (1989) soinuaren eta kolorearen arteko lotura egiten du grafemak ezagutuz
joateko.
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3.2. METODO OROKORRAK EDO ANALITIKOAK (A.2)

Ikaskuntza-metodo beherakorrak dira, hau da, unitate maximoetatik (esaldiak
edo hitzak) unitate minimoetara (grafemak) jotzen dute.

Forma linguistiko esanguratsuetatik abiatzen dira (hitza, esaldia edo esaldi
batzuek

osaturiko

testua),

eta

fonema-grafia

korrespondentziak

ikasi

arte

zatitzen/aztertzen joaten dira forma horiek. Hasieran, deskodetzen laguntzea izaten da
ohikoena; hitz/esaldi/testuak… osotasunean interpretatzen dira.

Irakurketa ekintza "orokorra" eta "ideobisuala" da. Ovide Decroly (1871-1932)
metodo sintetikoaren postulatuen aurka azaldu zen, mekanizista izatea leporatu zien eta
"haurren espirituan multzo-ikuspegia analisiaren aurretikoa zela” esan zuen. Lehenengo
zeregina, metodo analitikoaren arabera, hitzen edo esaldien ezagutza orokorra da;
osagaien analisia ondoren etorriko litzateke. Berdin da ikasten denaren zailtasun
auditiboa zein den, irakurketa batez ere ikusmenezkoa delako. Bestalde, haurrarentzat
esanguratsuak diren unitateekin hastea postulatzen da (hortik ideo-bisuala deitzea).
    
3.2.1. Genesia, bilakaera historikoa eta esparru kontzeptuala

XVI. eta XVII. mendeetan daude metodo orokorraren aurrekari historikoak.
Metodoaren oinarri teoriko-praktikoak psikologia funtzionalean (James, Ribot),
psikologia konparatuan edo genetikoan (Piaget, Wallon…), gestaltean (Wertheimer) eta
psikologia esperimentalean daude (Binet, Simon…). XIX. mendean eta XX. mendearen
hasieran metodo honen oinarri teoriko-praktikoak finkatu eta sistematizatu zituzten.
Garai hartan sortu zen, ofizialki, Decrolyk ikasteko arazorik ez zuten ikasleei
sistematikoki aplikatu zienean. Decrolyk sortu zuen, beraz, 1906. urtean, eta,
harrezkero, hainbat izen izan ditu: metodo ideobisuala, metodo naturala eta, orain dela
gutxi, metodo interaktiboa.
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Zergatik deitzen zaio metodo orokorra? Metodo beherakorra delako, hau da,
esaldiak edo hitzak identifikatuz eta ezagutuz hasten delako irakurtzen ikasten. Bi
printzipio psikologiko ditu oinarritzat: orokortasunaren printzipioa eta interesaren
printzipioa. Orokortasunaren printzipioa haurrak irakurtzen ikasten duen unean duen
pentsamendu motari dagokio, pentsamendu sinkretikoari (Piageti jarraiki). Hau da,
umeari errazago suertatzen zaio osotasuna ezagutzea, zatiak ezagutzea baino.
Horregatik hartzen du aintzat metodo analitikoak orokortasunaren printzipioa.

Zergatik

deitzen

zaio

metodo

ideobisuala?

Ausubelen arabera, ikaskuntza funtzionala izan dadin,
esanguratsua

izan

behar

du,

eta

ikaslearentzako

funtzionalagoa eta esanguratsuagoa da hitzak irakurtzea,
letrak edo silaba bakartuak irakurtzea baino.
jamillan.com/abecedario/ab
ccar_com.htm

Zergatik deitzen zaio metodo naturala? Ikaskuntza
haurraren adimen-hautemate orokorraren prozesu naturalera

egokitzen delako. Hizkuntzaren ikaskuntza orokor eta aldiberekoaz gain, hizkuntzaren
alderdi hitzezko, grafiko eta komunikatibo guztiak ere kontuan hartzen dira.
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3.2.2. Modalitate didaktikoak

Zenbait formatu, bertsio edo modalitate didaktiko dituzte, nondik abiatzen diren
kontuan hartuta: hitzetik, esalditik edo kontakizun osotik.

Metodo analitiko lexikoak
Hitzaren ikerketatik abiatzen da irakurketaren ikaskuntza, eta marrazkiak erabiltzen
dira, laguntza modura, irakurtzen denaren ulermenari ikonoen bidez laguntzeko.
Hitzaren metodoa Amós Comenio-ri zor diogu (1657). Lan-unitatea hitza da.
Oinarri psikopedagogikoari dagokionez, hitzaren metodoak hitz bakoitzaren
bisualizazioa eta ahoskatzea lotzen ditu, bisualizazio-aurkezpenak iradokitzen duen
esanahiaren arabera. Horrela, hitz hori errazago barneratzen da; ele bakoitzak bere
forma grafikoa dauka, eta begiratu batera erraz ezagut daiteke, hainbat ezaugarriri
esker: zantzuak eta trazuak, bereziki hitz bakoitzaren hasierako, erdiko nahiz
amaierako trazuak, luzerarekin batera.

Metodo analitiko orokor naturala
Esaldi bat analizatuz hasten da, eta, laguntzeko, esaldiaren esanahia argitzen duen
irudikapen grafiko bat izan ohi da.
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3.2.3. “Adarra” taldearen proposamena
Metodo analitiko orokor naturalaren adibidea dugu “Adarra” taldeak 1984.
urtean sortu zuen “Irakurtzen eta idazten ikasteko metodo natural globala”. Proposamen
hori sakonago azalduko dugu, metodoa ulertzeko lagungarria izango delakoan.

Metodo orokor hau esalditik hasten zen. Esaldia arbelean idazten zuten, esaldiak
zenbat hitz zituen aztertzen zuten, zein zen hitzik luzeena eta zein laburrena, zein zen
lehenengo hitza, zein erdikoa eta zein azkena, zein hitz zen ezkerrekoa eta zein
eskuinekoa…Esaldia folioan idazten zuten eta irudia egin. Esaldia ebaki eta berriz
egiten zuten egitura ezberdinetan. Hitzak bilatu eta biribildu ere behar zituzten, modu
honetan:
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Ondoren, beste esaldi batzuetan aurkitu behar izaten zituzten lantzen zebiltzan
esaldiaren hitzak:

Hitz berberak egitura desberdinetan idatzi behar izaten zituzten:
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Eta honelako ariketekin jarraitzen zuten:
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Esaldia erabiltzen zuten, halaber, fonemak lantzeko. Umeek gehien ezagutzen
zuten hitza hartzen zuten, soinu hori zuten beste hitz batzuk hartzen zituzten beste esaldi
batzuetatik eta arbelean idazten zuten hots/soinu hori. Ondoren, hots hori zuten hitzak
aurkitzen zituzten, arbelean idatzi eta orrian hotsa eta irudia egiten zuten; ondoren, hotsa
biribiltzen zuten. Begiratu:
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Jarraian fonemaren familia guztiarekin gauza bera egiten zuten. Zenbait fonema
ezagutu ondoren, hitz berriak ateratzen zituzten. Irudiei izena jarri behar zieten, baina ez
hitz osoa:

Hasera batean fonema ezagunekin eta esaldi ezagunekin egiten zituzten
diktaketak, ondoren diktaketak zailagoak ziren. Hitz bat hartuz esaldiak ere sortu behar
izaten zituzten ikasleek. Fonema finkatzeko irudia egiten zuten, fonemaren izena eta
fonema bera biribilduta.
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3.3. METODO MISTOAK: MONTESSORI METODOA

http://treehousemontessori.com/images/maria.jpg
Maria Montessori (1870 , Italia - 1952, Holanda)
Lan pedagogiko interesgarrienak hauek izan ziren: "El Método Montessori"(1912)," Antropología
Pedagógica" (1913), "Método Avanzado Montessori"(,Vol.2, 1917), "Paz y Educación"(1934), eta "El
Secreto de la lnfancia" (1936).

