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1 .  Sar r e ra

Haurrak, gaur egun, hizkuntza idatzia nonahi antzeman dezake: kale-
ko karteletan, gurasoek erosten duten egunkarian, ikusten dituen liburue-
tan, eta abarretan. Horrek guztiak, hizkuntza idatziarekiko jakin-mina
piz teaz gain, hizkuntza hori ikasteko esperientziak eskaintzen dizkio.
Hain zuzen ere, esperientzia horrek ahalbidetzen dio ikusten duenarekiko
hipotesiak egitea eta, hipotesi zuzenen nahiz okerren (erroreen) bidez,
ezagutza eraikitzen joatea.

Hortaz, haurrak testu errealak ezagutzen ditu txikitatik, eta testu
erreal ho riek egitura eta ezaugarri propioak izaten dituzte. Hatsarre ho -
rre tatik abiatuta, gaur egungo eskoletan nagusitzen ari da joera bat, ber-
tan ikasleei idazten eta irakurtzen irakasten zaie erabilera errealetatik
abiatuta; alegia, egunerokotasunean sortzen diren komunikazio egoerak
proposatzen zaizkie (euretan testu idatzia erabili beharko dute) eta egoe-
ra horietan erabiltzen den testu genero bakoitza zertarako eta nola balia-
tzen den irakasten zaie. 

Bide hori da hitzaldi honetan garatu nahi duguna. Horretarako, Haur
Hezkuntzako ikasleak testu idatzira generoen bidez hurbiltzeko proposa-
men didaktikoa egingo dugu. Hain zuzen ere, nahi genituzke agerian utzi
testu generoen bidez lan egiteak ematen dituen aukerak eta, era berean,
ikaste-irakaste prozesua antolatzerakoan Sekuentzia Didaktikoaren disei-
nuak duen garrantzia prozesua modu esanguratsuan bideratzeko. Helbu-
ru hori erdiesteko, bi atal nagusitan banatu dugu artikulua; lehenbizi, hiz-
kuntza idatziaren irakaspena Haur Hezkuntzan testu generoen bidez eta
Sekuentzia Didaktikoen bidez irakasteko zein oinarri teoriko ditugun
azalduko dugu. Horren ostean, Sekuentzia Didaktiko baten adibidea
eskainiko dugu, irakurleari lagungarri gertatuko zaiolakoan.

Bestalde, artikulu honen abiapuntua gure lan egiteko modua da; alegia,
HUHEZIn (Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Heziketa Zien-
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tzien fakultatean) erabiltzen dugun metodologiatik abiatzen gara; zehaz-
kiago, ikuspegi eraikitzailetik. Horrela, hizkuntzaren ikaskuntza umeak
egiten duen prozesu gisa ulertzen dugu, eta irakaslea, bidelagun gisa.
Hain zuzen ere, iruditzen zaigu irakaslearen lanak izan behar duela hau-
rrari tresnak eta bitartekoak eskaintzea arazo edo erronka baten aurrean
bere prozedurak gara ditzan; prozedura horien bidez, egoera berriei aurre
egiteko, gatazka kognitiboa eragingo diogu haurrari, hipotesi berriak era
ditzan, eta era berean, hipotesi berri horien egiaztapenak edo gezurtape-
nak ezagutza berria eskain diezaion. Prozedura horren bitartez, haurrak
helduen eta ikaskideen laguntzaz lortuko du ezagutzetan aurrera egitea.

2 .  Ahozko  h izkuntza  e ta  ida tz izko  h izkuntza :  har r eman

banaez ina

Oihartzabalek (1999), hainbat autoreren definizioak aztertu ondoren,
idatzizko hizkuntza definitzeko dauden ikuspegien aniztasuna azpimarra-
tzen du. Izan ere, autore batzuen ustez zeinu idatzitik zuzenean pasatzen
gara mezua jasotzera, hizketa-ahoskatzearen inolako bitartekotasunik
gabe; beste batzuek, ostera, hots-zeinuen bitartekaritza beharrezko ikus-
ten dute zeinu idatzietatik mezua ulertzera iristeko. Azkenik, badago ira-
kurketa ahoskatze soilarekin lotzen duenik ere. 

Aipatutako ikuspegi aniztasunak aintzat hartuz eta idatzizko hizkuntza
zer den eta nola barneratzen dugun argitzeko asmoz, definizioak jaso
baino, idatzizko hizkuntzaren izaera zehazteko funtsezkoak diren zenbait
kontzeptu ekarri nahi genituzke hona.

2.1 Komunikazio sistemak. Ikuspegi soziokulturalaren ekarpenak

Vigotskik (1995:176-177) ahozko eta idatzizko hizkuntzaren arteko
loturak eta berezitasunak identifikatzeko saiakeran zenbait elementu
bereizgarri aurkitu zituen. Idatzizko hizkuntzak, hitzak baino gehiago,
hitzen errepresentazioa egiten du Vigotskiren arabera, alegia, hitzen soi-
nuak errepresentatzen ditu. Hortaz, idazketak analisi kontzientea eska-
tzen du, idaztean hitzaren soinuzko egitura identifikatu eta zeinu grafi-
koetan islatu behar baita. 

Bestalde, idatzizko hizkuntza –ahozkoa ez bezala– solaskiderik gabe-
ko hizketa da, orri txuri baten aurrean eraiki beharrekoa. Ahozko diskur-
tsoetan solaskideen arteko harremanak bultzatzen du komunikazioa; ida-
tzizko diskurtsoak ekoiztera bultzatzen gaituzten arrazoiak, ordea, abs-
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traktuagoak dira, eta behartuta gaude egoera komunikatiboaren errepre-
sentazioa egitera (alegia, egoera hori geure buruan irudikatzera).

