
Batey Hato viejo 2 
 

Hato Viejo 2-ra iritsi ginen eguna ez zen erraza izan eta are gutxiago 

eskolako lehenengo eguna. Ume guztiak aztoratuta zeuden eta irakaslea ere 

ez zen kapaza izan egoera hori lasaitzeko, eta une horretan pentsatu nuen, 

egun guztiak horrelakoak ez izatea mesedez, baina egun horretan han 

gertatzen zen arazoetako batez konturatu ginen. Herrialde horietan 

irakasleek eta gurasoek ez diote berain seme alabei ikaskuntzari garrantzia 

ematen, eta hori zergatik? Izan zen guk planteatutako lehendabiziko galdera. 

Orduan pentsatzen hasten zara eta hango familiak ezagutzen, ama diren 

emakume gehienek ez dituzte 20 urte baino gehiago eta gehienetan ez dira 

bere bikotekidearekin bizitzen, beraz zer nolako jarrera izan dezakete 

beraiek seme alabekin? Beraiek oraindik gazteak dira eta ez daukate 

beraien umeen hezkuntzaz arduratzeko kezka, horren ondorioz ez dute 

egiten, bestetik irakasleak daude beraien lana ikasleei irakastea baldin bada 

zergatik ez dira horretaz kezkatzen? Aurrerago azalduko dudan bezala 

Republica Dominicana-ko notiziatan azaldu zen bezala ondorengoa dio 

Eduardo Hidalgo, Asociacion Dominicana de profesores-eko presidenteak:   

 

“los estudiantes de familias pobres no tienen recursos para costearse una 

carrera de mucha inversión, como ingeniería o medicina, por lo que optan por 

la carrera de educación, no necesariamente por vocación, sino, en ocasiones, 

por necesidad de asegurar un empleo.” 

 

 

Hau izango ote da benetan hango irakasleak duten arazoa? Ez dutela 

benetan ikasten dutena gustuko, beraz ondoren beraien lanetan islatzen 

dela? Arazo bat izan daitekeela uste dut. 

 

Ondoren Ikasleak duten jarreran arreta jarri beharko genuke baita ere 

garrantzitsua baita, alde batetik gaizki portatzen direlako eskolan gure kasuan 



bezala edota motibazio faltagatik. Bi arazo hauek lotuta joan daitezke, azken 

finean ikasleak motibatuta ez baldin badaude ez dira ondo portatu eta 

alderantziz. Orduan motibazioa aurrera ez baldinba doa ezinezkoa da 

irakaskuntza-ikaskuntza on bat ematea, garrantzitsua izango litzateke 

noizbehinka ikasleei gustatzen zaizkien gauzak egitea, baina bai eskolarekin 

zerikusia dutenak bestela inoiz ez zaie motibatuko eskolaren inguruan eta beti 

eskatuko dute beste edozer egitea, horretarako garrantzitsua da baita ere 

irakasleei motibazioa. Eta ondoren gaizki portatzen direnaren arrazoietako bat 

ingurua izan daiteke ohituta daude egun guztian zehar kalean egotea eta 

jolastea, eta noski gero eskolako gela batean goiz guztia pasa behar baldin 

badute ezinezkoa egiten zaie.  

 

Motibazio gai honekin bukatzeko beste artikulu batean Francisco Yuli-k esaten 

duen esaldi bat aipatu nahi nuke. Hau da: “Las escuelas se han convertido en 

una especie de factorías donde quien es profesor ya no es maestro y hay muy 

poca vocación, ese sentimiento está carente en la educación dominicana. “  

 

Aipu guzti hauek garrantzitsuak direla iruditzen zait, azken finean guk gure 

eskolan bizitakoa benetan beste eskola askotan herrialde guztian zehar 

gertatzen dela islatzen du eta hango herritarrek kezkatzeko ordua dela 

konturatu beharko lukete, berandu izan baino lehen. 