Oro har, irakaskuntza-metodoa mugimenduen erabateko askatasunean oinarritzen da.
Hasiera batean bere metodoa mentalki atzeratuak ziren umeekin frogatu zen, baita
garapen normala zutenekin ere, bai Italian eta bai munduan toki askotan.
Irakurtzeko eta idazteko metodoak egitura fonetikoa dauka, nahiz eta
grafomotrizitatea, entzumena eta alde motorikoa jokoan jartzen dituen. Horregatik
sailkatzen dute askok metodo hau metodo misto moduan. Hiru garaitan garatzen da
irakurketa-idazketa:
1. Giharretako prestaketa-ariketak egiten dira, batez ere beso eta eskuetan.
2. Zeinu linguistikoen ikusmenezko irudiak eta taktilak erabiltzen dira, haiek
memorizatzeko.
3. Hitzak eraiki eta berreraiki egiten dira.
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Letra memorizatzea bilatzen da, irakasleak aurkeztu egiten du eta ikasleek
errepikatu egiten dute. Gero ikasleek ikusi, entzun eta ukitu egiten dute letra
(ikusmenezko faktoreak, entzumenezkoak eta ukimenezkoak daude bertan). Letrak
material berezi baten bidez aurkezten dira: lizpaperean moztutako letrak dira, eta
egurrezko plaka batera itsatsita daude. Letra horiek atzamarrarekin errepasatzen dira,
idatziko dutenean egingo duten mugimenduari jarraituz; aldi berean, soinua
ahoskatzen da. Antzeko ariketak egiten dira, halaber, uretan, airean, pinturarekin
atzamarra bustiz…

Bitartean gidalerroan egiten dira ariketak, umea letren neurria lortuz joan dadin.
Jarraian daukazuena da Montessori gidalerroa.
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http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/
“Konposatzeko kutxa” aurkezten da ondoren, kartulinan moztuta daude letra
guztiak. Hitzak osatzen dira, irakurri egiten dute osatzen dutena, hitz berriak sortzen
dira….
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4. METODOLOGIAK EZTABAIDAGAI
IKUSPUNTU NATURALEKOEN ARTEAN
Metodo sintetiko eta analitikoen azpiikuspuntuak elkarren desberdinak diren
arren, fonema-grafia(k) eta grafia-fonema(k) harremanaz jabetzea dute biek helburu eta
lehentasun, hots, kode idatziaz jabetzea. Ikasleak deskodetu egin behar du (zehatz eta
erraz ozen irakurtzeko gai izan behar du), eta kodetu (zehatz eta erraz idatzi), sasihitzak
(balizkoak direnak baina existitzen ez direnak) eta aldez aurretik inoiz aurkitu ez dituen
hitzak. Horri irakurketa-idazketaren mekanikaz jabetzea deitu izan zaio.

Egia da, baita ere, metodoen ikuspuntuari jarraitzen dioten material gehienak
mistoak direla, hau da, progresio analitikoa eta sintetikoa nahasten dituzte.

Bai metodologia sintetikoak, baita analitikoak ere (mistoak ere bai),barne-egitura
logikoa izaten saiatu dira. Baina, dirudienez, metodologiaren barne-egitura logikoa ez
da nahikoa. Coll-en ustez (1987), haurrak egin ohi duen prozesua ere kontuan hartu
beharra dago. Horrez gain, haurrak interesa ere eduki beharko luke.

Hala ere, borroka hori bereziki irakurketari dagokionez gertatu izan da.
Irakurtzeko eta idazteko metodoak zaku berean sartuta daude, baina metodo horietan
“irakurketa” hitza agertzen da, gehienbat. Idazteko metodoak ez dira hain sakon eta luze
aztertu.

Beste hamarkada batzuetan metodo sintetiko eta analitikoen artean izandako
eztabaida

gaur egun metodoetan oinarritutako eta konstruktibismoan oinarritutako

ikuspuntuen artean gertatzen ari da.

Ikuspuntu naturalean kokatzen diren psikologia genetikoko ikerlariek zera diote:
badirela metodoaren menpe ez dauden subjektuaren ikasketa-prozesuak. Metodoak
ikasketa lagundu edo frenatu, erraztu edo zaildu egin dezake, baina ez ikasketa sortu.
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Paraleloki, konturatu behar dugu ez dela irakaskuntza-metodoa –dena
dela– ikaskuntza-prozesua zehazten duena: “badira metodoen barnekoak edo
metodoen araberakoak ez diren subjektuaren ikaskuntza-prozesuak… Metodoak
(ingurunearen ekintza espezifikotzat hartuta) lagundu edo galgatu, erraztu edo
zaildu egin dezake, baina ez ikaskuntza “sortu”. Ezagutza lortzea subjektuaren
beraren ekintzaren emaitza da.

Carvajal Perez, F.; Ramos Garcia, J.(1999)

Haien iritziz, ezagutza lortzea subjektuak berak egiten duen ekintzaren emaitza
da (Epistemologia genetikoa da ekintza ezagutza ororen sorrera gisa postulatzen duen
bakarra, ezagutza logiko-matematikoa barne.). Subjektu aktibo bat da ekintza
interiorizatuan (pentsamendua) edo ekintza efektiboan (garapen-mailaren arabera)
konparatu, baztertu, ordenatu, kategorizatu, berformulatu, frogatu, hipotesiak formulatu,
berrantolatu… egiten dituena. Materialki zerbait egiten ari den subjektu bat, instrukzio
batzuen arabera edo kopiatzekoa den eredu baten arabera egiten ari bada, ez da subjektu
intelektualki aktiboa.