Hortaz, idatzizko hizkuntzak ere behar du egoera komunikatibo bat,
non ekoizleak komunikazio-xede bat izango duen hartzailearekiko. 

2.2. Erlazio fonografikoen azterketa

Idatzizko hizkuntzaren ekoizpenak, baina, beste ezagutza mota bat ere
ezinbesteko du; hain zuzen ere, erlazio fonografikoak egiteko gai izatea.
Bide horretan, zenbait autorek ahoskatzen diren soinuen eta idazten
diren grafien arteko harremanak aztertu dituzte (Alegría, 1985, 2006;
Alegría, Pignot eta Morais, 1982; Defior, 1994; Domínguez, 1996; Wag-
ner eta Torgensen, 1987). Harreman horien jabekuntzaz ari garela, kon-
tzientzia fonologikoaren nozioa erabili ohi da; kontzientzia fonologikoa
da, hain zuzen ere, ahozko hitzen soinuak identifikatzeko eta manipula-
tzeko gaitasuna. 

Ezagutza fonologikoaren eta irakurketaren ikaskuntzaren arteko lotu-
rari dagokionez, aipatutako egileek uste dute erlazioa dagoela Haur Hez-
kuntzako haurren errekonozimendu fonologikorako trebeziaren eta ira-
kurketaren ikaskuntzaren artean; era berean, defendatzen dute irakurke-
taren ikaskuntzan lagungarri dela trebezia horiek sistematikoki garatzea.
Dena den, zera aitortzen dute, ez dagoela daturik argitzen duenik ezagu-
tza fonologiko hori irakurketaren ondorio den edo honen aurretikoa.

Laburbilduz, idatzizko hizkuntza ekoizteko –egoera komunikatibo ba -
ten irudikapenaz gain– haurrak ezinbesteko du fonemen eta grafemen
arteko harremanak eraikitzen lagunduko dion ezagutza izatea.

3 .  Ida tz izko  h izkuntza :  notaz io -  e ta  komunikaz io-s i s tema

Orain arte ikusitakoaren arabera, esan daiteke idatzizko hizkuntzak bi
ezagutza-multzo eskatzen dituela (Teberosky, 1992); bata, sistema alfabe-
tikoaren funtzionamenduarekin erlazionatutako ezagutza da. Hain zuzen
ere, ezagutza horren baitan biltzen dira grafemen eta fonemen arteko
erlazioak, letren formak, fonemen arteko loturak eta konbinaketak, idaz-
ketaren norabidea, eta abar. Bigarren ezagutza-multzoa diskurtsoen fun-
tzionamenduari dagokio. Zehazki, testu generoen ekoizpenarekin erlazio-
natutako arauei: testuaren antolaketa, formatua, erabiltzen diren esamol-
deak...
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Ezagutzen multzo horien ildotik, Tolchinsky-k (1993:50) idazketa-sis-
temaren bi propietate aipatzen ditu: propietate formalak eta propietate
instrumentalak. Bi propietate hauek idazketaren izaera bikoitzari egiten
diote erreferentzia; alde batetik, idazketa alfabetikoa sistema notazionala-
ri dagokio, eta barne hartzen du karaktereen multzo finitu bat (ondorioz,
gai gara sistemari ez dagozkion elementuak identifikatzeko). Bestalde,
propietate instrumentalak idazketaren erabilera komunikatiboari dagoz-
kio, eta ahalbidetzen dute jakitea nola egokitu idatzizko hizkuntza fun-
tzioei (argudiaketa, errezeta baten azalpena...). Beraz, idazten eta irakur-
tzen ikasteko prozesuan propietate biak ikasten ditugu, Tolchinskyk
(1993) azaltzen duen bezala. 

Bestalde, aipatutako ezagutzaz jabetzeko prozesua ez da bat-batean
gertatzen. Ferreirok eta Teberoskyk (1979) egindako ikerketek azaltzen
dutenez, ikaskuntza prozesuaren hastapenetan, errepresentazio sistema
baten eraikitze prozesua gertatzen da. Prozesu horretan, ikasleek etenga-
be aldatu eta moldatzen dituzte beren errepresentazioak, eta pausoz
pauso iristen dira jendartean eraikitako sistemaren funtzionamenduaren
arauez jabetzera. 

4 .  Haur  Hezkuntzarako  Oinar r izko  cur r icu lum dise inua :

Haur Hezkuntzan, haurrek idatzizko hizkuntzarako lehen hurbilpena
egingo dute, idatzizkoaren ezaugarriak eta moldeak ezagutuz (edozein
kasutan, ezagutza hauetan sakontzea Lehen Hezkuntzan egingo da). 

Lehenbiziko zikloan, ahozko hizkuntzak dauka lekurik handiena. Ida-
tzizko hizkuntzari dagozkion helburuen artean, idatzizko testuak erabil-
tzeko interesa eta ekimena izatea jasotzen da.

Bigarren zikloan, ordea, haurra hasiko da hizkuntza idatziaren jendar-
te-erabilerak ezagutzen, eta helburua izango da erabilera erreal horietan
oinarrituta, gero eta irakurgarriagoak eta idatzizko hizkuntzako arauetara
gero eta egokituagoak diren testuak idazteko gai izatea.