 

Ondoren ikasleekin jarraituz, behar bereziak dituzten haurrez hitz egingo dut 

Iratxek bere foroan bere arazoa planteatu zuenean, gure eskolan ez zeudela 

horrelako arazorik konturatu ginen, ez baitzegoen behar bereziak zituzten 

haurrak. Kasu askotan baliabide falta dagoenez ez dira iristen ume hauei 

laguntzeko tresnak edo baliabideak, beraz, orduan bihurtzen dira arazo. Honi 

buruz informazioa bilatzen nenbilela konturatu egin nintzen Republica 

Dominicanan proiektu baten antzeko zerbait egina zutela eskolan dagoen 

dibertsitatearekin lan egiteko, proiektu honetan zerbaiterainoko laguntza 

eskaintzen duten, zeintzuk diren laguntza eskaintzen dituzten zentroak ,…  



 

Hau guztia irakurri ondoren pentsarazi egin dit ea benetan hau guztia 

aurrera eramaten den edo bakarrik dokumentu idatzi bat den praktikan oraindik 

jarri ez dena. 

 

Bestetik baliabideak kontuan hartzen baldin baditugu, esan beharra dago 

baliabide falta asko dagoela herrialde guztian, hasiera batean pentsatzen nuen 

gure eskola bakarra zela baliabide faltak zituena, azken finean eskola txiki bat 

da, gainera herri txiki batean eta ume asko dituena baina ez, herrialde guztian 

berdina da. 

 

Ikerketa bat egin zuten “el programa de promocion de la reforma 

educativa para America Latinak” eta emaitzetan ikusten zen eskolako 

errekurtsoetatik %91-a giza baliabideetara zihoala, %6a eraikinentzako eta %1a 

materialentzako eta %2a ordenagailuentzako eta antzeko tresnentzako. 

Normala al da ehuneko hain gutxi materialen gastatzea? Nola izan liteke? 

Horrela nola izango dituzte irakasleak baliabideak eskoletan? 

Bestetik ikerketa honekin baita ere konturatu ahal izan gara herrialde hau dela 

tituludun irakasle gehien duena dela baina beraiek ikasleak okerren kalifikatuak 

direnak, beraz non dago arazoa? Ikasleetan edo irakasleetan? 

 

Oso zaila den gaia dela guztiok badakigu baino lehen baino lehen zerbait 

egin beharko genuke, ez dakit guk hemen egonda asko konpontzeko aukera 

dugunik baina ahal dugun guztia egin beharko genuke. Kontuan izanda hango 

estatua ez dela kapaza egiten dituzten proiektuak praktikan jartzeko eta ondo 

joan ezkero herrialdean zehar zabaltzea, egoera oso kezkagarria da.  

 

Honekin lotura dagoen gaia eskolaratze berantiarra izango litzateke, eta 

honekin batera gurasoen parte hartzea eta bertan duten inplikazioa. Askotan 



gurasoak ez dira konturatzen oso garrantzitsua dela beraiek beraien seme 

alaben ikaskuntza prozesuan parte hartzea eta askotan alde batera utzi egiten 

dute eta ez dira arduratzen, kezkatzeko gaia dugu hau. 

 

Gure eskolan Hato Viejo 2n familia inplikatzen saiatu ginen etxeko lanen 

bitartez batez ere, ikasleei etxeko lanak bidaltzen genizkien eta gurasoekin egin 

beharreko etxeko lanak ziren. Momentu horretan konturatzen zara zein familiak 

kontuan hartzen duen beraien seme alaba eta zeinei ez zaion ezer inporta. 

Askotan umeak etxeko lanak egin gabe ekartzen zituzten, edota nabaritzen zen 

gurasoen bakarrik egiten zituztela umeak kontuan izan gabe. Saiatu saiatzen 

ginen, baina ondorioak ez ziren oso positiboak izan, ez zituztelako fundamentuz 

egiten, eta honek motibazioa galdaraztea egiten zigun, hala ere lanean 

jarraitzen genuen gure indar eta motibazio guztiarekin, baina ezin. 