Asimilazio-prozesuak kontsideratzen ez dituen proposamen metodologiko batek
ez du balio. Asimilazioa ezagutza lortzeko funtsezko mekanismoa izanda,
helduaren proposamen oro, benetan ulertua izateko, umeak asimilatu egin
behar du. Berak zerbait ulertu nahian dabiltzanean, ezinbestean eraldatzen dute
jasotako edukia. Gehiago oraindik, informazioa erregistratu ahal izateko,
eraldatu egin behar dute. Hori da asimilazio hitzaren esanahi sakona. (…)
Horrek distantzia bat sortzen du helduak aurkeztutako edukiaren eta umeak
asimilatu dezakeen edukiaren artean.
Ferreiro, E. (1999:22)

Irakurri Ferreirok esaniko hau:
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Haurra ez dela arbel zuri (tavula rasa) bat, zeinean metodoak zehazten duen
eran inskribatuko diren letrak edo hitzak; “erraza” eta “zaila” ezin direla
helduaren ikuspuntutik zehaztu, baizkik eta ikasten duenaren ikuspuntutik;
edozein informaziok, eragingarria izan dadin, asimilatua izan behar duela (eta,
beraz, aldatua) onartzen badugu, orduan onartu behar dugu metodoek (helburu
batera heltzeko urrats ordenatuen ondorio gisa) iradokizunak, zirikatzeak
besterik ez dutela eskaintzen; erritualak edo debeku multzoa eskaintzen ez
dutenean. Metodoak ezin du ezagutza sortu.
Ferreiro, E. (1988:16-17)
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5. IDAZTEKO METODOAK
Irakurtzeko eta idazteko metodoak ikusi ditugu, baina sailkapen zehatzagoa egin
daiteke, idazketa ardatz hartuta. Idazteko metodoak irizpide hauen arabera ere sailkatu
daitezke (Malla, 1982):

- Ikaskuntzaren mailaketaren arabera: letretatik, hitzetatik edo esalditik abiatzen
diren…
- Letra moten arabera (bertikala, makurtua, script, idazkera ingelesa, letra larriak…).
Historian zehar eta herrialdeen arabera letra mota bat baino gehiago erabili izan dira.
- Arlo formal eta grafikoari garrantzi handiagoa edo txikiagoa ematen dioten…Arlo
sinbolikoa nabarmentzen bada jabetzatik, ikusputu naturaletik hurbilago gaude.
- Irakurketa eta idazketa lotzeko edo elkartzeko, moduaren arabera…

Hik Hasi-ko ikastaro batean irakasle batek bere amonaren idazketa-albuma ekarri
zigun, benetan dotorea.
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Ikaskuntzaren mailaketaren arabera sailkatutako metodoak pixka bat sakonago
ezagutuko ditugu jarraian.
1. Joera sintetikoko
metodo kaligrafikoak
Decroly metodoa
2. Metodo orokorrak

R. Dottrens metodoa
Freeman metodoa
C. Freinet metodoa
Borel-Maisonny metodoa

3. Keinu bidezko

Thea Bugnet, le bon depart

metodoak (gestualak)

edo hasiera ona deritzon
metodoa
Marion Richardson

Ikaskuntzaren
mailaketaren arabera:
letretatik, hitzetatik edo

4. Metodo kurtsibo eta
dinamikoak

metodoa
Mac Lean eta
Palmer amerikar metodoak

esalditik abiatzen diren…

Giséle Calmy-ren
bizipenean oinarritutako
idazketaurrea
Tarradellas lan-sistema
5. Idazketa
sistematizatuko metodoak

Jeannot teknikak
Condemarin eta Chadwicken idazketaren prestaketa
eta irakaskuntza.
Lebrero eta Lebreroren
Laukien metodo
multisentsoriala
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5.1. Joera sintetikoko metodo kaligrafikoak

Metodo kaligrafikoen ezaugarrien bereizgarri garrantzitsuagoa izaten da
irakasteko modua, idazkera-ereduen erabilera baino. Historikoki aintzat hartu izan den
idazkeraren ikuspegiaren arabera irakasten da: zeinu grafikoen errepikapen zehatzaren
arabera, alegia.

Joera kaligrafikoko metodoek idazkeraren izaera formala eta teknikoa izaten
dute kontuan. Idazkera formen imitazioaren artea litzateke, eta ez adierazpen arte bat.
Mekanismo zehatzak eskatzen dituen tresna baten jabetza litzateke. Imitazio hori
proposatutako formen behaketatik eratortzen da (forma horiek edozein direla ere); hau
da, umeak ez du idazkera “asmatzen”, ez du letren forma aukeratzen.

Errepikatutako kopia-ariketen bidezko imitazioaren ondoren, formei behatuko
zaie. Formak aldez aurretik zehaztuta daude oso zehatzak diren arau batzuen bidez:
neurri, proportzio eta loturak zehatzak izango dira.

Formen
baten

jabetza

mekanismoen

errepikapen
eskatzen
jabetza

zehatzak
du,

ahalbidetu

teknika

ikaskuntzak
behar

du,

ikasleak letrak egiteko perfekzioa lor dezan.
Eredu horietan, garrantzi handia ematen zaio
jarrerari eta idazgailuari heltzeko moduari, eta
beharrezko

mugimenduak

idazkeraren

eta,

bereziki, idazkeraren elementuen bidez lantzen
dira. Keinuaren zatiketa beharrezkoa da keinu
zehatz eta diziplinazkoak lortzeko.
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1982-1992 urte bitartean metodo hauetan keinu zatiak erabili ordez, zuzenean
letretatik hasi ohi ziren.

Metodo hauetan bereziki garrantzitsua izan da beti letren arteko lotura. Letrak
ikasitakoan, bata bestearekin lotzen dira, silabak, hitzak edo esaldiak osatzeko. Loturak
ez ditu letrak desitxuratu behar, ordea, eta horrek zera eskatzen du, halabeharrez:
idazkera kaligrafikoan gelditasun pixka bat. Arlo garrantzitsua da, halaber, ordena eta
antolaketa (letra, hitz eta lerroen arteko banaketa erregularra zehaztu dute metodo
hauek).

Kaligrafia: Pentsatuz eta eginez liburuan Ibarrak gatazka kognitibo gisa planteatzen du letrak bakarka
egin eta bata bestearekin lotzea. Nola lotzen duzu biribilaren makila ezkerreko aldetik hasten baduzu
biribila?

Metodo hauek plan pedagogiko orokor baten barruan kokatutako hezkuntzadiziplina gisa hartzen dute idazketa.
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5.2. Metodo orokorrak

Metodo hauen arabera, idazketa hizkuntza bat da, nagusiki: komunikazio eta
adierazpen pertsonalerako bide bat. Metodo hauek XX. mendearen hasieran hasi ziren
agertzen eta hainbat eskola bereizten dira haien barnean.

5.2.1. Decroly metodoa

Ovide Decroly (1871-1932)
Belgika. Eskola Berriaren korrontearen
barruan “Ecole de L’Ermitage” sortu zuen.

www.flodeo.com/ovide_decrolyx/190929

Decrolyk ez zuen idazteko metodo bat garatu; bere ikuspegiak teknika jakin
batzuk planteatzera eraman zuen, umeak berak irakurritako esaldiak kopiatzean
oinarrituriko teknikak. Egile honen arabera, “idazketa mintzaira grafikoa da,
pentsamendua zeinu bidez adierazten duena”. Honela garatzen du definizio hori:

1. Idazketa hizkuntza da, eta hasieratik izan behar du esanguratsua. Esanguratsua
izateko, ideien idazkera izan behar du, umearentzat zentzua duten esaldietan oinarrituta
egon behar du.

2. Irakurketaren modu bertsuan, idazketak ere globalizazioaren funtzioa bete
behar du. Ez da beharrezkoa letrak horien elementuetatik ikasten hastea, denbora
gutxian umeek, idazkera perfektua ez bada ere, nahiko ona lor dezakete, baldin eta
irakasleak garai horretan idazkera erregular eta antzekoa aurkezten badu. Umeak
idazten ikasteko kopiatu beharko duen idazkera izango da.
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3. Idazketa marrazkiaren emaitza da, eta
hori, aldi berean, haurrak duen lehen hizkuntza
grafikotzat

hartzen

irakurketa-idazketaren

da.