Horretarako, lehenbizi, idatzizko moduak eta adierazpen grafikoko
beste modu batzuk (marrazkiak, grafikoak, zenbakiak...) bereizten ikasiko
du. Ondoren, irudien eta testuen artean esanahi-harremanak eratuko ditu.
Ziklo honetan, gainera, helburuen artean jasotzen da haurra gai izatea
ohiko euskarrietan dauden testu idatzi esanguratsu batzuk interpretatze-
ko. Horrez gain, haurrak gero eta era autonomoagoan erabili beharko
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ditu hizkuntza idatziko hainbat euskarri (liburuak, etiketak, horma-iru-
diak...), eta hasiko da aztertzen kode idatzia zuzentzen duten arauak.

Bide honetan, haurra gai izango da hitzen arteko berdintasunak eta
aldeak bereizteko. Eta, horrekin batera, idatzizko hizkuntza erabilera
errealetarako erabiltzen hasiko da, gero eta testu ulergarriagoak ekoitziz.

5 .  Ida tz izko  h izkuntzar en  ikas te - i rakas te  pr ozesua .

Pr in tz ip io  o r okor rak

Didaktikaren arloko azken ikerketek proposatu dute idazketaren nahiz
irakurketaren abiapuntua eta ardatza testu errealek eta ekintza funtzionalek
izan behar dutela. Izan ere, testu errealen ekoizpenaren bidez, testuak uler-
tzeko eta ekoizteko baldintza hobeak sortzen dira. Ildo honetan  Oihartza-
balek (1992:42)  funtzionalitatearen garrantzia azpimarratzen du: “zenbat
eta harreman funtzionalagoak eta ugariagoak izan haurrak hizkuntza ida-
tziarekin, orduan eta aukera gehiago idazketaren barne-egituraz bere
modura denbora gutxiagoan jabetzeko”. 

Bestalde, zenbait autorek proposatzen dute propietate formalak eta
instrumentalak batera irakatsi behar direla (Tolchinsky 1993; Bigas 2000;
Bigas eta Correig 2000; Fons 1999; Oihartzabal 1991, 1992; Diez Vegas
2004). Horrekin batera, ikaste-prozesuan garatu beharreko ezagutza kon-
tzeptualen bilakaeran erronka kognitiboei ere aurre egin behar diete hau-
rrek; ez soilik pertzepzio eta trebetasun motrizekin erlazionatutako tre-
betasunei.

5.1. Sekuentzia didaktikoa ikaste-irakaste prozesua planifikatzeko eta
bideratzeko tresna gisa

Atal honetan, Sekuentzia Didaktikoaren izaera eta ikaste-irakaste proze-
suan betetzen duen funtzioa aztertuko dugu. Izan ere,  Sekuentzia Didakti-
koa defini daiteke irakaste-prozesua ikaste-prozesura egokitzeko eta berau
planifikatzeko tresna gisa. Horren bidez, prozesuaren esanguratasun logikoa
(edukien lotura logikoa) eta psikologikoa (ikasleen behar eta ezagutzen ego-
kitzapena) bermatzen dugu. 

Sekuentzia Didaktikoaren antolaketari dagokionez, bi baldintza oro-
kor azpimarratzen dira: bata, edukien aukeraketarekin eta antolaketarekin
erlazionatutakoa; bestea, ikasleen jarrerekin erlazionatutakoa. Izan ere,
ezagutza berriak egitura kognitiboan modu ez-arbitrarioan  eranstea nahi
badugu, esanahi logikoa duten materialak beharko ditugu, alegia, edukien
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arteko loturak ulertzen laguntzen diguten materialak. Bestalde, ezagutza
berriak egitura kognitiboan kokatu nahi baditugu, ezagutza hauetara hur-
biltzeko aukera eskaini behar dute materialek. Azkenik, ikaste esangura-
tsuak konpromiso afektibo eta kognitiboa eskatzen du, hau da, saiatzea
ezagutza berriak beste kontzeptuekin erlazionatzen eta kontzeptualizazio
sakonagoa eta aberatsagoa lortzen.

Baldintza hauek betetzen direnean ikaste esanguratsua erdiesten da;
informazio berriak aurreko esanahiekin lotzen dira, eta egindako loturei
esker, informazio berrien esanahia eraikitzen da, aurrekoekiko integrazioa,
lanketa, bereizketa eta egonkortasuna lortuz. Horregatik proposatzen dute
ikuspegi honetan oinarrituz sortu diren Sekuentzia Didaktikoek  aipatuta-
ko alderdiekin erlazionatutako antolaketa eta jarduerak diseinatzea.

5.1.1. Hizkuntza lantzeko proposamenak

Camps-ek (1994) honela definitzen ditu Hizkuntza Lantzeko Proiek-
tuak: “xede komunikatiboa duen testu baten ekoizpena; horretarako, kon-
tuan izan behar dira eta zehaztu behar dira, alde batetik, egoera diskurtsi-
boaren parametroak (norentzat, zertarako, zeri buruz...) eta bestetik, egoe-
ra horri lotutako xedeak, testuen ekoizpena eta ebaluazioa bideratzeko
tresna bilakatuko direnak”.

Bestalde, aipatutako autoreak ondoko faseak bereizten ditu Sekuentzia Di -
daktikoa antolatzean: prestakuntza-fasea, gauzatze-fasea eta ebaluazio-fasea.

Prestakuntza-fasea: fase honetan zehazten dira abian jarriko den
Proiektuaren berezitasunak. Zehaztapena bi mailatan egiten da:
xede-eginkizunaren egoera komunikatiboaren definizioan (noren-
tzat idatzi, zertarako...) eta ikaste-xedeetan (garatu nahi diren eza-
gutzak: kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak).

