
 
 
KOMUNIKAZIO AUTONOMOA GUZTION ARTEAN AHALBIDETZEN 
 
 
1.- SARRERA: 
  

Gure ikastola Legazpin dago, ikasleak 2 urtetatik 18 urte arte egon daitezke eta ,  
Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Batxillergoa egin daiteke. 
Bi lineako ikastetxea da( maila bakoitzatik bi gela). Irakaslegoaren gehiengoa,zentroan, 
urte dezente daramagu lanean eta elkar asko ezagutzen garenez, nonbaitera laguntza 
eske edo/eta lan bat egiterakoan badakizu norengana jo: trebea delako plastikan, 
informatikan... 

 
 Eskolara era guztietako haurrak etortzen dira eta ditugun baliabideekin aurrera 
jotzen dugu ahal den eta erantzun egokienak eskaintzen. Badugu esperientzia ezintasun 
fisiko duen beste ikasle  batekin,  momentu honetan DBHn eskolarizatua eta 4 urte 
zituenetik ikastolan jornada erdiz bakarrik datorrena (arratsaldetan). 
 
 96-97 ikastaroan Patxi izeneko ikaslea etorri zen Haztegira. Oso mutil alaia, 
irekia, arreta ona azaltzen zuen, gurpildun aulkian zebilen eta motor  arloan oso 
mugatua  zegoen, etengabe kontrolik gabeko mugimenduak zituen, hitz egiterakoan 
bakarrik “A” esaten zuen. 2 urteko gelan azkeneko hiruhilabetean hasi zen, abenduan 
jaiotako haur bat zenez, gurasoek aukera hori egin zuten.  
  
 
 
2.- KOMUNIKAZIOA 
 
 Orain azalduko duguna  komunikazio autonomoaren prozesuan  pasa ditugun  
faseak  dira, Patxik 2 urte zituenetik  8 urte  izan bitartean , hots, esperientziaren   
HISTORIA 
 

 Gaiaren ardatz nagusiena KOMUNIKAZIOAREN GARAPENA da ,   baina  
oso lotuta azaltzen da  gure kasoan, GELAKO CURRICULUMAREKIN edo 
programazioarekin : ondorioz  zenbatetan biak nahastu eta tartekatuko dira. 
  
2.1.- KOMUNIKAZIO  INTUITIBOA : 2 urtekin gelan sartu aurretik gurasoekin 
egindako elkarrizketa ezinbestekoa izan zen berarekin komunikazio mezuak ezartzen 
hasteko (nola elkar  ulertuko genion, bere gustoak jokutan , bideotan, gelan zeozer jaten 
bazuten nola eman behar zitzaion…) Ordurako ASPACERA joaten zen eta handik ere 
informazioa jasotzen aritu ginen( nola ikusten zuten haurra, zer egiten zuen han, zein 
eratako aulkian eseritzea komeni zitzaion…) 

Hasieratik  gelan laguntzaile-hezitzailea  izan zuen eta beste edozein ume bezala 
egokitu zen, batzuetan negar pixkat egiten zuen , bestetan oso gustora eta irrifartsu 
azaltzen zen. Gorputz eta aurpegiaren espresiogatik errez adierazten zuen gustura 
zegoen ala ez. 

Gelara etorri aurretik  aulki egokia bilatzen saiatu ginen ( ASPACE ko  eta 
BERRITZEGUNEKO aholkuekin). Aulkia garrantzitsua zen, Patxi eroso sentitzeko eta  
beste umeek eserita zeudenean  altura berean egoteko . 
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 2 urteko gelan zegoenean helburu nagusia bera gustora sentitzea izan zen, eta 
taldera errez egin zen, bai bera eta bai beste gelakideak.Adin horretan taldeka gutxi 
jolasten dute oraindik, baina momentu askotan jolasak konpartitzen dituzte , 
koltxonetan egoten dira, kontakto fisikoa ere oso inportantea da...Patxik hau dena pasa 
zuen, gelakideekin era naturalean, bazegoen komunikazioa, zenbat momentuetan 
laguntzaileak itzultzailearen (interprete) papera egiten zuen ...KOMUNIKAZIO 
INTUITIBOA zela esango dugu.. 
 
