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ITAKAKO 
TRIPULAZIOAezagutzen

Kanpainen aurkezpen labur bat
Itaka-Eskolapioak sarearen lehen elkartasun-
kanpaina 2012-2013 ikasturtean burutu 
zen, ekintza eskolapioko haurrei eta gazteei 
kalitatezko hezkuntza ematen laguntzeko 
konpromisoarekin. Itaka-Eskolapioek, 
Calasanzek antzina egin zuen moduan, 
hezkuntza gehien behar den lekuetara 
eramateko konpromisoa hartu zuten. Ikasturte 
horretako goiburua Hezkuntzaren bidez 
bizitza ugarituz izan zen, eta logotipoa arkatz 
bat.

2013-2014an, emaitza positiboek bultzatuta, 
Itaka-Eskolapioak sareak Zugatik, zurekin 
hezituz kanpaina abiarazi zuen eta hainbat 
probintzia eskolapiotan ikasturteko gai 
pastoralen goiburua izan zen.

2014-2015 ean, elkartasun-kanpainak 
hezkuntzaren bidez mundua eraldatzen 
laguntzea proposatu zuen, Zatoz ikustera 
leloarekin. Goiburu honekin erakutsi nahi 
izan zuten Eskola Jainkotiarrek kalitatezko 
hezkuntza integrala eta irisgarria sustatzen 
dutela munduko hainbat leku behartsutan.
Hiru urtez jarraian gure elkartasun-kanpainak 
hainbat herrialde eta proiekturi laguntzera 

bideratu ondoren, ikasturte honetan gure 
begirada eta ahaleginak herrialde bakar 
bateko misio eskolapiora bideratu genituen 
berriro, hots, Indonesiako misiora. 2015-
2016ko kanpainak Atambuarekin bidean 
goiburua izan zuen. Eta kanpaina honekin 
jaio ziren, hain zuzen ere, abentura honetako 
pertsonaiak.

Calasanz Peralta de la Sal-etik zetorren eta 
kanpainen sustatzaile handia eta Eskola 
Jainkotiarren fundatzaile bihurtu zen. 
Berarekin Look zegoen, Indonesiako haur 
bat, Sukal ume europarra, Afrikako Marine 
haurra, Bla, Erdialdeko Amerikakoa eta 
Jiwa, Hego Amerikako neska. Munduko 
hainbat kontinentetako pertsonek osatzen 
zuten taldea eta abentura handi batean 
murgiltzeko prest zeuden, San Josef Calasanz 
gure fundatzailearen abentura handian, hain 
zuzen ere. Orduz geroztik, beren proiektuak 
sustatzeko gure laguntza gehien behar duten 
herrialdeetara joaten jarraitu dute. 
2016-2017 ikasturteko elkartasun-
kanpaina oso une berezian iritsi zen Eskola 
Jainkotiarrentzat eta Itaka-Eskolapioentzat: 
eskolapioen jubileu-urtea ospatu genuen. Urte 
horretan, kongregazioaren 400 urteak eta Josef 

Calasanz fundatzailearen kanonizazioaren 
250. urteurrena ospatu genituen. Kanpaina 
honetan tripulatzaileek Kamda herrixkari 
lagundu nahi izan zioten. Hau izan zen leloa: 
Kamda espedizioa: hezi, iragarri, aldarazi. 
Izan ere, Indiako herri honetan pobrezia eta 
ikasteko aukera falta ikaragarri nabaritzen 
dira.

2017-2018 ikasturteko elkartasun-
kanpainarekin, Itaka-Eskolapioetatik gure 
elkartasunari indar handiz dei egiten dion 
errealitate zabal eta anitz batera hurbildu 
ginen: Senegaleko misio eskolapioa. Hau dena, 
Zurekin + lelopean. Kanpainak ikuspegia eta 
konpromisoa zabaltzea lortu zuen eskolapioen 
presentzia premiazkoa zen leku batean. Itaka-
Eskolapioetako tripulazioa kanoaz hurbildu 
zen Senegaleko altxorra ezagutzera.

Itaka-Eskolapioen 2018-2019 elkartasun-
kanpainak beste erronka bat izan 
zuen, oraingoan Kongoko Errepublika 
Demokratikoan, Afrikako bihotzean. Kongoko 
erritmoa kanpainak denontzat gizatiarragoa 
den kontinente bat lortu nahi zuen, 
bidegabekeria larriak jasaten baitira bertan. 
Izan ere, herrialde honetan misio eskolapioaren 
erronkek eta premiek denon laguntza 
behar dute haur eta gazteekin elkarlanean 
aritzeko, horiek baitira proiektuaren benetako 
protagonistak.

2019-2020 ikasturtean kanpaina berria 
hasi genuen lelo honekin: Bizitza asko 

partekatzen, #juventuditakaescolapios. 
Amerikako kontinenteari lagundu behar 
zion, non Itaka-Eskolapioak sareak gazteak 
egiten dituen historiaren protagonista. Baina 
bat-batean dena aldatu zen. Pandemia batek 
ustekabean harrapatu gintuen eta dena 
gelditu zen.

Mundua gelditu egin zen. Jendea etxean 
isolatu zen. Eskolek ateak itxi zituzten. Gure 
etxeetara iristen zen informazioa ez zen 
batere argia. Familiek ezin zuten elkar ikusi 
eta telefonoa eta Internet familien, lagunen, 
bizilagunen eta abarren topagune bihurtu 
ziren. Jende asko boluntario gisa eskaini zen 
gehien behar zutenei laguntzeko, adinekoei 
hain zuzen ere.