Gauzatze-fasea. Fase honetan bi ekintza bereizten dira: testuen
ekoizpenari zuzendutakoak eta testuen berezitasunaren azterketari
zuzendutakoak. Aipatutako ekintza-mota hauekin loturiko jarduerek
ondoko baldintzak bete behar dituzte:

• Irakasle-ikasleen arteko interakzioa bermatzea ikaste-prozesua-
ren bilakaera bermatzeko, hau da, lehenengo besteekin ikasi
ondoren ezagutza barneratzeko.

• Erreferente gisa jokatuko duten beste testuen beharra. Testua
ekoizteko beharrezkoak diren eragiketa puntualekin lotutakoak.
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• Zenbait eragiketa automatizatzeko beharra. Testua ekoizteko be -
harrezkoak diren eragiketa puntualekin lotutakoak.

Ebaluazio-fasea: ebaluazioa ez da bukaeran soilik egiten den zer-
bait, prozesuaren hainbat unerekin lotu behar da. Ikasleei ikaste-
prozesuan zehar eskaintzen zaizkie egiten dituzten aurrerapenak
eta dituzten zailtasunak identifikatzeko lagungarri diren tresnak
(balorazioak, lanen arteko konparazioak, eta abar). Edozein kasu-
tan, bukaerako ebaluazioari (emaitzen gainean egingo denari) fun-
tzio oso garrantzitsua ematen zaio; horren bidez, ikaste-prozesua-
ren inguruko hausnarketa egiten da eta hausnarketa honek ikasita-
koaren kontzientzian eta egituraketan sakontzen laguntzen du.

5.2. Testu generoak Sekuentzia Didaktikoen oinarri

Genevako Unibertsitatean garatutako ereduan (Schnewly eta Bain,
1998) Sekuentzia Didaktikoa definitzen da komunikazio-xede baten ingu-
ruan ardaztutako ikaskuntza-irakaskuntza jarduera multzo gisa. Dolz-ek
(1994) Lan-Proiektu izena erabiltzen du, betiere, lan-proiektu honen
ardatza genero baten ekoizpena izanik. Ekoizpenak aukeran egon daitez-
keen hiru egoera komunikatiborekin lotzen ditu: eskola-eremuari lotuta-
ko egoera (dossierrak, azalpenak…), benetako egoera komunikatiboak eta
fikziozkoak izan daitezkeenak.

Bestalde, autore honen iritziz, Sekuentzia Didaktikoaren prozesuak
hiru baldintza bete behar ditu:

• Ikasle guztientzat komuna den eginkizun komunikatibo bat izan
behar du helburu.

• Sekuentzia Didaktikoan egingo den Proiektuak helburu mugatu,
zehatz eta ezagunak eduki behar ditu; xede hauek, bestalde, bata-
suna eta esanguratasuna eman behar diote Proiektuari.

• Sekuentziak eginkizun-plan bat eskaini behar du, eta aukera eman
behar dio ikasleari bere ikaste-prozesuaz hausnarketa egiteko.

5.2.1 Erregulazioa ikaste-prozesuan

Vigotskiren ekarpenetan oinarrituz, aipatutako autoreek ikaskuntza-
prozesuan gertatu ohi diren erregulazio-estrategietan sakondu dute; hala-
ber, Sekuentzia Didaktikoaren diseinuan hainbat estrategia garatu dituzte
erregulazio-autoerregulazio prozesuak bideratzeko. 

Autore hauen ustez, Sekuentzia Didaktikoa trama konplexu bat da,
non hainbat eginkizunen bidez –behaketa, azterketa, hausnarketa– hain-
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bat erregulazio motak elkar eragiten baituten: kanpotik datozen erregula-
zioak (testu/generoen inguruan garatu den ezagutza, kasu), barne-erregu-
lazioak (norberak garatu dituen ezagutzak) eta erregulazio puntualak (gai
baten inguruan sor daitezkeenak). Sekuentzia Didaktikoan zehar hiru ele-
mentu aipatzen dituzte erregulatzaile gisa jokatzen dutenak: ikasleen
aurre-testuak, benetako testuak eta kontrol zerrendak. Hiru elementu
hauek hainbat funtzio betetzen dituzte Sekuentzia Didaktikoaren baitan.
Horiek azalduko ditugu jarraian.

Ikasleen aurre-testuak: sekuentziaren hasieran, ikasleek sekuentzian
landuko den egoera komunikatibo berari erantzuten dion testu bat ekoiz-
tu behar dute. Testu honek ikasleek dakitena eta ikasi behar dutena defi-
nitzeko balio du. Testu hauen azterketaren inguruan sor daitezkeen inte-
rakzioak baliagarriak egingo zaizkie beste ereduak ezagutzeko eta norbe-
raren eta besteen akatsez jabetzeko.

Benetako testu sozialen azterketa: testu sozialetan ikasleek testuak
idazterakoan dituzten arazoen aurrean beste batzuek aurkitu dituzten
irtenbideak erakusten dira, eta testu hauen bidez prozedura berriak
berenganatzeko aukera dute. Benetako testu sozialen aurrean ikasleek
hainbat prozedura lantzen dituzte, hala nola, testuen behaketa, azterketa
nahiz eraldaketa. Testu hauetan oinarrituz, ekoizpenari lotutako eragike-
tak landu daitezke, bai testu mailan eta baita perpaus mailan ere.

Kontrol-zerrenda: auto erregulaziorako tresna: tresna honen bidez
Sekuentzian zehar ikasitakoaren bilketa eta hausnarketa sistematikoak
egiten dira. Zerrenda hauek hainbat unetan egin daitezke: aurre-testuaren
gainean egiten denak ikusiko dituzten edukiak eta egingo duten lana egi-
turatzeko balioko du; Sekuentzia Didaktikoan zehar egiten dena ezagutza
kontzeptuala eta prozedurazkoa jasotzeko tresna gisa baliatzen da; eta,
azkenik, bukaerakoak azken hausnarketa eta ikasitakoaren sintesia egiteko
balio du. Hona hemen kontrol-zerrendaren xedeak eta ikasleei eskaintzen
dizkien tresnak (Sainz, 1996):

• Ikasleen ekoizpena bideratzea.