2.2.-  ARGAZKIAK KOMUNIKATZEKO SISTEMA GEHIGARRI MODUAN 
ERABILI - 3 urtekin ikastolan egun osoa pasatzen zuen, astean hiru arratsaldetan 
azkeneko saioan falta izaten zuen. Ikaskideekin geroz eta denbora gehiago zegoen eta 
komunikazioa era intuitiboan ematen jarraitu zen. Ahozkatzen zuen bakarra “A” , baietz 
adierazteko eta batzutan “E” ezetz esateko ,  gehiagorik ez. 
 Buruaren kontrolik ez zuen, baina begirada eta aditasuna oso onak, egoerak 
ulertzen zituela pentsatzen genuen eta baita ere ipuinak eta gelan landutakoa ere. 
Material berezi bat antolatzen hai ginen (ARGAZKIAK) (argazki arruntak, merkatuan 
dagoen materiala,ez guk ateratakoak).  
Argazkiak erabiltzen genituen , berak guk egindako galderei erantzuteko: 
- komunera joateko 
- gaileta jateko. 
- Plastilina 
- Jolasa 
- Bideo saioa 
- Ipuin kontaketa , Aste.egunak ekintza konkreto batekin identifikatzeko… 
 
Horrela zerbait adierazten nola ikasi zuen ? bi motako lanketa egiten  genuen berarekin : 
1.- lotzea argazkia saio edo/ eta ekintzarekin  (errez egin zitzaion). 
2.- Berak argazkiaren aukeraketa egitea. Nola? Argazkiak banatuta jarri eta begiradaz 
aukeratu. Ulertzen ez bagenuen begiradaz, laguntzaileak  argazki desberdinak behatzez 
seinalatu eta berak “A” esanez. 
 
Fase honetan, begiradaz seinalizatzea  izan zen komunikaziorako bidea eta argazkiak 
sistema gehigarria . 
 
2.3.- SPC SISTEMA – Argazkiena motz gelditu orduko,  S.P.C. sistema piktografikoa 
erabiltzen hasi ginen.  Komunikatzeko sistema alternatibo honek sinbolo- piktogramak 
erabiltzen ditu hiztegi moduan , eta  piktograma bakoitzak duen fondoaren kolorea 
erabiltzen da , sintaktikoki esaldia antolatzeko ; horrela,  adjetiboak, izenak, ekintzak, 
e.a. fondo kolore ezberdina dute .  
 
Nola lantzen genuen sistema hau Patxirekin ?: 
 
• Adibidez: Ipuinetan.Patxik besteekin batera irakasleak kontatutako ipuina entzuten 

zuen eta erantzuteko orduan, orri batetan S.P.C.ko irudi desberdinak zituen eta 
begiradaz piktograma seinalatzen zuen, garbi ulertzen ez zitzaionean, laguntzaileak 
irudi batzuk seinalatzen zituen eta berari egokia iruditzen zitzaiona “A” esanez 
erantzuten zuen. 
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• Jolasetan: Nahi zuen jolasaren aukeraketa egiteko. Adib: panpina, autoak, 
memori… 

• Marrazkiak egiteko: Laguntzaileak egiten zuen berak nahi zuen marrazkia, 
horretarako, aukeratu behar zituen  S.P.C  nahi zituen irudiak, pertsonaiak, 
elementuak… 

• Margotzeko:  Koloreak aukeratzeko panela  prestatuta bazeukan, baina gehienetan 
kolore desberdinetako margoak aurrean jartzen zitzaizkion eta berak aukeraketa 
egiten zuen. 

• Saio edo ekintza desberdinetarako: Ekintza jakin bat zuela berak besteei 
aurreratzeko  edo arratsaldean  galdetzeko egunean zehar zein ekintzak egin 
zituzten. 

• Ordutegia: Lehenego mailan gelako ordutegia S.P.Cko  irudiaz egin genuen 
ordutegia, handi xamarra gelditu zitzaigun kortxoan jartzea nahi genuelako eta 
hainbat gelakideei oso ongi etorri zitzaien beraiek  kokatzeko. 