 

Eskola honetan arazo handienetako bat elikadura on bat ez izatea zen. 

Askotan eskolan gosaria zegoen umeentzat eta behintzat ondo gosaltzen zutela 

konturatzen ginen, baina eskolan gosaririk ez zegoenean umeak ez ziren 

eskolara etortzen eta etortzen zirenean denbora guztian gosez zeudela esaten 

zuten edo edozein patata poltsa ekartzen zuten gosaltzeko, ia inoiz ez zuten 

esnea eta gailetak ekartzen edota zerealak. 

 

Eskola egunak aurrera joaten zirela hasierako behaketa hori gero 

praktikan bihurtzen da eta eskolaren metodologia aldatzen edo behintzat zure 

iritzia ematen hasi ginen. Nire gelaren kasuan umeak dagoeneko txoko batzuen 

antzera kokatuta zeuden, hasieran txoko gehiago zeuden bukaeran baino, 

baino egia esan ez zuten ezer txokoka egiten, saiatu egin nintzen txoko 

ezberdinak egiten, irakurketa txokoa, marrazteko txokoa, idazteko txokoa eta 

jolasteko txokoa.  

Baina ume hauekin ezinezkoa zen bakoitza bere txokoan geldirik egotea 

beraien lana egiten, ez baziren altxatzen borrokatzen hasten ziren edo 

alderantziz, eta sekulako indarra zeukaten eta ezinezkoa egiten zitzaidan 



banatzea, beti laguntza eskatu behar izaten nuen irakasleari. Gainera inbidiaz 

ibiltzen ziren beti, inoiz ez zitzaien gustatzen bere txokoan egiten ari zirena, 

baino bai ondoko txokokoak egiten zutena, beraz horrela ezinezkoa da lan 

dinamika bat ondo jarraitzea eta burutzea. 

Beste gelan berriz banan-banan zeuden eserita eta azkenean taldeka 

jartzea lortu zuen Mirenek, oso zaila izan zen hasieran, irakaslea zaharra da eta 

metodologia batzuk erabiltzea ohituta dago eta oso zaila egin zitzaigun gure 

planteamendua azaltzea. Baina behin lortuta irakaslea konturatu egin zen 

ikasleak asko ere denbora gehiago pasatzen zutela eserita lehen baino, 

elkarren artean lagundu egiten zirela eta gutxiago jotzen zirela beraien artean. 

Hori bai taldeka lan egitearena ahaztu, taldeka eserita zeuden baina bakoitzak 

bere lana burutzen zuen. 

 

Aurretik azaldutako arazo guztiak hemengo eskola batean ez daudela 

guztiok argi daukagula uste dut. Gerta liteke batzuetan baliabide falta gehiago 

izatea edota material gutxiago izatea, baina inoiz ezingo da konparatu horrelako 

herrialde batean duten gauzekin. 

Han pasatzen duzun denboran gauza askotaz konturatzen zara batez 

ere egunerokotasunean eta eskolan zenbait ekintza egiteko oztopoekin 

gurutzatzen zarenean, baina are gehiago hona iristen zarenean eta lan hau 

egiteko informazio bila hasten zarenean. 

Nire kasuan inpotentzia gehiago sartu zait gorputzean, handik bueltatzen 

zarenean pentsatzen hasten zarenean ea zu joandakoan zuk lortutako gauza 

guztiak egiten jarraituko ote dituzten edo ez, kasu egingo dizuten, … hori guztia  

dagoeneko ez dago Mirenen eta nire esku, beraz geratzen zaigun gauza 

bakarra beraiengan konfiantza edukitzea da eta esperantza ez galtzea, 

pentsatzea horrela jarraituko dutela lanean. 
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