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2020KO LABURPEN
DATUAK
2020kO ikasturtea 178 bekadunek
amaitu zuten. Ikasturtea 181ekin
hasi zen, eta horiei Guatemalako
Hirian muturreko egoeretan zeuden
gazteen beste hiru eskari batu
zitzaien.

178
IKASLE

Ikasturte oso konplikatua izan da, eta
urtean zehar, hainbat arrazoi tarteko, 6
ikaslek ikasketak utzi behar izan zituzten.
Beraz, 178 bekekin amaitu da ikasturtea.

%80+
Bekadunak neskak

eta emakumeak izan
dira. GUZTIRA 144.

TODOS
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CEIBA

S. L.

TOLIMÁN

ANH
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TALDEAK MUTILAK MUTILAK MUTILAKNESKAK NESKAK NESKAK

GUZTIRA 17 13 64 8 63 13 178

HUEHUETENANGO

SOLOLÁ

QUETZALTENANGO

SACATEPEQUEZ

1 1 2
1 3 6 3 8 5 26

10 12 5 29
3 2 5
11 13 24

4 5 13
3 3

1 1 2
4 4 5 8 2 24
3 5 10 4 4 27

CEDEPEM 7 1 8

4

1
1

OXLAJUJ E 6 6 12

2

GUATEMALACIUDAD DE 
GUATEMALA

2 31

LEHEN 
HEZKUNTZA

OINARRIZKO
HEZKUNZA

DIBERTSIFIKATUA GUZTIRA



Gazte askok zailtasun ugari izan dituzte eskola ez
presentzialetara egokitzeko. Kasu batzuetan
Interneteko seinalea eteteagatik edo mugikorraren
bateria faltagatik izan da, eta beste batzuetan
azaldutakoa ulertzeko zailtasunak izan eta zalantzak
galdetu ezin izanaren ondorioz ariketak behar
bezala egin ahal izan ez dituztelako.

Familiak eta ikasketak lanarekin uztartzen dituzten
bekadunak ere kaltetu ditu egoerak. Izan ere,
konfinamenduaren, mugikortasuna mugatzearen eta
garraio publikoa etetearen ondorioz lana galdu
dute, horrek dakartzan ondorio guztiekin.

Guatemalan ikasturtea nola bizi izan duten gertutik
azaltzeko Beken Batzordetik laburpen bat helarazi
nahi dizuegu. Horretarako, buletin honetan bi
bekadunen, guneko arduradun baten eta irakasle
baten kolaborazioa izango dugu. 2020an bizi
izandakoa lehen pertsonan kontatuko digute. 

Beken batzordera idatzi dizkiguten gutun horien
bidez erakutsi nahi dizuegu Sololáko Casa de la
Mujer elkarteko bi gazteren errealitatea.
Bekadunetako batek, 18 urteko gaztea, duela bi urte
ikasketak berrartu zituena eta Oinarrizko
Hezkuntzako 3. mailan ziharduena, kontatu digu
zailtasun handiak izan dituela ikasketekin. Bestalde,
Oinarrizko Hezkuntzako 3. mailan ikasten duen 28
urteko beste bekadun batek dio bere lana galdu
zuela eta aurrera egin ahal izan duela etxean denda
txiki bat muntatuz.

Jada iritsi gara 2020ko ikasturtearen amaierara,
eta egoera ezezaguna bizi izan dugu, sekula
irudikatu gabekoa eta sufrimendua eta
ziurgabetasuna eragin dituena, besteak beste.
Dena den, badirudi orain argia ikus daitekeela
tunelaren amaieran, txertoak iritsi dira eta. Hala
eta guztiz ere, ikastaroa hasi zuten bekadun
gehienek amaitzea lortu dute.

Pairatzen ari garen pandemiaren ondorioz,
aurreko buletinean azaldu genizuen bezala,
Guatemalako eskola presentzialak eten egin ziren
martxoan, eta orduz geroztik bekadunek etxean
jarraitu behar izan dituzte ikasketak.

Bidali dizkiguten eskutitzetan azaldu digutenez,
ikasturtean zehar jaso duten prestakuntza
ezberdina izan da ikastetxearen arabera, eta
ikastetxeek emandako koadernoen bidez,
telebista bidez, irrati bidez eta telematikoki
jardun dute, baita Whatsappa erabiliz ere. Kasu
askotan, ikasleek telefono mugikorrak erosi behar
izan dituzte eta herriko edo herrixkako
internetera jo behar izan dute.

Horrek guztiak areagotu egin ditu ikasleen arteko
ezberdintasunak, bizi diren guneen arabera,
interneten sartzeko zailtasunengatik edo, beste
kasu batzuetan, baliabide faltagatik edo
urritasunagatik.