Decrolyk

marrazkia

trantsizio-elementu

gisa

erabiltzen du; eta, horrela, marrazkia hasierapuntu gisa baliagarria izan daiteke edo esaldi
idatzia ilustratzeko baliagarria gerta daiteke.
www.decroly.edu.mx/

4. Idazketa marrazkia da. Ikuspegi hori kopian oinarrituriko ikaskuntzaren
ikuspegi bisualetik eratorria da. Bestalde, umeak berak aurkitu behar du aurkezten
zaizkion zeinuak ahalik eta ondoen ekoizteko modua.

Beraz, kopia da ikaskuntza mota honen oinarria, eta, horretan, behintzat, joera
kaligrafikoko metodo sintetikoetara hurbiltzen gaitu, nolabait esateko. Hala ere, ez dira
metodo hartan adina ariketa zatikatu egiten; apurka-apurka aurkezten zaion lagina geroz
eta argiago kopiatzeko gai izaten da haurra.
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5.2.2.. R. Dottrens metodoa

Robert Dottrens (1893-1984)
Suitza. Eskola Berriaren korrontearen
barruan autore garrantzitsu bat izan zen.

hmenf.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=76

Metodo honen printzipioak, oinarriak, hauek dira:

Idazketaren irakaskuntzak haurraren adimen, gaitasun eta baliabide fisikoetara
egokitua behar du izan, ikaslearen ekintzan oinarritua izan behar du eta zailtasun-mailan
progresiboa izan behar du.

Idazketa adierazpen modu bat da, hizkuntza bat. Irakurketaren metodo
globalaren printzipioak idazketaren ikaskuntzan ere aplikatu behar direla esaten zuen
Dottrensek.

Hala

ere,

metodo

honekin

letren

zatien

ariketak

eta

mugimenduen

deskonposaketa lantzen dira, ikaskuntzaren lehen urteetan script letra mota erabiltzen
baita.

http://www.teachplay.com.mx/media/pro
ducts/letra%20script.jpg
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5.2.3. Freeman metodoa

Frank Nugent Freeman (1880-1961)
Ontarion jaio eta Ameriketako Estatu
Batuetan hazia. Eskuzko idazketari buruz
hainbat liburu idatzi zituen: An Experimental
Study of Handwriting (1914), The
Handwriting Movement (1918), Teaching
handwriting (1954).
http://www.flipkart.com/teaching-handwriting-frank-nugent-freeman/0554742004c0w3fp8w3c

Freemanen ustez, keinu grafikoa eta pentsamenduaren adierazpena ez dira
banandu behar haurraren esperientzian; izan ere, bereizketa eginez gero, haurrak
azkenean bi idazkera edukiko ditu: ariketetarako erabiltzen duena eta bere ohiko
idazkera, bere benetako adierazpen modua izango dena. Metodo honetan, hasierako
ariketa batzuk egin ondoren, umea hitzak idazten hasiko da, eta, jarraian, esaldi laburrak
eta berak asmatutako kontakizunak idatziko ditu. Horrek ez du esan nahi umeak gaizki
eratutako letrak errepikatuko ez dituenik eta zailtasun grafomotorrak desagerrarazteko
ariketa formal batzuk erabiliko ez direnik.
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5.2.4. Freinet metodoa

Celestine Freinet (1876-1966)
Frantzia. Eskola Berriaren korrontearen
barruan elkarlanean oinarritutako herrieskolak bultzatu zituen.

www.correodelmaestro.com

Freinetek, bere “La lectura en la escuela por medio de la imprenta” liburuan
(1973: 95-99), zera zioen idazkeraren ikaskuntzari buruz:

"Idazketa eta ortografia irakurketari lotuegi daude, batez ere haur txikienei
dagokienez. Irakurketarekin bezalaxe egingo dugu lan haur horiekin.

(…) Ez dugu haien lana konplikatzen, lerroen artean letrak errepikatzeko
eskatuz. Lerrorik gabeko koadernoan eta punta lodi eta biribileko
“plumilla”rekin

euren istorio txikiak idazteko eskatuko diegu (guk

aurrealdean idatzi dugun testua, ondo egindako idazkera eta nahiko handia,
alturaz zentimetro ingurukoa). Beharrezkoa da hasieran eredua ume
bakoitzaren koadernoan idaztea, arbelak ez baitu denentzat balio: haurrek
lerro eta kurba bakoitza imitatu behar dute eta etengabe burua jaso behar
dute horretarako, eta haur batzuek urrunegi dute arbela. Arbeletik
koadernora arreta galtzen dute, zailagoa gertatzen zaie kopiatzea eta akats
gehiago egiten dituzte.

(…) Edonola ere, umeak egindako lana onartu egiten dugu, eta aintzat
hartzen dugu.
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Zergatik marrarik gabeko orria? Koaderno lerrodunak ez diolako haurrari
laguntzen. Aitzitik, idazgailuaren tinkotasunean eta idatzi behar duen hitzean
kontzentratu behar du hasiberriak, eta ahalegin erantsia eskatzen dio
haurrari

orri

lerrodunak.

Aurrerago,

behar

dituen

mugimenduen

koordinazioa eta arintasuna barneratu dituenean eta letren forma ohikoa
gertatzen zaionean, eskatu ahal izango diogu lerro zuzenaren gainean
idaztea. Bestalde, bere kabuz hartuko du horizontalki idazteko ohitura.

(…) Honetan datza idazten ikasteko gure metodoa: tresna egokiak eta eredu
ahalik eta perfektuena. Beharrezkoa da oso zehatza izatea ereduan, zeren eta
kiribil edo lerro oro berregin egiten ditu umeak, eta, batzuetan, nabarmendu
ere bai.

Umeak bere testuak erraz berregiten dituenean eta, batez ere, berez idazten
dituenean, gaizki egiten duen letra bat bakartu eta letra hori ondo idazten
irakasteko moduan izango gara.

Ahalik eta idazketa gutxien egiten dugu idazten ikasteko. Benetako idazketalanaren motibazioa umeak berak sortzen dituen testuak prestatzean datza.

Orri lerrodunei buruz, zera: lerro bakarreko orriak hasieran erabiltzen
ditugu (18 mm inguruko tartea dute lerro batetik bestera). Lehen urtean
lerrorik gabekoa erabiltzen dugu askotan, eta bigarren urtean ematen dugu
lerroduna. Umeak idatz dezake, hala ere, koaderno marradunean. Marratik
ateratzen denean, ez diogu arretarik emango.

Modu irakurgarrian idaztea ondo dago; eta akatsik gabe idatzea, hobeto.
(…) Izan gaitezen zentzudunak: onar dezagun umeak akatsak egitea, itxaron
dezagun umeak gure azalpen eta oharrak ulertzeko adinako heldutasuna
eduki arte. Bitartean, kezkatu gaitezen umeak adierazi nahi dituen ideiez. “
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5.3. Keinu bidezko metodoak (gestualak)
5.3.1. Borel-Maisonny metodoa:

Suzanne Borel-Maisonny (1900-1995)
Frantzia. Ortofoniaren sortzaileetako bat da,
idatzizko nahiz ahozko hizkuntzarekin lotura
daukaten arazoak konpontzea helburu duen
diziplina.
www.editions-papyrus.com

Metodo sintetiko bat da, eta hiru dira metodo honen puntu garrantzitsuak:

1. Egituratzearen eta espazio-orientazioaren garrantzia idazten ikasteko.
2. Erritmoaren garrantzia.
3. Idazkeraren keinu baliagarriak.

