
Asrama Calasanz
Misioa Konektatu Ahots bat, hamaika aldaketa

ATAMBUA, INDONESIA

Lagundutako 
pertsonak 91 Proiektuan lan egiten 

duten pertsonak 16 Contratadas: 5
Voluntarias: 5 religiosos y 6 aspirantes

Gizarte-errealitatearen 
aurkezpena

Egiten den lanaren deskribapen 
samurra

Asramako misioaren helburu nagusiak bi dira: 
batetik, landa-eremuetako haur eta gazteak 
bigarren hezkuntzara iristen direla bermatzea, 
eskola-desertzioaren aurka borrokatuz; eta, 
bestetik, kultura-prestakuntza eta hezkuntza 
espirituala landuko dituen hezkuntza integrala 
bultzatzea.

Barnetegian egiten diren jarduerak:

• Eskola-laguntzako klaseak: haurrei ikas-
ketetan eta betebeharretan laguntzea.

• Ingeles klaseak: Ingelesa astean behin 
irakastea, eta “English Club” delakoa aurre-
ratuenentzat. 

• Laguntza pertsonala: Hilero haur bakoit-
zarekin elkarrizketa egitea eta familiekin sei 
hilean behin biltzea..

• Eliz eta jarduera espiritualak:  Egunero 
otoitz egitea, Eukaristia ospatzea, Adiski-

detzearen Sakramentuaren ospakizuna, eta 
baita parrokiako jardueretan parte hartzea 
ere (korua, meza-mutilak, etab.)

• Gizarte- eta ingurumen-jarduerak: inguru-
mena zaintzen parte hartzea, adibidez, hiri-
ko gune nabarienetan hondakinak biltzea 
eta inguruko umezurtz-etxeetara bisita egi-
tea. 

• Kirol eta jolas jarduerak: entrenamendua 
eta hainbat kirolen jolasa (futbola, bolei-
bola, saskibaloia, badmintona eta ping 
pong-a). Mahai-jokoak eta zinema.

• Artea: Gitarra klaseak, piano klaseak eta 
korua.

• Eskulanak: aretoak, platerak eta ingurua 
garbitzea, baratzea, gauza pertsonalen an-
tolaketa

Asrama Atambuako auzo batean dago eta bertan 
bizi dira gaur egun 91 pertsona barnetegian. 
Klase ertain baxukoak gehienak, inguruko 
ikastetxeetara joaten direnak. 

• Familiek aur re egin behar dioten zailtasun ekono-
mikoa dela eta, horietako askok ordainketak atze-
ratu edo arrozarekin osatzen dituzte.

• Atambuako eskola-komunitateak, barnetegiko 
zuzendariaren bitartez parte hartzen du, P. Christo-
phorus, eta beregan aurrera eramaten dugun mi-
sioan laguntzen gaitu. 

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

https://www.itakaescolapios.org


Misioa Konektatu / Asrama Calasanz Ahots bat, hamaika aldaketa

Azken urteotako 
lorpenak

Etorkizuneko asmoak 
(hobekuntza-ildoak)

Informazioa: www.skolapios.org

Egiten den lanaren deskribapen 
samurra

• Calasanz Mugimenduaren sorrera

• Bokazio Pastoraleko lana barnetegian dauden ikasleekin

• Liburutegia aberastea, gero auzora zabaltzeko, behar duten beste ume bat-
zuentzat.

• Hezitzaile eta boluntarioentzako prestakuntza-ibilbide bat diseinatzea.

• Barnetegian daudenen hezkuntza-programaren berrikuspenak.

• Ikasleak asko hazi dira azken urteotan, eta, pandemiak iraun zuen bitartean 
ikastetxeak ixtearekin sortutako zailtasunak gorabehera, bertan misioa be-
rreskuratu ahal izan dugu. 

• Diseinatutako hezkuntza-programa erraza da, Asraman lan egiten duen tal-
de pedagogikoaren mugak direla eta, izan ere, aldakorra eta, oro har, eska-
sa da aurrera eraman beharreko zeregin guztiarentzat. Horregatik, hezkunt-
za-proposamena zein hezitzaile kopurua eta aldez aurreko esperientzia 
hobetzera bideratutako akordioak daude. 

• Urte hauetan zehar, hobekuntza ikusi ahal izan da haurrengan, Asraman 
lan egiten dutenen presentzia, hurbiltasuna eta akonpainamenduarekin lo-
tuta. Proiektuaren auto-sostengua hazteaz gain.

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

https://skolapios.org
https://www.itakaescolapios.org


Senegaleko eskolapioen landa barnetegiak
Misioa Konektatu Ahots bat, hamaika aldaketa

Sokone, Toubacouta, Mlomp eta Oussouyeko populazioak Fatick eta Ziguinchor eskualdeetan (Senegal)

Lagundutako 
pertsonak +181 Proiektuan lan egiten 

duten pertsonak 21
4 zuzendari-mutil eta zuzendari neska 1, 4 hezitzaile-mutil eta 2 
hezitzaile-neska, eta 5 barnetegietako 5 sukaldari. 