2020KO IKASTURTE
LABURPENA



"ASTELEHENTIK OSTIRALERA LAN EGITEN
DUT ETA OSO DENBORA GUTXI LIBRE DAUKAL
ESKOLAKO LANAK EGITEKO"

BEKADUNAREN ESKUTITZA. 18 urteko Gaztea, Oinarrizko Hizkuntzako 3. maila
ikasten. 

BEKADUNAK



"ASTERO INTERNETEKO REKARGAK EGIN BEHAR DITUT
MUGIKORREAN ETXEKO LANAK BIDALI AHAL IZATEKO"
BEKADUNARE ESKUTITZA. Ama den 28 urteko nesk, Oinarrizko Hizkuntzako
3. maila ikasten.

BEKADUNAK



Gure kolaborazio eskaerari jarraikiz, San Ildefonso Ixtahuacango AJOMAYA elkarteko (hainbat urte
daramatzagu haiekin lankidetzan) koordinatzailea den Juan Noj Jimenez Ortizek ikasturte honetan
izan duen esperientzia kontatu digu, eta gazteek izan dituzten zailtasunez hitz egin digu.
Zailtasun horien ondorioz ikasketak uztea ere pentsatu omen zuten.

guneko arduraduna



Aurten, beken batzordean bizi dugun beharrizan egoera ikusita,
uztailaren amaieran aparteko laguntza eskatu genizuen ama-aitabitxiei,
guztira 2.930€ jaso ziren. Beken batzordetik jada xede horretarako
bideratu zen funtsari gehitzeko eta bekadun bakoitzari 320Q-ko ekarpen
estra bat bidali ahal izateko. Ekarpen horiek irailean bidali ziren. 



¿Non egiten duzu lan irakasle bezala? 
 Nire herrian, San Lucas Tolimanen, Sololán.
Herriko eskola ofizialean "Mariano Gávez" J.M.
nire etxetik 800m-tara.
 
Nolako eragina izan du pandemiak gazteen
hezkuntzan?
Ikasturte zaila izan da eta egoera larria da.
Kurtso birplanteatu zen bezala ez du eragin
handirik izan ikasleengan, askok ez dute ezer
ikasi etxean familiak lanak egiten dizkietelako. 
 
Ikasketak etxetik jarraitu ahal izan dituzte? 
Herri txiekietako egoera, hiriburuarekin
konparatuz oso ezberdina izan da. Familia
gehienak ez dute baliabide ekonomikorik
ordenagailuak, tabletak eta mugikorrak izateko
ikasketak etxetik jarraitzeko, eta oraindik
zailagoa dena, Internet konexioa izatea.
 
Nola antolatu zarete ikasleen artean lanak
banatzeko? 
15 egunean behin familiak eskolara hurbiltzen
ziren, osasun neurri guztiak mantenduz, etxeko
lanak jasotzeko eta aurreko hamabostaldian
egindakoak bueltatzeko.
 
Ikasketak utzi behar izan dituzten ikasleak izan
dituzue? 
Batzuk bai. Familia asko analfabetoak dira, ezin
dituzte seme-alabak lagundu etxeko lanekin.
Horretaz gain, gazte asko bakarrik daude etxean
eta erabaki dute lanak ez egitea ezta berriak
jasotzea ere. 
 
Ikasleek etxetik ikasi ahal izateko MINEDUCen
(Guatemalako Hezkuntza Ministerioa) laguntza
izan al duzue ikastaroa eta zereginak
berregituratzeko?
Ez, MINEDUCek gida batzuk bidaltzen ditu maila
bakoitzerako, baina gehienak hiriburuetara
bideratutakoak. Gure kasuan, horiek hartu eta
gure ingurunera egokitzen ditugu, lan-orriekin,
ikasleek hobeto uler dezaten. 

Irakasleek teknologia berrietan edo beste gai
batzuetan trebatu behar izan dute beren lana
urrutitik egiteko?
Gure kasuan, teknologia erabili ahal dugu, baina
ikasleekin ez, ez dutelako Internet zerbitzua
erabiltzeko aukerarik. Nire kasuan, nire ikasleei
bidaltzen dizkiet gairekin zerikusia duen
materiala, gero horrekin batera ariketa bat eta
ekintza dinamikoak gaia hobeto barneratu
dezaten. Aurten graduko 2 mailan klaseak eman
ditut eta hurrengo kurtsoan lehenengo eta
bigarren mailan. 
 
Zein da aurtengo kurtso honi zuk egiten diozun
balorazioa? 
Oso ikasturte konplikatua izan da. Nire ikaskeekin
izan duten komunikazioa oso eskasa izan da, eta
hasieran bakarrik bi hilabete izan ditugu elkarrik
ezaguteko. Nire ustez, aurten, ikasleak oso gutxi
ikasi dute oso zaila delako gure baliabideekin
gazteak etxetik ikastera moldatzea. Guk gure
energia guztiak ipini ditugu gure lana ahalik eta
hoberen egiteko, baina benetan oso ikasturte zaila
izan da. 
Nola planteatu duzue ikasturte berria?
Momentuz ikasturtea modu bikoitzean egitea
planteatu da, egun batuk eskolan eta beste batzuk
etxetik. Familia askoren baliabideak oso
murriztuak dira, argindarrik gabe ezta Internetik
gabe. 