 
 
KOMUNIKAZIORAKO TABLEROA- komunikatzeko sistemak euskarri fisiko 
iraunkorra eta  testuinguru ezberdinetan erabil zezakeenaren beharra ikusi genuenean 
hasi ginen bat prestatzen .  Hau osatu aurretik zenbat erabaki hartu behar izan genuen, 
diseinu aldetik  eta erabilera egokiena ahal bideratzeko. 

- formatoa. Triptikoa, orri doblea…Guk  2 kartulina  tamainakoa aukeratu 
genuen. 

- Irudien tamaina. Tamaño txikia sartu genuen, frogatu ondoren Patxik ondo 
bereizten zituela. 

- Hiztegiaren aukeraketa. Irudien kokapena  kanpo semantikoen arabera izan 
zen.   

- Kategoria bakoitzaren kolorea. S.P.Ck aholkatzen duena jarraitzen 
ahalegindu ginen, hala ere, zenbait moldatu beharra izan genuen. 

- Hainbat kezka, ziurtasunik ez genuen, lan ugari zeraman,.. 
 
Berritzeguneko logopeda, laguntzailea eta P.Taren artean bideratzen ahalegindu ginen. 
Dena irudiak fotokopiatuta, gainean izenak euskaraz eskuz jarrrita, plastifikatuta…Oso 
artesanoa
 
Hau gelan erabili ahal izateko gelakideek ikasi beharra izan zuten ; honetarako , talde 
txikitan gelatik irtetzen ziren ikusteko eta ikasteko nola komunikatu tablero honekin. 
Honela Patxi eta bere gelakideentzat entrenamendu saioak bihurtu ziren. Hasieran 
harrituta egon ziren , baina berehala konturatu ziren  Patxik bazituela kontatzeko gauzak 
eta  beraiek ulertu egiten ziotela. 
 
Panelaren goiko aldean kolore desberdinak zeuden ( adib: horia:pertsonen izenak, 
urdina:adjetiboak, berdea:aditzak...) 
-Lehenengo kolorea aukeratzen zuen, hau begiradaz eginez, sakabanatuta zeudelako. 
-Gero, kategoria hortako piktogramak guk seinaltzen genituen banan-bana (barrido 
modukoa) berak “A” esanez, aukeratu arte. 
 
 KOMUNIKAZIO FASE  HONEN  EZAUGARRIAK : 
 
- Komunikazio alternatiboa da eta atentzio handia eskatzen die interlokutoreei. 
- Gure kasoan hiztegi mugatua zegoen. 
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- Sistematizazioa.  Ikasi beharra eta lantzeko denbora eskeini. Entrenamenduan 
denbora  behar zen ; esparru guztietara zabaltzeko zailtasunak  genituen tableroa 
arrotza bizi zuten  helduen aldetik ,.. 

- Interakzioa  nahita bilatu behar da ; haurrek   interakzionatu dezaten  uneak  eta 
egoerak pentsatu , diseinatu eta prestatu behar dira ; bestela  oso komunikazio 
pasiboa izateko arriskua ikusten genion.  

- Erritmo motela. Laguntzekin dagoen komunikazio honek( komunikazioan burutzen 
diren lehen faseak bezala )  jarrera baikorra,  astiro hartzea eta  interlokutorearen 
aldetik estilo  irekia eskatzen du ; eta denok presaz beterik gaude.  

- Erabilera orokortzeko zailtasunak ditugu , interlokutoreek estilo berria ikasi behar 
dutelako, hiztunak  fustrazio, gaizki ulertzeak, e.a. kudeatzeko oinarrizko gaitasuna 
izan behar duelako, e.a. 

 
 
 
2.4.- ALPHA – MINSPEACK  :  KOMUNIKADORE BATEN BEHARRA
 
 Ordurarte euskarria papera zen eta erabiltzen genuen hizkuntza S.P.C , baina 
egoera epe erdirako ikuspegiarekin aztertuz, berehala ohartzen ginen oso komunikazio 
motza geldituko zela Patxiren gaitasunentzat.  
 