1. Egituratzearen eta espazio-orientazioaren garrantzia idazten ikasteko.
Goia, behea, eskuina, ezkerra... noranzkoen kontzientzia hartzea ezinbestekotzat
hartzen du egile honek; beraz, hasierako ariketak oinarrizko keinuak izango dira,
lerroak norabide guztietan eta noranzko desberdinetan eginiko zirkuluak.

Egilearen ustez ezin da idazten ikasten hasi, umeak ezin baditu norabideak ulertu
eta formak berregin; 6 urte inguru dituenean gertatzen da hori.

Behin noranzkoak lortuta, letra bakoitza zer ordenatan joan behar duen irakatsi
beharko zaio. Berak dio:

“Es inutil obligar a hacer a los niños las lineas de un mismo signo. O bien
sabe hacer el signo… o bien no lo sabe hacer y debe entonces aprenderlo en
la pizarra, cada equivocacion sera analizada, si hay lugar, pero siempre
borrada en el momento de un nuevo intento”. (B-M, 1949).
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2. Erritmoaren garrantzia: hasiera batean letrak neurri handian egiten direnean, batez
ere hasieran, formula erritmiko-melodikoez lagunduta egin behar da. Letren
mugimendua adierazten duten erritmoak azkarragoak dira trazu zuzenetarako eta
geldiagoak trazu kurbatuetarako.

3. Idazkeraren keinu baliagarriak: Idazkeraren aurretik beharrezkoa da anplitude
handiko prestaketa-ariketak egitea, ariketa horiek haurrari gorputz-segmentuez eta
artikulazioez kontzientzia hartzeko aukera emango diote. Gero, idazteko erabili
beharko ditu.

www.dossiersdunet.com/spip.php?article882
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Letraz letra ikasi behar da idazten, haurrak ondo ezagutu behar baitu letra
bakoitzaren egitura eta garapena. 5 eta 7 urte bitarteko umeei letra etzan bertikalak eta
apur bat obalatuak erakutsiko dizkiegu. Ez dugu script idazkera erabiliko,
“irakurterrazagoa" bada ere, “arintasuna” eta mugimendua oztopatzen dituelako, hau da
idazteko askatasuna eragozten duelako. Letrak, hasieran, 10-15 zentimetroko neurrian
ikasiko dira arbelean, gero pintzelarekin eta gero orri handian, “marra irristagarrien”
teknikaren bidez. Lauki geometrikoak ere erabil daitezke.

Marra irristagarriak

53
5.3.2. Thea Bugnet, le bon depart edo hasiera ona deritzon metodoa

Ekintza motorikoa, posturala eta ikusmena eta entzumena barne hartzen ditu.
Ikusmenezko baliabideak, entzumenezkoak eta kinestesikoak erabiltzen ditu.

Era bateko edo besteko elbarritasuna duten umeei orientatutako idazkeraprestaketa gisa sortu zen. Hala ere, bai idazkeraren hasieran eta bai berreziketa
grafikoan eta psikomotrizitatean erabiltzen da.

Idazkeraren prestaketan (prestaketa, aldi berean, berreziketa psikomotorrean
kokatzen da) eta esku-atzamarren koordinazioan eta trebetasunean oinarritzen da.

5.4. Metodo kurtsibo eta dinamikoak

Keinu grafikoaren jarraitutasunean eta elkarri lotzean arreta jartzen duten
metodoak dira eta, beraz, gihar-mugimenduaren erraztasunean eta trebetasunean. Ez
dute ahalegin berezirik egiten idazkeraren zehaztasunean, nahikoa da irakurgarria
izatea, baina garrantzitsutzat hartzen dira arintasuna eta erritmoa. Bi dira ulerkera mota
honen adierazle nagusiak: Marion Richardson metodoa, Mac Lean eta Palmer amerikar
metodoak.
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5.4.1. Marion Richardson metodoa

Marion Richardson (1892–1946)
Britainia Handia. Artista eta hezitzailea izan
zen, eta liburu bat baino gehiago idatzi zituen
idazketaren inguruan.

www.brandlandusa.com/

Hasierako zatian, metodoa formula erritmikoen jabetzan zentratuta dago.
Formula horien bidez haurra ohitu egingo da idazkera kurtsiboko erritmoan. Formen
txandakatzearen bidez egingo litzateke eta ez letra bakoitzaren zati desberdinen
abiadura-aldaketengatik.

Idazkera aske eta kurtsiboak eskuaren eta besoaren mugimendu erosoak soilik
erabiltzen ditu; modu horretan zirriborro erritmikoak egitea egokia izango da idazkera
prestatzeko. Umeei sigi-sagan, kurban edo begiztaforman eginiko lerro-sekuentziak
aurkezten zaizkie, eta tamaina-aldaketek denbora desberdinak adierazten dituzte.
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Garrantzitsuena mugimendua zuzena, arina eta erritmikoa izatea da, ez haurrak
eredua zehatz-mehatz berregitea.

Letren ikasketak printzipio berdinak jarraitzen ditu: letra bakoitza mugimendu
bakarrarekin egin behar da lerro batean zehar; ondoren, letra bat edo bi gehituko dira,
eta erritmikoki bata bestearen atzetik marraztuko dira, modu jarraituan.

Idazteko tresnak, letren neurria eta erabili beharreko karaktereak erosotasunaren
eta arintasunaren zerbitzura daude.

5.4.2. Mac Lean eta Palmer amerikar metodoak

Austin Norman Palmer (1859–1927)
AN Palmer
Ameriketako Estatu Batuak. XX. mendearen

(1860-1927)
hasieran idazten ikasteko gida bat sortu zuen,
estatuko ezagunena bilakatuko zena.

www.zanerian.com/

Mugimendu askean eta erritmikoan jartzen du arreta, eta arintasunari ematen dio
garrantzia.

Erritmo kontzeptua metronomoaren bidez neurtuta lortzen da, minutuko letra
edo trazu kopurua zenbatuz. Ariketa horietan etengabe errepikatzen den forma ikertu
egiten da, erregulartasun horretan sartu ahal izateko.

El concepto de ritmo comienza siendo el que corresponde a la
variacion de rapidez en el trazado de los distintos segmentos de cada letra,
pero se transforma enseguida en sinonimo de rapidez. Se obtiene mediante
entrenamiento medido por metronomo y se mide en numero de trazos u letras
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por minuto. La forma de las letras, que se repiten incesantemente en estos
ejercicios, se estudia d emodo que pueda ser sometida a esta regularidad.

5.5. Idazketa sistematizatuko metodoak

Irakasleak, edozein metodologia erabiltzen duela ere, pixkanaka bideratzen du
prozesua eta kontrolatu egiten du akatsa. Irakaskuntza sistematizatuko modalitate asko
daude, bai idazten ikasteko eta bai idazketa arazoak zuzentzeko.