• Irakasleen eskakizunak ikasleari jakinaraztea.

• Autoebaluaziorako tresna izatea, ikasle bakoitzak zerrenda hone-
tan jasotzen baititu testua ekoizterakoan kontuan izan beharreko
alderdiak.

• Hizkuntzaren funtzionamenduaren gainean hausnartzen laguntzeko tresna.
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6 .  Gogoan  har tzekoak

Orain arte esandakoaren arabera, idatzizko hizkuntzaren jabekuntzak
bi ezagutza-multzo jasotzea eskatzen du, ezinbestean: lehena, sistema
alfabetikoarekin erlazionatutakoa. Horren bidez, fonemen eta grafemen
arteko harremanak eta kodetzeko nahiz dekodetzeko beharrezkoak diren
ezagutzak barneratuko ditu haurrak. Bigarrena, berriz, diskurtsoaren
arauen ingurukoa da; hain zuzen ere, haurrak ikasi beharko du hainbat
testu genero nola ekoizten diren.

Artikulu honetan bi ezagutza-multzo horien irakaste-prozesua SDen
bidez egitea proposatzen da. Zehazki, planteatzen da ikasleei egoera ko -
munikatibo erreal bat aurkeztea SDaren abiapuntu gisa, eta azken xedea
genero baten ekoizpena izatea.

Edozelan ere, egoki iruditu zaigu proposamen hori adibidetzea, ira-
kurleak errazago irudika dezan SDen bidez testu generoak lantzeko meto-
dologia hau. Hortaz, jarraian ekintzen deskribapenari (eta, zehazkiago,
errezetari) dagokion testu generoan oinarritzen den Sekuentzia Didakti-
ko baten adibidea ekarriko dugu, orain arte esandakoak eguneroko jardu-
nean nola isla daitezkeen azaltzeko.

7 .  Sekuentz ia  Didakt iko  baten  ad ib idea

Jarraian, orain arte ikusitakoa adibidetzen ahaleginduko gara. Izan ere,
gainontzeko jakintzetan gertatzen den bezala, alderdi teorikoak praktikaren
beharra izan ohi du, eta alderantziz. Gainera, iruditzen zaigu jarraian aur-
keztuko dugun atal honek, batetik, lagundu egingo diola irakurleari teoria
hobeto ulertzen, eta bestetik, teorian esandakoak osatu egingo dituela. 

Hortaz, praktikaren atal hau osatzeko, Sekuentzia Didaktiko bat disei-
natu behar duen irakaslearen larruan jarriko gara, eta SDak diseinatzera-
koan eman beharreko pausoak zehazteaz gain, lan horretan irakasleari sor
dakizkiokeen zalantzak argitzen saiatuko gara. Esan dezagun, orobat,
kasu baten bidez aurkeztuko dugula SDa diseinatzeko prozesua; hori dela
eta, kasuan agertzen diren datuak asmatuak dira.   

Kasuaren aurkezpena

Aroa bost urteko haurren ikasgelako tutorea da. Bere gelan 20 haur
daude, horietatik 10ek euskara eta gaztelania dute familia-hizkuntza, 9k
gaztelania bakarrik, eta haur batek –Mohamed-ek- arabiera eta gaztelania.
Idazketa-aroari dagokionez, dagoeneko 12 haur aro alfabetikoan daude, 5
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alfabetiko-silabikoan eta 2 aro silabikoan, baina korrespondentziarekin.
Arabieraz mintzo den haurrak oraindik ez du menderatzen alfabeto latin-
darra. Mohamed-ek alfabeto latinoa menderatzen ez duen arren (grafe-
mak),  gaztelaniaz mintzo da eta hizkuntza horretan ez dauka ulermen
arazorik; hortaz, esan daiteke, fonemak menderatu ez arren, ahozkoan
silabak bereizteko gai dela. Gainera, grafemen eta fonemen arteko harre-
manaz ohartuta dago, bere ama-hizkuntzarekin ikasi baitzuen hori aspal-
di. Hortaz, haurra gai da arabieraren grafemak izendatzeko, eta horrez
gain, arabierako hainbat fonema ere identifikatzen eta ahoskatzen ditu.
Beraz, euskaraz idazketa bereiztuan dagoela ematen badu ere, argi dago
ematen duen baino gehiago dakiela eta egiteko gai dela Mohamed hiz-
kuntza idatziarekin. Ohartuta dago grafemen eta fonemen arteko harre-
manaz, eta horrek asko erraztuko dio euskararen nahiz gaztelaniaren sis-
tema alfabetikoaren ikaskuntza. 

Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuak agintzen duen Hobekuntzarako esku-
hartze planaren harira, ikasturte hasieran zikloko irakasleek adostu zuten
azalpenezko, instrukziozko, argudiozko, narraziozko eta kontaketaren
inguruko testu bana l a n t z e a  b e r a r i a z . Haur Hezkuntzarako (HH) Oina-
rrizko Curriculum Diseinuak (OCD) agintzen duen legez, haurrek hiz-
kuntza idatzira hurbildu behar dute, eta horretarako, Aroak  pentsatu
zuen errezeta izan zitekeela testu genero egoki bat. Alde batetik, egune-
roko esperientzia hurbilean haurrek eskura duten testua delako, etxeetan
sarri erabiltzen baitira errezetak. Pentsa daiteke, beraz, haurrentzat eza-
guna dela testu genero hori, eta erraz uler dezaketela zertarako balio
duen. Bestalde, ikasgelan bertan modu errealean erabil daiteke. Baina ez
hori bakarrik, Aroak argi ikusi zuen, nahi izanez gero, beste esperientzia-
eremuetako edukiekin lotu zitekeela, adibidez, auto-zaintzarekin, eta
bereziki, haurren elikadura-ohiturekin. Gero eta argiago zuen errezeta,
testu genero bezala, aukera handiak ematen zituen testu mota zela. Behin
landu beharreko testu generoa zehaztuta, Aroa hasi zen T e s t u  G e n e r o e -
t a n  o i n a r r i t u t a k o  S e k u e n t z i a  D i d a k t i k o a diseinatzen.

Sekuentzia Didaktikoaren diseinua: helburuak eta edukiak zehazten

SDaren a z k e n  x e d e a honakoa zen: ospakizunetan surik gabe prestatzeko
errezeta-bilduma. Gauza asko dira SD batean ikas daitezkeenak,  eta gaita-
sun askotan treba daitezke haurrak. Arazoa da ezin dela curriculumak
zikloka agintzen duen guztia SD bakar batean landu, SD horren luzera
handiegia izango bailitzateke. Hori dela eta, ondo zehaztu behar dira
berariaz landuko diren helburuak eta edukiak. Horiek zehazteko, Aroak
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HHko OCDra jo zuen. Lehendabizi Hizkuntzak: komunikazioa eta adieaz-
pena izeneko e s p e r i e n t z i a  e r e m u a r i zegozkion helburuak irakurri zituen,
eta hizkuntza idatziarekin zerikusi estua zuten horiek azpimarratu zituen.
Ondoren, edukietara jo zuen. Lehenengo e d u k i - b l o k e a r i erreparatu
zion, hitzezko komunikazioaz mintzo den atalari. Arreta berezia jarri zien
hizkuntza idatziarekin zerikusia zuten edukiei. Horiek irakurrita, iruditu
zitzaion OCDan helburuak eta edukiak oso orokorrak zirela, eta gehiago
zehazteko beharra somatu zuen. Horretarako, idatzizko hizkuntzak nota-
zio- zein komunikazio-sistema gisa aintzat hartuta, ondoko alderdiak
sakontzea erabaki zuen: k o n t z i e n t z i a  f o n o g r a f i k o a ,  i d a z k e t a  h a r m o -
n i k o a  e t a t e s t u  g e n e r o a .

Hiru horiek izan daitezke HHn hizkuntza idatziari buruz irakats dai-
tezkeen alderdi nagusiak, baina, horiek guztiak landu SD berean landu
behar al dira nahitaez? Hori izan zen Aroak ebatzi beharreko hurrengo
galdera. Eta ez hori bakarrik; landuko zituen alderdiak zeintzuk izango
ziren erabakitzeaz gain, bakoitzetik zein eduki landuko zituen erabaki
behar zuen zehatz-mehatz, hau da, SDaren amaieran ikasleek zer j a k i n
behar zuten (kontzeptuzko edukiak), nolakoak i z a t e n  j a k i n  behar zuten
(jarrerazko edukiak) eta zer e g i t e n  j a k i n behar zuten (prozedurazko edu-
kiak). Aurreko sekuentzietan ikasleek eginiko ekoizpenak gogora ekarri
zituen eta, hizkuntza idatziari zegokionez, ikasleengan identifikatu zituen
oztopo nagusiak zerrendatu zituen. Horiek aurrean zituela, SDan hizkun-
tza idatziari zegozkion helburuak zeintzuk izango ziren zehazteari ekin
zion (ikus eranskinean aurkeztu dugun SDaren txantiloia: helburuak).

Testu generoari zegokionez, ez zuen zalantza handirik izan. Ikasturte
horretan oraindik ez zuten instrukzio testurik berariaz landu, eta lehena-
go azaldu ditugun arrazoiengatik, errezeta justifikatuta zegoela iruditu
zitzaion. Edonola ere, ordura arte hitz bakarreko testuak idazten aritu
baziren ere (testu etenak, hala nola, askotariko etiketak, zerrendak, mape-
tako toponimoak, datak eta gisa horietakoak), oraingoan testu jarraitua
idatzi beharko zuten; hitzak ez ezik, esaldi osoak ere. Kontuan izanik
haur askorentzat oraindik dekodifikazioa (fonema-grafema harremanen
arabera idaztea) oraindik eskakizun kognitibo handiko ariketa zela, eraba-
ki zuen errezetaren ekoizpena erraztu egin behar zuela. Horretarako hain-
bat erabaki hartu zituen: a) idatzi beharrekoa idatzi aurretik ahoz adiera-
ziko zela ikasleek argi izan zezaten ZER idatzi behar zuten eta ondo uler
zezaten ZER idatzi behar zuten; b) errezeta idatzi aurretik, prozesu oso-
osoa esperimentatu eta biziko zutela; eta c) testu osoa modu kooperati-
boan eta kolaboratiboan idatziko zutela. Horrek esan nahi zuen ikasleek
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ez zutela banaka testua oso-osorik idatzi behar izango, baizik eta testua-
ren atalen bat edo beste. Haur bakoitzak idatzitako esaldiarekin osatuko
zuten errezeta, eta aldi berean, nork bere atala idazterakoan besteen
laguntza ere jaso ahal izango zuen.