- Teknologiak eskeintzen dizkigun aukerak ezagutua eta kontutan izanda, beste 

euskarri bat aukeratu behar genuela eta , komunikaziorako bidea eta sistema 
berplanteatu genuen ; eta erabakia hau izan zen: bidea edo euskarria ALPHA 
TALKER eta sistema alternatiboa  MINSPEAK  hizkuntza izango zen. 

 
Orain, sistema eta tresna  hau erabiltzen ari gara. Aukeraketa hau oso zaila izan zen eta 
orokorrean aipatuko ditut ezaugarriak, MINSPEAK hizkuntza zer eta nolakoa den 
gainetik azalduko dut, denbora honetan ezinezkoa delako  , ondo ulertzeko saio luzeago 
bat beharko genukeelako. 
 
Bai azpimarratzea nahi dut erabaki hau TALDEAN hartu genuela ( Berritzeguneko 
aholkularia, logopeda, terapeuta, laguntzailea, tutorea eta P.T),eta zaila izan zela. 
Materialaren eskaera egin eta  Hezkuntza Sailak onartu eta ikastolara bidali zituen .  
 
Aukeraketaren zergatiak: 
- Euskarri eta hizkuntza hauen bidez , haurrari autonomia handiagoa emateko modua 

ikusten genuen; aztertzen egon ginen gainontzeko aukerak ziurtatzen ez ziotelarik.  
- Alpha talker-en euskarria komunikadore elektroniko bat da , karpeta baten 

neurrikoa, barrido automatikoa posibilitatzen du eta momentuz Patxirentzat 
ezinbestekoa da,  komunikaziorako bere bidea delako. 

- Minspeak hizkuntza , hizkuntza piktografikoa da , 32 marrazkiz osatuta , eta horien 
arteko konbinazioekin 1024  hitz edo mezu ematea posibilitatzen du. Irudien 
konbinaketak esanahien araberakoak dira  eta oso egitura logiko- semantikoa du . Ez 
da oinarritzen , sistema alfabetikoa bezala, hitzen  ahots-soinuetan , baizik eta hitzen 
esanahietan. Era bat berria da , eta ezarpena eta zabalkuntza orain ari da burutzen.  
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Komunikaziorako zergatik ez dugu sistema alfabetiko bat aukeratu. 
- Irakurketa-idazketaren prozesua lantzen ari gara, aurreratzen ari da baina  

menderatzea ez dakigu noiz lortuko duen, beraz, horren zain ezin dugu egon 
komunikazioa bideratzeko. Prozesua geldoa da. 

- Hitz bat osatzeko tekla asko sakatu behar ditu eta motor arloan zailtasunak dituenez    
       komunikazioa asko motelduko luke. 
 
Kezkak: 
- Patxik hizkuntza berri bat ikasi beharra dauka, ahalmena baduela iruditzen zaigu 

baina ez gaude ziur. 
- Minspeak hizkuntza,  gaztelaniaz erabiltzeko egina dago eta guk euskaraz erabiltzen 

dugu, atzizikiak ez ditugu jartzen oraingoz. 
- Berari erakusteko prestakuntza berezia behar dugu, bere inguruan gaudenen 

inplikazioa handia izan behar du  ,entrenamenduan, material prestaketan,  
erabiltzeko aukerak ugaritzen,.... 

- Mezu mugatuak ditu. Momentuz, morfosintaxiaren garapena  ahula da 
 
Sistema alternatibo honek dituen inplikazioak: 
- Bere inguruan gaudenak ikasi beharra izan dugu berari esplikatzeko. 
- Alpha talker.ean grabaketak egin behar izan ditugu familia ere parte hartuz, mutil 

ahotsa ziurtatzeko. 
- Logopediako saioetan ikasten eta entrenatzen aritu da. 
- Gelan ikaskideekin erabiltzen hasi da poliki-poliki. 
- Etxera egunero eramaten du entrenatzeko. 
- Oraindik oso motela da,asko nahasten da eta interlokutoreek pazientzia handia behar 

dute. 
- Aurrerapenik ematen ez den momentutan zalantzak ditugu. 
 