5.5.1. Giséle Calmy-ren bizipenean oinarritutako aurreidazketa

Paperean ibilbideak egin aurretik mugimenduak bizitzearen printzipioan
oinarritzen da. Hasiera batean pixkanaka ibilbideak (trazuak) barneratzen joango dira,
eskuak egin behar duen ibilbidea menderatu arte. Keinu grafikoa hezteko, hainbat
ariketa egiten dira: oztopoen artean mugitzea, noranzkoa errespetatuz egindako
mugimenduak, erritmoa errespetatuz egindako mugimenduak…
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5.5.2. Tarradellas lan-sistema

Letra bakoitzaren lerro edo marrak egiteko gauzatzen diren mugimenduen
analisia egiten du. Ariketak lehenik gorputzarekin egin behar dira; gero, plano
bertikalean (arbelean…); eta, azkenik, plano horizontalean, mugimenduak, noranzkoa
eta orientazioa kontrolatuz.

5.5.3. Aurreirakurketako eta aurreidazketako Jeannot teknikak.
Face à l'écriture (Méthode Jeannot)

Teknika honen oinarriak hauek dira:
a) Idazteko beharrezkoak diren mugimenduen analisia.
b) Irudiak erakustea, aurreirakurketaren eta aurreidazketaren euskarri modura.
c) Tarradellasen metodoan bezala, irudia gorputzarekin bizitzea proposatzen da,
eta, ondoren, arbelean egitea, eta, azkenik, paperean, plano horizontalean.
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5.5.4. Condemarin eta Chadwick-en idazketaren prestaketa eta irakaskuntza.

Mabel Condemarin (1931–2004)
Txile. Hezitzaile honi “Premio Nacional de
Ciencias de la Educación” eman zioten 2003.
urtean. Ezaguna da, bereziki, irakurketaren
escuelaparapadres.mforos.com/

inguruko arazoei buruzko nahiz dislexiari
buruzko ikerketengatik.

Mariana Chadwick
Txile. Psikologian aditua da, eta
hezkuntzarekin lotutako lan ugari egin izan
ditu.
www.estudiosistemico.cl/

Ajuriaguerraren ikasle izandakoak dira egile hauek, eta Ajuriaguerraren La
escritura del niño liburuaren ildoari jarraitzen diote.

Metodo bakar bat baino gehiago, idazkera prestatzeko programa bat eta, horrez
gain, hiru mailatan zatitutako idazkera-programa bat da (hasierako maila, ertaina eta
aurreratua). Soilik hasierako mailan zentratzen bagara, printzipio hauek jarraitzen
dituzte:

1. Psikomotrizitateko testuinguru orokor batean txertatua dago.
2. Idazkerari dagokionez, psikomotrizitateko edukiak printzipio proximo-distalaren
oinarrian daude.
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3. Psikomotrizitatearen edukiak oinarrizko funtzioen estimulazioaren ikuspuntutik
aurkezten dira. Gorputz-eskemak bitartekari-funtzioa betetzen du denboraespazioaren orientazioa, ikusmenezko eta entzumenezko pertzepzioa, oroimena
eta hizkuntzaren garapen kognitiboa barneratzeko.
4. Azken helburua idazkera kurtsiboa da; beraz, jokabide kontzeptualizatuak
garatuz joaten dira, pixkanaka, azken unean lortu nahi diren trebetasunetara
hurbilduz doazen unitateen bitartez.

Hasierako idazkera-programa garai aurrekaligrafikora orientatua dago: idazkeraren
letren forma, lotura eta erregulartasuna ikastera. Letra bakoitza bananduta ikasi behar
da, beraren forma besteak ez bezalakoa izan dadin. Lotura ikasteko, letra bakoitza
txirikorda batean integratuz hasten da; gero, silabak osatuko dituzten letrak kateatzera
igarotzen da eta, azkenik, hitzen antzeko luzera duten sekuentzia kateatuak egiten dira.
Mugimenduaren automatizazioa bilatzen da, idazkera esanguratsuan sartu aurretik.

Metodo

sintetiko

bat

da,

arlo

psikomotorrak

eta

mugimenduaren bizipena kontuan hartuz, ikasketa mailakatu bat
planteatzen duena. Behin idazkera marrazki gisa automatizatzea
lortzen denean, hurrengo mailara igaro daiteke, eta hor idazkera
hizkuntza gisa landuko da. Eredu mistoa da, baina oinarri
sintetikoa duena, zeren eta interesa kodera zuzenduta baitago
oinarrian.

www.buscalibros.cl/
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5.5.5. Lebrero eta Lebrero-ren Laukien metodo multisentsoriala:

María Paz Lebrero Baena eta María
Teresa Lebrero Baena
Espainia. Madrileko Unibertsitate
Konplutentseko irakasleak eta irakurketaidazketaren gainean adituak.
www.brandlandusa.com/

Metodo honen oinarria irakurketa-idazketaren ikasketa hezkuntza-testuinguru
globalizatuan sartzea da.

1. Metodo psikopedagogiko bat da, izaera “ludiko-aktibo-motibatzailezentzuaniztuna” duelako.
- 6-7 urteko umeen ezaugarrietara moldatzea bilatzen duelako.
- “Prozesu konbinatu edo misto bat, progresibo-esanguratsu-funtzionala” delako.
Horrek esan nahi du nazioarteko mailan irakurtzen eta idazten ikasteko planteatzen
diren printzipio pedagogikoetara egokitzen dela.
-

Geletan

erabilera

kolektiboa

ahalbidetzen

duelako,

bakoitzaren

desberdintasunak kontuan hartuta.
- Geletan nagusi den errealitatera moldatzen delako, hau da, orri laukidun batean
letra etzanak ikastera.

2. Ez da berezko metodo orokor bat; baditu garatzeko beharrezkoak diren arau
batzuk. Irakasleak “jolasa” gidatu behar du, ekintzak bata bestearekin lotu behar ditu
aldez aurretik zehaztutako helburu batzuetarantz jotzeko.
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3. Helburu orokorra ez da irakurketan ulermena/interpretazioa eta idazkeran
kalitate antolatua eta jarraitua, baizik eta hasieratik ikasketa hori ondoko puntuetarako
erabili nahi da:

a) Umea arlo sentsorial, mental, afektibo eta sozial guztietan modu goiztiar batean
estimulatzea.
b) Ikaslearen garapen harmoniko eta integralean laguntzea.
c) Irakurketa-idazketarekiko ekintza positibo bat lortzea.

Metodo mistoa da oinarri analitikoa duena edo mistoa joera globalarekin. Azken
batean, eskola-garaiko lehen urteetan irakasteko beste modu bat da, hizkuntza idatzia
hasiera-hasieratik lotzen du gainerako ikas-irakaskuntza prozesuarekin.

.