Proiektua Fatick eta Ziguinchor eskualdeetan egi-
ten da, Senegaleko hego-mendebaldean kokatu-
ta dauden eta nazio mailan garapen-adierazleak 
oso txarrak diren, landa-eremuen eta hiri-ere-
muen arteko desberdintasunek ezaugarritutako 
testuingurua erakutsiz, biztanleria gaztearen 
exodoa, genero-arraila areagotzea oinarrizko 
zerbitzuetarako sarbideari eta biziraupen-ekono-
miari dagokionez. Proiektua gauzatzen den bi es-
kualdeetan aniztasun etniko eta kultural handia 
dago. Sokone eta Toubacoutan (Fatick eskual-
dean) Serere, wolof, mandinka, fulani eta diola 
elkarrekin bizi dira. Oussouye eta Mlomp-en (Zi-
guinchor eskualdea), dauden zortzietatik gehien-
go etnia diola da. Islama da erlijio nagusia, on-
doren kristautasuna eta animismoa, Oussouye-n 
batez ere. Sokone eta Toubacoutako biztanleriak 
nekazaritzan eta abeltzaintzan egiten du lan ba-
tez ere. Beste esku-hartze eskualdea, Ziguinchor, 
Senegaleko hego-mendebaldeko Casamance 
eremuan dago, Gambia eta Ginea-Bissau artean, 

Casamance ibaiaren arroa barne hartuta. Fatick 
eta Ziguinchor eskualdeetako hezkuntza egoerak 
nazio mailakoak baino datu okerragoak erakus-
ten ditu. Testuinguru honek gizarte zatikatua eta 
polarizatua ikusarazten du, non botere harrema-
nak (erlijioa, soziala, etnikoa, ekonomikoa), ja-
torriaren eta generoaren arabera baldintzatuta 
dauden. Biztanleria gaztea da gehienbat: 16-17 
urte bitarteko batez besteko adina izanik, 15 ur-
tetik beherako biztanleria %47,6koa da Fatick-en 
eta %40koa Ziguinchor-en, eta 65 urte edo gehia-
gokoak, berriz, %4-5a inguru. Biztanleria gazte 
honek alternatiba hezitzaile edo profesionalik 
ez dagoen testuinguru bati aurre egiten dio, eta 
horrekin epe laburreko etorkizun batean, fami-
lia-eredua erreproduzitzea edo hirira edo beste 
herrialde batzuetara emigratzea da garapene-
rako aukera bat.

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

Gizarte-errealitatearen 
aurkezpena

50 neska eta 131 mutil, gehienak 
DBHkoak; barneratuen eta 
barneratuen familiak; eta 5 
barnetegietako langileak.

https://www.itakaescolapios.org


Misioa Konektatu / Senegaleko eskolapioen landa barnetegiak Ahots bat, hamaika aldaketa

Barnetegiak kalitatezko hezkuntza eskaintzeko instala-
zio abegikor gisa mantentzen direla bermatzeko plan bat 
ezartzea eskatzen duen mantentze-egoeran daude.

Ikastetxeen hezkuntza-lana indartzen den eta barnetegian 
daudenek beren etxeetan hezkuntzan jarraitzeko izango li-
tuzketen gabeziak eta zailtasunak ordezten dituzten (egitu-
ratu gabeak, ahultasun egoeran edo portaera arazoak di-
tuzten mutil, neska eta gazteak) barnetegi eskolapioak. 

Etorkizuneko asmoak 
(hobekuntza-ildoak)

Azken urteotako 
lorpenak

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

Egiten den lanaren deskribapen 
samurra

Era autonomoan funtzionatzen zuten barnetegiak bar-
netegi-sare bihurtu dira eta lankidetza-ekimenak mar-
txan jarri dituzte maila operatibo eta pedagogikoan eta 
prestakuntzari eta baliabideei dagokionez. Horri esker, 
arduradunen, presoen prestakuntza hobetu da, familien 
parte-hartzea areagotu da seme-alaben hezkuntzan eta 
erosketen kostuak murriztea.

https://www.itakaescolapios.org


San Jose de Calasanz Cocapata Barnetegia
Misioa Konektatu Ahots bat, hamaika aldaketa

Cocapata-Cochabamba-Bolivia

Lagundutako 
pertsonak 113 Proiektuan lan egiten 

duten pertsonak 9 4 personas contratadas 3 educadores 
y una cocinera, 2 voluntarios. 

Gizarte-errealitatearen 
aurkezpena

Egiten den lanaren deskribapen 
samurra

San Jose de Calasanz Cocapata barnetegiak beren erkidegoetan 
lehen hezkuntza amaitu ostean eskola-ikasketekin jarraitzeko 
aukerarik ez duten ikasleei ikasten jarraitzeko aukera eskaintzen 
die, eta Barnetegiak prestakuntza integrala eta ez akademikoa 
soilik eskaintzen du. ikasleen potentziala bere alderdi guztietan 
kontuan hartzen da, barnetegiak eskolaz kanpoko ikastaroak es-
kaintzen baititu eta haien gaitasunak ezagutzeko aukera ematen 
baitie.

Cocapata Boliviako udalerri bat da, Cochabamba departamen-
duko Ayopaya probintzian kokatuta dagoena, udalerriak 7060,16 
km2-ko azalera du, 18.076 biztanle ditu eta kitxua, aimara eta 
gaztelania hizkuntzak hitz egiten dituzte eta  nekazaritzaz eta ka-
melidoen hazkuntzaz bizi dira

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

Azken urteotako 
lorpenak

Etorkizuneko asmoak 
(hobekuntza-ildoak)

• Erakunde publikoekin hitzarmenak man-
tentzea eta handitzea

• DBH bost eta sei mailetako ikasleekin 
lanbide-orientazio profesionalaren gaia 
lantzea.

• Neska kopurua handitzea

• Nesken eta mutilen kopuru berdina man-
tendu 

• Erakunde publikoen laguntza handia-
goa (Udala eta Sedepos)

https://www.itakaescolapios.org