 
 
3.-AUTONOMIA   - 
 
Haur baten komunikazio trebetasunak  oso nekez gehituko dira , pertsona horrek burutu 
behar dituen ekintza ia guztietan  heldu  baten menpe baldin badago;  ezinbestekoa ikusi 
genuen Patxik honetan aurreratzea , berak bakarrik gauzak egiteko gai zela bere buruari 
frogatzeko , besteei frogatzeko, bere identitatea izaki autonomo moduan garatzeko.  
 
Honegatik guztiagatik , garrantzi handia eman genion, komunikazio prozesu honetan , 
berak  komunikadorea erabili edo gelako lanak ( banakako lanak, fitxak e.a. )  berak era 
bat bakarrik egin ahal izateari.   
 
 CURRICULUMAREN SARBIDEA autonomoa  ziurtatzea gure erronka  izaten ari 
da, eta ondorioz, komunikazioaren euskarria eta hizkuntza erabakiaren . 
 
 Lehen Hezkuntzara pasa zenean  ordenagailua erabiltzen hasi ginen "KLIK" programak 
dituen aktibitateak eginez . Laster ohartu ginen klik programak duen aukera bat: 
BARRIDO AUTOMATIKOA ,  eta guretzat oso garrantzitsua bihurtu zena , Patxiri 
ariketak egiterakoan bilatzen ari ginen autonomia ematen ziolako.  
 Zer da barrido automatikoa? Ariketa baten aurrean kurtsoreak bakarrik aukera 
desberdinak seinalatzen ditu eta egokia iristean xagu arrunta erabiliz klikatzen da. 
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Guk horrela erabili dugu :  
1.- Kurtsoreak BARRIDO AUTOMATIKOA egiten du eta Patxik aukeraketa 
egitean "A"esaten du eta laguntzaileak sakatzen du xagua. 
2.- Kurtsoreak BARRIDO AUTOMATIKO  egiten du eta xagu arrunta kopeta 
ondoan jartzen zaio, berari egokia iruditzen zaiona sakatzen du kopean kolpe 
txikia emanez. 
Egoera honek Patxiri ematen zion autonomia handia izan zen ,  ariketa bat 
bakarrik egiteko ahalmena zeukala baieztatzen bait zion. 
3.- Arlo motoriko baloratzean, kopetarekin klikatzea baino hobeto sakatzen zuen 
okotsarekin, geroago konmutadorea (xagua) okotsa erabiliz sakatzen du orain 
arte… 
 
LABURBILDUZ: 
Edozein ariketa egiteko bai ordenagailuz, bai orain duen komunikadorean 
BARRIDO AUTOMATIKOA behar du eta berak klikatzen du 
konmutadore bat, kolpetxoa okotsez sakatuz. 

 
Konturatu ginenean klik programak Patxirentzat  zituen aukerak, irakasle batzuk 
ikastaro bat egin genuen ariketak prestatu ahal izateko. 
 
Kliken bitartez curriculumaren zenbat arlo lantzen genuen: Irakurketa-matematika-
oinarrizko kontzeptoak… 
 
Merkatuan badaude zenbat programa BARRIDO AUTOMATIKOA posibilitatzen 
duena. Hauek eskuratzen dizkigu TERAPEUTA OKUPAZIONALAK , ikastolan, 
curriculum arrunta egokitzen saiatzen gara. 
Programa batzuen izenak aipatuko ditugu: 

 KLIK,  lehen aipatu dudana. 
 PLAPHOONS- AHOTSA SINTETIZADOREAREKIN. Gehiena erabiltzen 

duguna, gelako lanak egokitzeko. Oso egokia ,  gainera, Patxiri posibilidadea 
ematen dio egindako lanak Worden grabatzeko. 
 KANGOO. Programa arruntak erabiliz barridoa jartzea posiblea da. 
 POWER POINT. Informatikako irakaslearen ideia izan zen. Inguruneko 

gaien azalpenak egiteko erabiltzen dira eta D.B.H ko ikasleek prestatuak 
dira. Gai hauek curriculum arrunteko gaik egokitzen dira L.Hko ikasleentzat: 

- Ikasle arruntentzat. 
- Zailtasunak dituzten ikasleentzat. 
- Patxirentzat. 