6. EUSKAL ARGITALETXEEN
PROPOSAMENAK 2000-2009
Egin dugun aukeraketa 2000. urtetik 2009. urtera euskal argitaletxeek plazaratu
eta Euskal Herriko Unibertsitatean Donostiako Irakasle Eskolaren fondoan aurkitu
dugun materiala da. Irakurketa-idazketa izena erabili duten materialen artean, idazteko
koadernoak eta Lehen Hezkuntzan Hizkuntza lantzeko koadernoak bildu ditugu.
Kaligrafia hitza erabili izan dutenak ere bai. Asmoa, borondatea, ona izan da, baina
litekeena da proposamen batzuk kanpoan gelditu izana (Iparraldekoak, adibidez).
Iradokizunak egin diezazkigukezue posta elektronikoaren helbide hauetan:

irune.ibarra@ehu.es
garbigarbi@hotmail.com

Argitaletxeen proposamenak ikusi aurretik, esan nahi dugu ez dela erraza
proposamen bakoitza ikuspuntu zehatz batean sailkatzea, bateko eta besteko elementuak
erabiltzen baitituzte gehienek.
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“Aurkitzen” proiektua: Euskara 1
Argitaletxe gehienetan bezala, proiektu honetan ere integratu egiten dira bi aldeetako
ikuspuntuak.
Proiektukoen hitzetan, azken urteetan psikolinguistika eta hizkuntzalaritzaren
alorrean egin diren ikerketek ekintza diskurtsibotzat hartzen dute hizkuntza.
Proposamen honetan bere egiten dute Genevako eskolako psikolinguistek (Bronckart
eta haren taldea) hizkuntzaz duten ikusmoldea; besteak beste, ikusmolde horri esker
errealitatean agertzen zaigun hizkuntza-aldagarritasuna eta -ugaritasuna azaltzeko bidea
aurkitu daitekeelako. Eskola horretako psikolinguisten arabera, adierazteko eta, aldi
berean, komunikatzeko balio duen ekintza sinbolikoa da hizkuntza. Vygotskieta
Leontiev psikologoen teorietan oinarriturik diote hori.

64

Euskara, Idazketa koadernoa

Itxura aldatu diote koaderno honi (ezkerrekoa 2001ean zeukan azala da, eta
eskuinekoa oraingoa) Haur Hezkuntzako Lehen ziklorako lehenengo mailarako
idazketa-koaderno bat da, ikaslea idazketan trebatzeko lan-koaderno bat. Egilea Marisa
Elorriaga da, eta Irune Ibarrak letren tamaina, proportzioak eta loturei buruzko
orientabideak eman zituen.. Bertan, letrak, silabak eta esaldi osoak idazteko jarduerak
aurkituko dituzue. Honekin batera, badago irakasleari zuzendutako beste liburu bat ere:
Euskara 1 testuliburua. Hezitzaileentzako zenbait orientabide daude 68. orrialdean.
Argitaletxe bereko Grafomotrizitatea 4 eta 5eko ariketei jarraipena ematen dio
koaderno honek eta 4-5 urterekin landutako grafismoak txertatuta daude bertan.
(Begiratu beheko irudiko goiko aldeari)
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Letrak aurretik eta atzetik lotzeko ariketak daude, taula honetan laburbilduta
agertzen diren hurrenkeran.

Bost milimetroko bi lerrotan idaztera bultzatzen da haurra.
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Txanela proiektua: Euskara 1, Lan koadernoa.

Proiektuaren egileen hitzetan, hizkuntza idatzia komunikazio-sistema berezitzat
hartzen da Txanela proiektuan, bere funtzio eta ezaugarri propioekin, eta hura lantzeko
abiapuntua bizitza errealean sortzen diren idatzizko erabilerak dira. Erabilera horietatik
abiatuta, trebetasun idatzien garapena -irakurketa eta idazketaren garapena- ikuspegi
eraikitzailetik bideratzen da.
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Idazten

ikasteko

ariketen

artean,

ezaugarri

desberdinetako

txantiloiak

proposatzen dituzte (orri zuria, bi lerro lodi eta bi fin, lerro bakarra…). Bi lerro lodi eta
bi fineko txantiloiak 4 mm-koak dira erdigunea egiteko, eta 8 mm-koak letren goiko
aldea eta beheko aldea egiteko.
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“Aurrera” proiektua: Hizkuntza Adi-adi

Hizkuntza-edukiak lantzeko gidoi didaktikoak egin dituzte irakasleei argibideak
emateko. Komunikazioa lantzeko hainbat ariketa proposatzen dituzte: komikia irakurri
eta antzeztu, sentipenak adierazi… Lexikoa aberasteko, ahozkotasuna lantzeko, gure
ondarea ezagutzeko eta idazmena lantzeko ariketak dituzte, besteak beste. Idazmena
lantzeko proposamenetan txantiloiei erreparatuko diegu oraingoan: bi lerro urdin
erdigunerako eta beste bi lerro beltz letren goiko eta beheko aldeetarako. Erdigunerako
3,5 mm. eta letren goiko eta beheko aldeetarako 7 mm proposatzen dituzte.
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Giltza-Edebé taldea
Hizkuntza eta literatura ariketak 1
Beste argitaletxe batzuen antzera, hizkuntza eta literaturari buruzko liburu honetan ere
idazketa lantzen da. Horretarako, lerro bakarren gainean idaztea proposatzen da.
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Giltza-Edebé taldea
“Kilika” proiektua: irakurketa eta idazketa

Fonemen eta grafien sekuentzia-banaketa beti testuinguru esanguratsuan
aurkeztea eduki izan dute kontuan hainbat helburu lortzeko (irakurtzeko eta idazteko
zaletasuna piztea, motrizitate orokorra eta fina garatzea, hitz eta esaldi errazak
idaztea…)
Fonema eta grafien sekuentzia eta banaketa zailtasunen arabera egin dutela
diote: lehenengo koadernoan, grafismo ezagunak landu dituzte; bigarrenean, bost
bokalak

aukeratu

dituzte;

hirugarrenean

eta

laugarrenean,

grafiarekin

erraz

erlazionatzeaz gain asko erabiltzen diren fonemak sartu dira [m], [p], [t]… Ondoren,
grafia bat baino gehiago izan ditzaketen soinuak eta hots bat baino gehiago eduki
ditzaketen grafiak [r], [x]…Gero datoz hotsik gabeko ”h” letra eta ahoskatzen zailak
diren fonemak: [s], [c]…
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Koadernoetako sekuentzia hau izaten da: Hotsa ahoskatzeko ariketak egiten dira;
hotsa eta grafia erlazionatzen da hainbat tipografia eta testu mota erabiliz; ondoren,
grafiak aurkezten dira, gezi eta lerroekin. Letra larriak eta txikiak erabili dira aldi berean
koaderno guztietan, Montessori gidalerroan (zentimetro bateko bi lerro lodi eta bi
zentimetroko bi lerro fin).

Hitzak, esaldiak eta testuak irakurri eta ulertu egin behar dituzte ikasleek, letrazopak, igarkizunak, esaldiak osatu… hainbat jokoren bidez. Azkenik, diktaketa eta
zuzenketa datoz.
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TIRIKITAUKI IRAKURTZEKO ETA IDAZTEKO
METODOA
Edukiari dagokionez, hogei koadernok osAtzen dute guztira metodo hau eta
denek dute, gutxi gorabehera, antzeko egitura. Bokaletatik eta h letratik abiatuta,
koaderno gehienek segida jakin bati jarraitzen diote.

Abesti batekin aurkezten dituzte koaderno guztiak, eta koaderno guztietan letra
bakoitzaren idazketa eta irakurketa lantzeko ariketak eta jarduerak proposatzen dira.
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HasIera batean letra bera lantzen da; ondoren, letra silaba barruan, letra esaldian,
letra testuan… Txantiloiak laukituak dira, bi lerro lodi urdin eta bi lerro grisekin
(erdigunea lantzeko 4 mm eta goiko eta beheko letrak 9 mm).
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Koaderno guztien bukaeran ipuin bat dago, landutako guztia berrikusteko
baliagarria izango dena.