Idazketa harmonikoari zegokionez, kaligrafiarekin baino, Aroa kezkatua-
go zegoen haurrek idazterakoan hartzen zuten gorputz-jarrerarekin; ergono-
miarekin, alegia. Batzuek mahaitik oso urrun idazten zuten edota ez zioten
orriari behar bezala heltzen. Horregatik erabaki zuen SDan ariketa bat egitea
ikasleak ohar zitezen zeinen garrantzitsua den ongi idazteko ondo eserita
egotea, orria behar bezala helduta edukitzea, eta mahaitik distantzia egokian
egotea. Kontzientzia fonografikoari zegokionez, aniztasuna nabarmenagoa
zen. Batzuek idazketa alfabetikoa erakusten bazuten ere, mordoxka bat idaz-
keta silabiko-alfabetikoan zegoen oraindik. Zer esanik ez Mohamed. Egoera
horretan, Aroak hiru lorpen-maila irudikatu zituen: 1) idazketa alfabetikoa
zutenentzat, euskararen eta gaztelaniaren sistema ortografikoen arteko
aldeak ezagutzea eta identifikatzea; 2) idazketa silabiko-alfabetikoa erakusten
zutenentzat, harreman fonografikoa ezagutzea eta erabiltzea; eta 3) Moha-
meden kasuan, alfabeto latinoa osatzen zuten grafemak ezagutzea eta izen-
datzea, eta harreman fonografikoa menderatzen hastea (ikus nola adierazi
dituen Aroak helburu eta edukiak SDaren txantiloian).

Jarduerak diseinatzen

Helburuak eta edukiak zehaztuta zituela, helburu horiek erdiesteko
egin zitezkeen jarduerak pentsatzen hasi zen. Testu-generoa lantzeko ez
zuen kezka handirik. Komunikazio-egoera ondo definitua zegoen eta hiz-
kuntza idatzia erabiltzeko sortutako egoera ere bai. Horrek SDaren azken
xedea esanguratsua egiten zuen ikasleentzat. Handiagoa zen kezka kon-
tzientzia fonografikoa eta idazketa harmonikoa lantzeko instrukzio espli-
zituarekin. Aroak ez zuen argi zenbat denbora eskaini behar zion  ins-
trukzio esplizituari, ezta nola bihur zezakeen instrukzio hori esanguratsu
ere. Pentsatu zuen gakoa izan zitekeela instrukzio es plizitua erabiltzea
oztopoak agertu ahala eta oztopoak gainditzeko. Horrela eginez gero,
ikasleak berak identifikatuko zituen idazteko zituen oztopoak, eta erra -
zago onartu eta ulertuko zuen instrukzio esplizituaren zergatia, besteak
beste, instrukzioa bera guztiz erabilgarria gertatuko zitzaiolako idatzi
beharrekoa hobeto idazteko.

Baziren beste bi galdera ere argitu beharrekoak. Alde batetik, ea h i z -
k u n t z a  i d a t z i a z gain a h o z k o  h i z k u n t z a  ere berariaz landuko zuen; eta
bestetik, ikusita SDaren interesguneak edo gaiak beste esperientzia ere-
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muetako helburuak eta edukiak lantzeko ere balio zezakeela, diseinatuko
zuen SDa g l o b a l i z a t u a  izango ote zen, hau da, ea beste esperientzia ere-
muetako helburuak eta edukiak ere landuko ote zituen berariaz.

Ahozko hizkuntzari zegokionez, Aroak bi kontu argitu behar zituen.
Lehenengoa, ea SDan beste azken xede bat izango ote zen ahozko hizkun-
tzari lotua; eta bigarrena, ahozko elkarrekintzari zegokionez, nola jokatu
behar ote zuen ikasgelan. Hasiera batean pentsatu zuen aukera polita izan
zitekeela behin errezeta idatzita zegoenean, 4 urteko gelaren batean ahoz
azaltzea idatzitako errezeta nola egiten zen. Baina pentsatu zuen aski zela
errezeta bilduma ikasle guztien eskura uztea liburutegian. Gainera, ez zuen
argi ikusten nola justifika zitekeen ahozko aurkezpen hori: 4 urteko hau-
rrek nahi izango ote zuten jakin nola egiten ziren errezetak? Zertarako?
Errezeta horiek ikasgelan egingo ote zituzten? Zerikusirik izango ote zuen
ahozko aurkezpen horrek 4 urteko haurrak ikasten ari ziren gairen batekin?
Entzuleen larruan jarrita, pentsatu zuen kontu hori hobeto koordinatu
behar zela 4 urteko irakasleen taldearekin. Horrela, ideia jaso (zinez inte-
resgarria iruditu zitzaiolako) eta beste une baterako uztea erabaki zuen.  