 
D.B.Hko Ikasleek 3. eta 4. mailako inguruneko gaiak prestatu dituzte eta 
zenbat grabaketa, libre zituzten arratsaldetan eginez( ikastolako ordutan 
askotan ezin ziren grabaketarik egin kanpoko zarata zela eta) eta oso 
gustora aritzen ziren lan honetan. 
 

Programa guzti hauen konbinaketaz posible dugu gelako arloak egokitzeko eta 
benetan frogatzeko dakien ala ez, neurketak egiteko kontrolen bidez. 
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4.-  GUZTION  ARTEAN –  
 
 IKASTOLA   NOLA  ETA   ZERTAN   INPLIKATU  DEN  -  Zein aldaketa egin 
diren  Patxik dituen beharrei , talde naturalean  erantzutea posible egiteko.  
 
GELAN 

⇒ Gelako  ordutegia egitean malgutasuna izan. Patxi gelan dagoenean  berak 
entzun beharreko esplikazioak eta gehiago indartu. Gelatik kanpo dagoenean lan 
pertsonala gehiago indartu. 

⇒ Saio guztietan berari zuzendutako  eskaera bat egotea, bere parte hartzea 
ziurtatzeko eta beste ikasleek Patxik parte hartzen duela ikus dezaten. 

⇒ Gelakideen inplikazioa.(  astean tarte batetan ikasleak taldetxikitan laguntza 
gelara irtetzen ziren Patxi lanean ikusteko, eta bere komunikazio moduarekin 
ohitzen joateko). 

⇒ Komunikadorearen erabilera posibilitatu momentu zehatzetan gela barruan. 
⇒ Gela arruntean landu behar zena aurrez laguntza  gelako irakasleari pasa  

Patxirentzat egoki prestatu  ahal izateko. 
⇒ Koordinaketa laguntzailea eta P.T irakaslearekin oso estua izan da . 
⇒ Irteera bat egitean kontutan izan aulki gurpildun bat zegoela, ea toki egokia zen 

galdetu. 
⇒ Autobusa egokia bilatu 
⇒ Gurasoekin bilerak antolatu eta familiarekin zuzeneko harremana bideratu , 

bilerak ugariago eginez eta behar zen denbora osoa hartuz. 
 
 
MATERIALAREN PRESTAKETA: 

⇒ Laguntza gelan entrenatzeko , aurretik gelan arruntean egingo zena 
pentsatuta eta planifikatuta egon behar zuen. 

⇒ Gelan egiteko eta automatizatzeko. 
 
IRAKASLEEN ARTEAN,  koordinazioa estuagoa eta sarri eman beharra izan da.                                     

⇒ Laguntzailea-  P.T eta Tutorearen artekoa astean behinekoa ;  hiruron 
esfortzuak adosteko eta bateratzeko. 

⇒ Gelako irakasle taldean , exijentzi, lanerako moduen eta ebaluaketarako 
moduen adostasunetara iristeko 

⇒ Laguntza taldean , egiten ari zenaren berri emateko . Zenbat lan bideratzea, 
aurreko urtetan egindako esperientzien elkar azalpena. 

⇒ Zuzendaritza:.  Koordinaketa ahalbideratu eta baliabideen kudeaketa. 
⇒ Beste arloetako irakasle-langileen laguntza: Teknologiakoa( beste ikasleekin 

egindako lanak erabiltzeko ) , informatikakoa ( Patxirekin euskarri 
informatikoan soilik lana egiten dugunez, horien eguneroko erabilera izaten 
ditugun zalantzak eta arazoak konpontzen laguntzeko), mantenukoa ( aulkia, 
mahaia, atrila ,ea. Etengabe sortzen zaizkigun arazoak konpontzen 
laguntzeko. 

⇒ Kanpoko erakundeekin koordinaketa( Berritzegunea, ASPACE), bai 
baliabideetarako bai aholkularitzarako. 
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FAMILIA: 
⇒ Beti jarrera positiboa azaldu du eta aldaketen aurrean irekia egon da. 
⇒ Gertuko jarraipena egin du. 
⇒ Komunikazio estua eta zuzena mantendu du ikastolarekin. 
⇒ Zenbat konpromiso hartu behar izan dute garai ezberdinetan, orain adibidez: 

ordenagailu portatila erosi dute bere semearentzat oinarrizko tresna bat 
delako. 