Letren idazketa lantzeko hainbat era eskaintzen dira: tantotutako letrak
errepasatzea, letrak silaba barruan errepasatzea….
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Letren berrikusketa orokorrarekin bukatzen da metodoa.
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TEKLA: IRAKURKETA ETA IDAZKETA

Bereziki euskarazko letren abezedarioa lantzen duen irakurtzeko eta idazteko
metodo bat da, baina gaztelaniazko zenbait fonema eta grafia ere lantzen dira. Materialbilduma hau eskolan sortu eta erabili da, Haur Hezkuntzan lanean ibili den andereño
bikote bat dira egileak.

Bitxia iruditu zaigu letra motei buruz diotena: letra bakoitza eskuzko letraz,
maiuskulaz eta inprentakoaz idatz daitekeela esaten diete umeei. Normalean izaera bat
dutela, hots, eskuzko letra, baina asko-asko jaten dutenean handitu egiten direla
(maiuskulak). Aurrerago, inprentako letrak modu honetan azaltzen dituzte: etxera iristen
garenean, gu arropaz aldatzen garen bezala kaleko arropa ez zikintzeko, teklatxoek ere
berdin egiten dute.
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Bi lerroko txantiloia proposatzen dute, 8 mm-koa.

Letren ezaugarriei buruz: Biribilak (a, o, d, g) aurretiko loturarekin erakusten
dira. Oro har, euskaraz k, x eta z-ren proposamenak ondo begiratu behar dira, hau da,
garrantzitsua da zein forma bultzatzen den, formaren arabera loturak erraztu edo
zailduko baitituzte (z letra oinarekin –g-ren antzera– egiteak erraztu egiten du z letra
ondorengo letrarekin lotzea, adibidez).
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Haritza-Algaida
Irakurketa idazketak, Haur Hezkuntza
Hizkuntzaren

tratamenduari

buruz,

“Iratxo

xarmangarriak”

proiektua

egiterakoan gure inguruko egoera soziolinguistikoa (bi hizkuntza ofizial egotea)
kontuan hartu dute, eta irakaskuntza elebiduna oso kontuan izan dute. Hizkuntza
idatziari buruz, interesa eduki eta informazioko nahiz gozameneko tresnatzat baloratzea
eduki izan dute helburutzat, baita nahiak, emozioak eta informazioak jakinarazteko
baliabidetzat ere. Proposatzen dituzten orrialde batzuk aukeratu ditugu, idazketa ardatz
hartuta: landu nahi den letra duen irudia, letra bera, letra silaba barruan eta hitza bi
lerroren artean (5 mm, Haur Hezkuntzari zuzendutakoa da materiala). Azkenik, esaldia.
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Elkar
Irakurketa eta idazketa koadernoak
Hamabi koadernoz osatutako bilduma da hau. Oro har, idazten eta irakurtzen
ikasten hasi diren eta ari diren haurrei daude zuzenduta, baina baita ere idazten ikasi
baina letra txarra edo ulergaitza duten ikasleei, ezkerrak direnei, idazkera errazteko
laguntza izan dezaten, baita gurasoei ere, euren seme-alabei nola lagundu jakin dezaten.

Lehen lau koadernoetan letra larriak lantzen dira. Bosgarren koadernotik
zortzigarrenera letra xeheak. Bi lerro lodi eta bi fin erabiltzen dituzte lehen koadernoan
(4,5 mm erdigunean eta letren goiko eta beheko aldeentzat 9 mm)
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Bederatzitik hamabira “Idazten ikasten “ da. Idazten ikasteak zera esan nahi du
euren hitzetan: r-rr, z, tz, x, tx, ts letren erabilera, silaba mistoak, puntuazioa, kopia bat
egitea, t, tt, d, dd, 99 zenbaki arteko idazkera, ordua, data, hilabeteak... 12. koadernoan
bi lerroko txantiloia proposatzen dute, 3 mm-koa.
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“Argi dago” pedagogia proiektua. Euskara 1
Hizkuntzaren irakaskuntzak esanguratsua eta funtzionala izan behar du egileen
ustez. Ikuspegi horretatik abiatzeko, proiektuak dira modurik hoberena segida
didaktikoak antolatzeko. Material honetako proiektu askotan, beste kultura edo herri
batzuei buruzko informazioa ere ageri da. Irakurtzea testuak ulertzea da haien arabera;
beraz, testu idatziak ulertu eta ekoiztea dute helburu. Testuak modu zabalean lantzen
dituzte, ez dute soilik kodean arreta jartzen, ikasleak hipotesiak egitera bideratzen
dituzte. Lehen mailarako idazteko proposatzen duten txantiloiari erreparatuko diogu:
lerro bakarra.
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“Kaligrafia: Pentsatuz eta eginez.”

Aukera polita da idazketako sekuentzia didaktikoak gatazka kognitiboen bidez
planteatzea eta ondoren automatizatzea. Haur Hezkuntzan ildo konstruktibistari jarraitu
izan bazaio, interesgarria izan daiteke Lehen Hezkuntzan kaligrafia eraikitzea.
Idazkeraren berreziketarako giltzarriak izan daitezke hainbat ariketa.

Hitzen tarteak lantzeko hamasei ariketa edo gatazka kognitibo dituzue. Letraformak 12 egunetan landu daitezke, familiaka, lehenik pentsatuz eta ondoren
mugimenduak automatiko bihurtuz. Letren loturak hamalau egunetan lantzeko moduan
jarri dira.

Sekuentzia didaktiko hauek hiru eskola txikitan jarri dira praktikan: Gabiriako
Balentzategi Herri Eskolan, Zeraingo Herri Eskolan eta Albizturgo Herri Eskolan. Zuek
ere saia zaitezkete.

Material honekin batera DVD bat (Kaligrafia eraikitzeko sekuentzia didaktikoak:
22 minutu, 43 segundo) grabatu da eskola txiki batean. Lan piloto bat izan da, Lehen
Hezkuntzako haurrek hitzen tarteez zer uste duten jakiteko, irakaskuntza formalik gabe
letra larrietatik xehetara nola igarotzen diren ikusteko eta letren loturak nola egin
ditzaketen argitzen laguntzeko. Esperientzia honek argi uzten du kaligrafia ere eraiki
egiten dela eta ikasleen artean elkarlanean sekuentzien bidez eta pozik landu daitekeela.

4. ORDENAGAILUA TXORATU EGIN DA, ETA HUTSUNEAK
GAIZKI UTZI DITU HITZETIK HITZERA. JAR ITZAZU ZUK
ONDO.
NIREAITONARI ENTZUNDAKO IPUINBAT KONTATU KODIZUET ORAIN.
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6. BIRIBILAREN ZER PUNTUTATIK HASTEN DUZU o LETRA ?
BEHETIK
GOITIK
EZKERRETIK
ESKUINETIK

3. Idatzi ados hitza. Zer egiten duzu a eta d-rekin? d eta o-rekin?

Bananduta idatzi

Lotu baina idazteko tresna altxatuta

Arku bat eginez, olatua itxuratuz, lotu
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