Eta badakigu gure lagun abenturazaleek, 
Itaka-Eskolapioen talde osoarekin batera, 
gogor lan egin zutela dena prest egon zedin 
guretzat. Itaka-Eskolapioen tripulazioak ere 
beharrezko biosegurtasun-neurri guztiak bete 
zituen —maskara, eskuak ondo garbitzea, 
gel hidroalkoholikoa erabiltzea,...— abentura 
berriekin jarraitu ahal izateko eta munduan 
zehar bidaiatzeko gehien behar dutenei 
laguntzen. Eta pixkanaka, Eraldatzen hasteko 
prest gaude.
Eskerrak eman nahi dizkiogu San Josef 
Calasanzi, abentura honen parte izatera 
gonbidatu gintuelako eta mundu osoko 
txokoak eta pertsonak ezagutzera eraman 
gintuelako.
Lotu uhala eta etorri gu hobeto ezagutzera!

Sentitu Sentitu 

Pertsonaia bakoitzaren silueta egingo dugu eta gelari, taldeari, ... aurkeztu 
diezaiokegu. Hezitzaileak pertsonaia bakoitza aurkeztuko du: bere izena eta 
Itaka-Eskolapioen tripulazioan duen papera esango ditu eta bere kontinenteari 
buruz hitz egingo du. Horretaz gain, eskolapioen 20/21 elkartasun-kanpaina 
berria aurkeztuko du.



CALASANZ

Tripulatzaileak kanpaina munduko txoko 
desberdinetara eramatera gonbidatzen ditu. 
Guztiak zainduz eta adoretuz, kalitatezko 
hezkuntza unibertsala izan dezaten. Bere 
nahia: planetako bazter guztiak “Fedez eta 
Hezkuntzaz” betetzea. 

QUISAP

Kamdako eskolatik gertu dagoen herri batean 
jaio zen, naturaz inguraturik. Ikaskideei bezala, 
bizikletan ibiltzea asko gustatzen zaio, baina 
beldur pixka bat du etxetik eskolara doazen 

bidezidorretatik igarotzean. Oso pozik dago 
bere paisaiak eta kultura mundu osoarekin 
partekatzeko aukera duelako. Horregatik maite 
ditu ingurumena eta garapen jasangarria. Lelo 
hau errepikatzen du beti: “berdea maite dut!”.

LOOK

Asiako haurra da eta primeran ezagutzen du 
Indonesia. “Atambuarekin bidean” kanpainatik 
ezagutzen dugu eta bere etxetik, sor daitekeen 
arrisku orori adi dago. Besteez arduratzen 
da, osasunari garrantzia emanez eta lagunei 
pandemia honen aurrean beren burua zaintzen 
irakatsiz beti. Berak dioen moduan: “Zaindu 
dezagun eta zaindu gaitezen”.

MARINE

Afrikako neskatxa hau espedizioan gazteena 
izan arren, taldea bidezidor eta bideetatik 
gidatzeaz arduratzen da Calasanzekin batera. 
Mapak ulertzeko gaitasuna du eta primeran 
orientatzen da. GPS txikia deitzen diote. 
Eskolapioen errealitatea oso ondo ezagutzen 
du eta horri esker, baztertuta dauden 
pertsonen alde lan egiten hasi da. 
Senegalen “kanoa berean gaude denok” leloa 
hartu zuen.

SUKAL

Europako mutikoa, espedizioko kideen artean 
nagusiena. Bere egitekoa espedizioko kide 
guztiak elikatzea da. Elkartasun-kanpainak 
gustuko ditu, herrialde guztietako elikagaiekin 
lan egitea eta mota guztietako osagaiak 
probatzea maite duelako. Ezagutza horri esker, 
kultura asko ezagutzen ditu eta kulturen arteko 
bitartekari bihurtu da. Bere leloa: “gatza bota 
behar zaio bizitzari”. 

BLA

Erdialdeko Amerikako gure nerabea taldeko 
telegrafista da eta munduan gertatzen 
den guztia komunikatzeaz eta zabaltzeaz 
arduratzen da. Sare sozialetan primeran 
moldatzen da. Komunikatzeko gaitasun horri 
esker, bakearen aldeko bitartekari eta langile 
bikaina bihurtu da; izan ere, bere leloa hauxe 
da: “elkarrizketa kontua da dena”.

JIWA

Hego Amerikakoa, taldeko mekanikaria eta 
“eskutsua” da, eta tresna mekanikoak martxan 
mantentzeaz arduratzen da. Zaletasun bat du: 
mota guztietako mekanismoak muntatzea, 
desmuntatzea eta konpontzea. Badaki 
lanarekin eta ikerketarekin dena konpon 
daitekeela. Arazo handi eta txikiei konponbide 
zehatzak bilatzen daki. 

ELYKIA ETA ESENGO

Elykia gaztea eta Esengo txikitxoa Kongoko 
Errepublika Demokratikoan jaio dira eta 
beren herrialdean barrena dabiltza beren 
historia kontatzen eta nesken eta emakumeen 
eskubideak defendatzen. 
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Pertsonaien totemen 
tamainak
(Eredua adibide gisa)

Abenturazale 
bakoitzak 30 cm-
ko altuera du 
eta zabalera 
proportzionala

Koloretako pertsonaiak 
(Eredua adibide gisa, 2020-2021 ikasturteko kanpainarekin eguneratu)

Oinarria
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