Ahozko elkarrekintzari buruz, ordea, Aroak argi zuen zeinen garran-
tzitsua den ahozko hizkuntza  idatzizkoa ikasteko. Izan ere, kontzientzia
fonografikoa garatuta ez dutela ere, haurrek makina bat ezagutza edo uste
dute hizkuntza idatziari buruz. Jendartean haurrek non-nahi topatzen
dituzte testu idatziak eta horiekin hamaika esperientzia izaten dute. Espe-
rientzia horiei esker, haurrak hipotesiak egiten ditu hizkuntza idatziaren
ezaugarriei eta arauei buruz, eta horiekin ahalegintzen da testuak ekoiz-
ten (idazten) eta ulertzen (irakurtzen). Elkarrizketarako espazioak zabal-
tzen direnean ikasgelan, haurrek euren usteak adierazten dituzte eta ikas-
kideekin nahiz irakaslearekin partekatu, erkatu eta adosten dituzte hiz-
kuntza idatziaren inguruan ezagutza berriak eta konplexuagoak eraikiz.
Hori jakinda, Aroari otu zitzaion ahozko elkarrekintzari eta ikaskuntza
dialogikoari lotutako jarduerak eta taldekatzeak oso lagungarriak gerta
zitezkeela. Beraz, sekuentzian elkarrizketarako espazioak zabaltzen zituz-
ten jarduerak ere jaso beharko zirela erabaki zuen. Horregatik, ahozko
testu generorik berariaz landuko ez bazuen ere, elkarrizketarako zabaldu-
ko ziren tarteen maiztasunari, hitz txandaren kudeaketari, ikasgelan hau-
rrek nahiz irakasleak egingo zituzten adierazpenen argitasunari eta elkarri
entzuteari arreta handia jarriko ziola erabaki zuen. (ikus SDaren txanti-
loia: irakaslearen ahozko elkarrekintza ikas-irakaskuntza prozesuari
laguntzeko) . 
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Beste jakintza-eremuetako helburuak eta edukiak sartzeari zegokio-
nez, ez zuen arazo handirik izan errezetak beste esperientzia-eremuekin
lotzeko, esate baterako, ospakizunekin, janari motekin, etxeetan janaria
gertatzeko dagoen espazioarekin (sukaldea, bertan egiten diren gauzak
eta bertan egoten den tresneria). Elikaduran eta sukaldeetan sortzen
diren arrisku-egoerak ere erraz lotu daitezke urtebetetzeak ospatzeko
errezeta bildumarekin. Halaxe jaso zituen SDan (ikus SDaren txantiloia:
helburuak1).

Gauza ugari zeukan erabakita Aroak: a) SDa diseinatzeko eredu
didaktikoa (ikuspegi globalizatzailea edo esperientzia-eremuen aldi bere-
ko lanketa, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, eta testu-generoetan
oinarritutako SDa); b) gaia edo interesgunea (surik gabeko sukaldaritza
ospakizunetan); c) azken xedea edo ekoiztu beharreko testu-generoa
(surik gabe prestatzeko errezeta-bilduma). Hori horrela, errezeta-bilduma
ekoiztu ahal izateko ikasleek zer jakin eta egiten jakin behar zuten pentsa-
tu zuen, bai eta hori guztia ikasteko zein jarduera edo ataza eginarazi
behar zien ere. Aurretik eginak zituen atazak ekarri zituen gogora, lanki-
deei ere galdetu zien, eta liburu espezializatuetara ere jo zuen. Atazak
aukeratu ahala, zehazten joan zen horiek sekuentziatzeko irizpideak. Argi
zuen, adibidez, azken xedea aurkeztu aurretik, ikasgelan egoera bat sortu
behar zuela beharrezkoa egingo zuena errezeta-bildumaren ekoizpena.
Otu zitzaion aski izan zitekeela galdetzea ikasleei nola presta zezaketen
ikasgelan etxean euren senitartekoren batek gertatutako janari goxoren
bat. Pentsatu zuen ikasleren bat izango zela errezeten berri emango
zuena. Abiapuntu ederra izan zitekeen errezetek zertarako balio duten
erakusteko, eta bide batez, SDan egin beharreko lana aurkezteko. Ondo-
rengo atazak, urratsetan multzokatuko zituen landu nahi ziren helburu
eta edukien arabera. Urrats horietan, errezetak idazteko ikasi beharrekoak
ikasiko ziren (ikus SDaren txantiloia: urratsak). 

SDa gorpuztuz zihoan. Amaitzear zuen. Alderdi bat baino ez zitzaion
gelditzen zehazteko: ebaluazioa. 

Aroak ebaluazioarekin hiru gauza lortu nahi zituen; alde batetik, ikasleek
SDan zehar eginiko lanaren eta ikaskuntzaren gainean iritzi ona izatea; bes-
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tetik, identifika zitzatela izandako oztopoak; eta azkenik errezeta gisako
testu instruktibo bat egiten lagunduko zien kontrol-zerrenda bat eraikitzea,
bidenabar, lagunduko ziena euren ekoizpenak ebaluatzen. Autoebaluazioa
iruditu zitzaion horretarako biderik eraginkorrena. Kontrol-zerrenda bat
osatzen joan zen ikasleekin batera, eta hainbat fitxa prestatu zituen ikasleek
euren jarduna ebalua zezaten (ikus XXX).

Ikasgelan aurrera atera nahi zuen proiektua gorpuztuz zihoan bere
buruan, baina paperean jasotzeko beharra ikusi zuen. Pixkanaka-pixkana-
ka joan zen sekuentzia osatzen, bai eta beharrezkoak izango ziren zenbait
baliabide ere; hala nola, kontrol-zerrendaren zirriborroa, autoebaluazio-
fitxak eta testu eredugarriak. Lehendabizi zirriborro bat, gero beste bat.
Zalantzaren bat zuenean lankideari galdetzen zion eta erantzunik jaso
ezean, ikastetxeko gainerako profesionalengana jotzen zuen. Behin eta
berriz errepikatu zuen honako galdera: “Hau lortu nahi dut. Zer iruditzen
zaizu horrela egiten badut?” Behin zirriborroa amaituta, dokumentua
atondu eta inprimatu egin zuen zikloko bileran aurkezteko. Hemen duzue
emaitza (ikus SDaren txantilioia).
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Sekuentz ia  d idakt ikoar en  in te r esgunea  edo  GAIA:  j anar ia

sur ik  gabe  pr es ta tzen  ospakizunetan
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E
Eranskinak: kontrol zerrenda eta autoebaluaziorako fitxa
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