Amaitzeko, irakasle baten ikuspegia ere jaso nahi izan dugu buletin honetan. Hartara, jakin ahal
izan dugu nola egin behar izan duten lan, nola egokitu diren aldaketetara eta nola egin dieten
aurre ikasturtean zehar izandako une ezberdinei.

 

VICKY MALDONADO ARREAGA 

irakaslea



2021KO
IKASTURTE
HASIERA
Aurten 149 ikaslek hasi dute kurtsoa.
Guztira, 122 neska eta emakumek,
hau da, %81,88a.

149
IKASLE

2021. URTEKO
BEHIN-BEHINEKO
DATUAK

TODOS

SANTOS

CEIBA

S. L.

TOLIMÁN

ANH

NAHUALÁ

CHIANTLA

S. D.

XENACOJ

SUMPANGO

AJOMAYA

IXTAHUACÁN

TALDEAK

GUZTIRA 15 11 34 10 73 6 149

HUEHUETENANGO

SOLOLÁ

QUETZALTENANGO

SACATEPEQUEZ

1 1
1 3 3 3 8 2 20

6 11 3 22
4 4

4 17 21*
4 3 12

2 2

1 1 2
2 3 5 8 1 21
3 4 6 5 6 24

CASA DE
LA MUJER

1 7 8*

5

2

OXLAJUJ E 6 3 9*

2

%80+
Bekadunak neskak

eta emakumeak izan
dira. GUZTIRA 122.

GUATEMALACIUDAD DE 
GUATEMALA

2 31

* Izartxoarekin markatutako datuak behin-behinekoak dira.
Guatemalako egoera korapilatsua dela eta, ikasturte amaiera eta
hasiera datak aldatu egin dira eta oraindik ez ditugu 2021. urteko
hasierako behin betiko datuak jaso. Beti bezala, datuak ikasturte
erdiko hurrengo buletinean eguneratuko dira.

LEHEN 
HEZKUNTZA

OINARRIZKO
HEZKUNZA

DIBERTSIFIKATUA GUZTIRA

MUTILAK MUTILAK MUTILAKNESKAK NESKAK NESKAK



QUÉ ESPERAMOS ESTE 2021

"PROIEKTUKO 25 URTEETAN ZEHAR, 4.218
BEKA EMAN DIRA"

Proiektua hasi zenetik 2020ra arte 4218 beka
eman dira , Lehen Hezkuntzarako, Oinarrizko
Hezkuntzarako eta Dibertsifikaziorako. Gehienak,
3 eta 6 urte bitarte egon dira bekarekin.
Horietako 2.517 neska gazteak izan dira
(%59,67), eta 1.701 (%40,33) mutil gazteak.

Urte horietan zehar 491 ikaslek burutu eta
amaitu dituzte Dibertsifikazio ikasketak. 266
neska (%54) eta 225 mutil (%46) izan dira.

Beken Batzordetik zortea izan dugu haien bizitza
eta haien familiarena benetan aldatu duten
hainbat kasu ezagutzeko.

Guztion artean lortuko dugu 25. urteurrenean
gero eta neska eta emakume gehiagok
Kalitatezko Hezkuntza Publikorako sarbidea
izateko aukera izatea.

Beken Komisioa: Araceli, Madalen, Nati y Nely.

2021. urte honetan, Patojas Beken
proiektuak 25 urte beteko ditu. Oraindik ez
dakigu nola gauzatuko den, guztia egongo
baita unean uneko egoera sanitarioaren
mende. Dena den, ikasturte honetan
ikasketak abiatuko dituzten bekadunen
hogeita bosgarrena promozioa izango da.

Patojas Beken proiektu hau hasi zenean,
1997ko lehenengo promozioarekin, inork ez
zuen pentsatu hau gertatu zitekeenik. Ez
sinesten ez genuelako, baizik eta ezin
genuelako irudikatu.

Une honetan egoera latzak bizitzen ari gara
alde guztietan, hemen ere bai. Bada, noski,
horrek Patojas Beken proiektuari ere
eragiten dio.

Gazteek eta emakumeek hezkuntzarako
sarbidea izatea babesten jarraitu ahal
izateko, zuen laguntza behar dugu, jende
gehiagorengana iristeko, proiektua
ezagutarazteko eta, hala, jendeak lagundu
eta proeiktuarekin bat egitea erabakitzeko.

ZER ESPERO DUGU 2021KO IKASTURTERAKO?