 
Momentuoro, beharrean araberan hari desberdinak mugitzen dira. 
 

 
 
5.- AHAL BIDERATZEN –  
 
BIDEAN IZANDAKO  ZALANTZAK  ETA  OZTOPOAK-  
 
- Oztopo fisikoak – Inguru osoa moldatu beharra : bai  materiala eta bai ekintza motak  
- Eginiko ibilbidean badaude zenbait momentu aurrerapenak  ikusten ez direla. 
- Lanen prestaketan , batzutan zaila egiten zaigu:  lehenago pentsatu behar dugu zer 

egin behar dugun eta ondoren pentsatutakoa egiteko denbora izan ( eta badakigu 
denbora faltarena dela oztopo nahiko orokorra)  

- Erabaki bat   hartzen denetik gauzatu arte askotan denbora luzea pasatzen da ( 
eskatutako materiala ez delako iristen , lanak prestatu gabe daudelako , Patxik gutxi 
entrenatu duelako,..) 

- Komunikaziorako sistema alternatiboa erabiltzea astuna da ; denborak beste 
dimentsio bat du; guk presaz, gelako ekintza berdinak une berdinean egitea nahi 
dugu. 

 
- Kezkak beteta gaude :  

- Indikatzaileak bilatu behar ditugu barne hizkuntza garatzen ari denaren  
ziurtasuna izateko .  

- Komunikazio maila, hiztegi “akademikoagoa” ( kontzeptua abstraktoak 
adierazteko baliagarria izango dena) nola , noiz lortu. 

- Sistema alternatiboaren erabilera orokortu; azken finean , hizkuntza bat 
menperatzeko asko  hitz egiten  eta interlokutore ugariekin erabili behar da.  
Honetan oraindik bidea luzea dago , orain arte beste haurrekin eta ikastolaz 
kanpoko erabilera puntuala da. 

- Komunikatzeko bide hau oso “ aparatosoa” da ,hasieran harridura eta 
intseguritatea sortzen du interlokutorren aldetik.  

- Elkarrizketen iniziatiba , helduarena izaten ari da , Patxik erantzun egiten du 
helduak egindako eskaerei ( bai ahoz-komunikadorea , bai idatziz ) baina 
berak iniziatiba izatea asko  indartu behar dugu oraindik.  

- Haurraren inguruan , zuzeneko arretan profesional asko gaude 
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6.- ONDORIOAK  
 
- Komunikazioan bidea(euskarri fisikoa) eta sistema ( hizkuntza kodea) uztartzen 

direnean , haurrari mundua  ( barnekoa eta kanpokoa)  irekitzen ari zatzaiola  
ikusten ari gara.  Esku artean dugun ardura , erronka bihurtzen  ari  gara.  

 
- Horrelako prozesua pertsona bakar batek edo talde murriztu batek aurrera eramatea  

ezinezkoa da  . Hari ugari ukitzen dira  ( sare baten moduan ) eta denengan  eragina 
du. Horrelako erronkari aurre egiteko , haurraren inguruan dagoen profesionalen 
taldearen  antolaketa eta funtzionamendua malgua izan behar du; denen artean 
kolaborazioa indartzen ari gara. 

 
- Profesional taldearen ardura da Patxiren komunikazioa funtzionala gertatzen ari den 

etengabe aztertzea da.Hurrengo pausoa , Patxi  haur talde naturalean hezitzen 
jarraitzeko , interlokutoreen  kantitatea eta kalitatea gehitzea da.  

 
- Guk egindako esfortzuen nekea   gutxitu egiten zaigu, Patxik eguneroko , oinarrizko 

beharrak komunikatzeko edo gelako ariketa sinple bat egiteko egin behar duen 
esfortzua ikustean ; 

 
- Azkenik, ez dugu dudarik egiten lanean jarraituko dugula , Patxiren  komunikazio 

autonomoa indartzen ;  Honen bidez , edozein haurrak  merezi duen errespetuko 
tratua errazago lortuko duela  eta   eskubidea duen autoirudi positiboa  ezartzen 
lagungarri izango zaiola uste dugulako.  
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