
 
2019-2020 IKASTURTEKO PROIEKTUA 

 
 

“Guatemalako herri-eskoletan nesken haurduntza goiztiarraren     
prebentziorako hezkuntza-proposamena: bigarren hezkuntzako oinarrizko     
ziklora proposamena zabaltzea (3. fasea)” 
 
Eskuhartze Udalerriak: Concepción Tutuapa eta Comitancillo, San Marcos departamendua 
(Guatemala). 
 
Populazioa: Nerabeak, gizon eta emakumeak, bigarren hezkuntzako institutuetako oinarrizko 
zikloko ikasleak, nekazal eremuetako populazioaren gehiengoa maya man indigena izanik. 
 
Proiektua inplementatzeko denboraldia: 2018ko abuztuaren 01etik 2020ko abuztuaren 30a 
arte. Aurreikusitako aldaketen ondoren, 2020ko abenduan bukatuko da proiektua. 
 
Proiektuaren helburua: Guatemalako neska eta nerabeen sexu- eta ugalketa-eskubideak         
betetzean laguntzea, bigarren hezkuntza mailako proposamen bati jarraituz, Haurduntzaren         
Prebentzioarako Plan Nazionalean markoan. 
 
Kostua: Proiektu hau burutzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak 119.824 €-ko diru-laguntza eman du            
eta gure aldetik Proyde-Proegak eta PRODESSAk 29.920 €-ko diru ekarpena egin dugu. 
 
Testuinguruan: 
COVID-19ren pandemiaren ondorioz, Guatemalako gobernu zentralak, 2020ko martxotik,        
neurri sanitarioak eta murrizketak ezarri zituen birusaren hedapenari eusteko. Herrialdean          
hondamen publikoko egoera dekretatu zen, departamendu eta udalerrien artean mugitzea          
debekatu zen, klase presentzialak bertan behera utzi ziren ikastetxeetan, pertsonen bilerak           
debekatu ziren, hiri barruko nahiz kanpoko garraioaren zirkulazioa eten egin zen. Erabaki            
horiek eragotzi egin zuten proiektuaren esparruan planifikatutako aurrez aurreko zenbait          
jarduera egitea, bi eskuhartze udalerri horietan. Hala ere, topaketa birtualen eta telefono            
bideo-deien bidez mantendu zen prozesuaren komunikazioa eta monitoretza irakasleekin, eta          
hauek, aldi berean, telelan-estrategiak diseinatu zituzten ikasleekin. Horri esker, prozesua          
inplementatzen jarraitu ahal izan zen, bai eta haur eta nerabeengan haurdunaldiak           
prebenitzeko hezkuntza-moduluak aplikatu ere. 
 
Hala ere, badira jarduera batzuk ezin direnak hasieran planifikatu bezala egiten jarraitu,            
kutsatzeak saihesteko ezarritako osasun-neurriek ez baitute 10 pertsona baino gehiagoren          
bilerarik baimentzen. 
 
 



 
 
 
 
Jarraian zehazten dira pandemiaren eragina izan duten jarduerak eta horietan egindako           
aldaketak: 
 
2020 urterako planifikatutako jarduerak eta aldaketa-proposamenak 

 

Planifikatutako 
Jarduerak 

Jarduerak zein 
neurritan burutu 
diren  

Egin ez diren 
jarduerak 

Aldaketa-proposamenak  

2 formazio-tailer 
irakasleentzat 
udalerri bakoitzean 
(4 guztira), nesken 
eta nerabeen 
haurduntza 
prebenitzeko 
hezkuntza-program
ari buruz. 

Udalerri bakoitzean 
tailer 1 egin zen (2 
guztira), %50 tailer 
bakarrik egin ziren. 

Udalerri bakoitzean 1 ez 
da egin, pandemiak 
ezarritako neurri 
sanitarioengatik taldeka 
ezin direlako bilerak egin. 

Irrati-programak mam 
hizkuntzan. 
Programa eta spots hauen 
mezuak emakumeen aurkako 
biolentzia, nesken eta nerabeen 
aurkakoa, prebenitzera 
zuzenduak izango dira. 

2 
sentsibilizazio-biler
a gurasoekin, 
komunitate 
bakoitzean (12 
guztira). 

Komunitate bakoitzean 1 
bakarra egin zen (6 
bilera guztira), 
planifikatutako %50 
bakarrik. 

Eskuhartze komunitate 
bakoitzean bilera 1 (6 
guztira), taldekako bilerak 
ezin direlako egin. 

Irrati-programak mam 
hizkuntzan. 
Programa eta spots hauen 
mezuak emakumeen aurkako 
biolentzia, nesken eta nerabeen 
aurkakoa, prebenitzera 
zuzenduak izango dira. 

Akonpainamendu 
eta 
aholkularitza-bisitak 
institutuei (hilean 
behin bakoitzari). 

Eskuhartze institutu 
bakoitzari bisita 
presentziala egin 
zitzaion martxoaren 
lehenengo 
hamabostaldian 
(herrialdera pandemia 
iritsi baino lehen). 

 Ikasleen eta zuzendarien 
akonpainamendua egiten 
jarraitzen da, topaketa birtual, 
bideo-dei eta telefono-deien 
bitartez. 

4 formazio-tailer 
irakasleentzat 
udalerri bakoitzean 
(8 guztira). 

Bilera bat egin zen 
Concepción Tutuapa 
udalerrian. 

7 formazio-tailer ez ziren 
egin, nazio osoan 
debekatu egin baitziren 
bilerak. 

Zaindu familien 
elikagai-segurtasuna, bereziki 
emakume eta neska-mutilena, 
laguntza humanitarioaren 
markoan COVID-19aren krisiari 
aurre egiteko. 

Akonpainamendu 
pedagogiko bisitak 
ikasgeletan. Hilero 
1 proiektuko 6 
eskuhartze 
institututan. 

Bisita presentzial bana 
egin zen eskuhartze 
institutuetan martxoaren 
lehen hamabostaldian 
(herrialdera pandemia 
iritsi baino lehen). 

 Ikasleen eta zuzendarien 
akonpainamendua egiten 
jarraitzen da, topaketa birtual, 
bideo-dei eta telefono-deien 
bitartez 

2 
sentsibilizazio-biler
a gurasoekin 
komunitate 
bakoitzean (12 
guztira). 

Ez zen lortu 
programaturiko bilerarik 
egitea, nazio osoan 
debekatu egin baitziren 
bilerak. 

2 sentsibilizazio bilera 
gurasoekin komunitate 
bakoitzean (12 gutira). 

Zaindu familien 
elikagai-segurtasuna, bereziki 
emakume eta neska-mutilena, 
laguntza humanitarioaren 
markoan COVID-19aren krisiari 
aurre egiteko. 


