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I. SARRERA

COVID-19 pandemiak efektu suntsitzaileak 
izan ditu mundu osoan eta ondorio larriak osa-
sun, ekonomia eta gizarte mailan.

Espainian martxoaren 14an, herritar guztien 
konfinamendua eragin zuen alarma egoera eza-
rri zen. Aurreko egunean, 2020ko martxoaren 
13an, ikastetxe guztiak itxi ziren, hau da, Es-
painia osoan zortzi milioi haur baino gehiago 
eta Gipuzkoan ehun eta hamalau mila baino 
gehiago utzi ziren eskolak berriz hartu gabe 
2019/2020 ikasturtean. 2020ko udako kutsat-
ze gorakada berriekin, ziurgabetasunez beteta 
dago 2020/2021 ikasturtearen hasiera.  

SOS Arrazakeriaren iritziz, gure eguneroko 
lanean funtsezkoa da kalteberatasun egoeran 
dauden pertsonen bizipenak agerian jartzea. 
Konfinamendu horrek eragin handiagoa izan 
du pertsona ahulenengan eta baliabide pertso-
nal, ekonomiko eta sozial gutxien dituztenen-
gan, besteak beste, migratzaileengan; horien ar-
tean, neska-mutilak dira errealitate hori gehien 
pairatu duten kolektiboetako bat.

Haurtzaro migratzailea edo jatorri migratzailea 
beti izan da Gipuzkoako SOS Arrazakeriaren 
arreta subjektua. 2014az geroztik, Urretxindorra 
proiektuaren hartzaile zuzena da. Mentoretza 
sozialeko proiektu honetan, Unibertsitateko 
edo goi-mailako ikasleek aisialdian eta denbora 
librean eskolatutako 10-14 urte bitarteko mi-
gratzaileen bide lagun dira, garapen pertsonala, 
emozionala eta soziala sustatzeko eta gizartean 
berdintasunez parte hartzeko. 

Alarma estatua dekretatu zenetik, programa 
berrasmatu eta errealitate berrira egokitu behar 
izan da, Mentoretza Sozialeko Koordinadoraren 
laguntzari esker eta #lamentoríanopara-Covid-
19 lelopean.

Gipuzkoako SOS Arrazakeriak burutzen duen 
mentoretza soziala modu birtual batean egin da 
bideo deien edo deien bidez, prestakuntza eta 
online jarraipena eginez, aholkularien eta fa-
milien banakako jarraipena eta arreta indartuz 
(ikus eranskina).

Tutoretza birtual horren ardatza izan da, proie-
ktuak ezarritako helburuen barruan, ezohiko 
egoera horretan haur bakoitzak dituen pre-
miei erantzutea ez ezik, hezkuntza arloarekin 
zuzenean edo zeharka lotutako adingabeen 
premiak hautematea eta haien diagnostikoa 
egitea ere..

Ikerketaren helburua izan da espazio bat es-
kaintzea izan da Urretxindorra 2019/2020 
proiektuan parte hartu duten pertsona eta fami-
lia migratzaileei; beren esperientzia adierazteko 
eta emateko, bai eta bizi izan dituzten eta egon 
daitezkeen zailtasunak adierazteko eta haurren 
ongizate psikosozialean eta haien prestakuntza 
eta hezkuntza prozesuan eragina izan dezake-
ten zailtasunak adierazteko ere.

Ikerketa informala da eta talde teknikoak fa-
miliekin duen harreman afektiboa dela eta, 
telefono bidezko elkarrizketen bidez egin da. 
Urretxindorrako 2019/20 ikasturtean progra-
man parte hartu duten 39 haurretatik 30 fami-
liarekin harremanetan jartzea lortu da.
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UNESCOk dioen bezala, “Eskolak ixteak areagotu 
egiten ditu hezkuntzako desberdintasunak, eta are 
gehiago eragiten die haur eta gazte ahulenei, horien 
ehuneko handi bat jatorri etorkina duten haurrek 
ordezkatzen baitute”.

Urretxindorra proiektuko haurrekin egindako 
zuzeneko ikerketatik honako informazio hau 
ondorioztatzen da:

II. KONFINAMENDUAK MENTORADUNEN 
ONGIZATEAN DUEN ERAGINA

A. Gailu digitaletarako sarbidea

Mentoratutako neska-mutilek hiru motatako 
gailu digitalak eskuratu dituzte: ordenagailua, 
tableta edo mugikorra.

Ordenagailu bat eskuratu zuten 16 kasuen 
artean, batean familiak erosi behar izan zuen, 
zortzik jada ordenagailuak zituzten jabetzan, 
bik kuotak ordaindu behar izan zituzten 
ikasturtearen hasieran, eta beste bost kasuetan 
ikastetxeak ordenagailua eman zuen. Bi kasutan 
Internetera konektatzeko laguntza eman 
zitzaien eta kasu batean familiak kontratatu 
behar izan zuen.

Tablet batekin funtzionatu zuten hiru kasuetatik 
bi egoera txarrean zeuden. Eskolako lanak 

__________________________________________
(1): https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition 
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mugikorrarekin egin behar izan zituzten hamar 
haurretatik, normalean gurasoenak, hiruk 
bakarrik zuten Interneterako konexioa, eta 
gainerakoek datu mugikorrak erabili behar izan 
zituzten. Kasuren batean, datuak denborarekin 
amaitzen joan ziren. Mugikorra amarena edo 
aitarena zenean eta horiek egunean zehar 
kanpoan lan egiten zutenean, haurrek ezin 
zituzten beren zereginak egin edo eskola 
saioetara sartu. Kasu batean, neska batek bere 
etxea utzi eta amonaren etxera joan behar izan 
zuen Interneterako sarbidea izateko.

Egoera horiek erakusten dute haur horiek 
zailtasunak izan dituztela eskolako lanak jaso 
eta egiteko baliabide egokiak eskuratzeko edo 
on-line eskoletan parte hartzeko. Gainera, 
eskola adinean neba-arrebak izanez gero, gailu 
horiek haiekin partekatu behar zituzten eta 
erabilera zaildu du.

 Eskolako lanak hainbat bidetatik bidali dira: 
posta elektronikoa, aplikazioak, WhatsApp. 
Aplikazioek eragin dituzte zailtasun handienak 
deskarga arazoengatik izan dira; horri 
zereginak inprimatzeko zailtasunak gehitzen 
zaizkio.redes sociales. 

B. Hezkuntzarekin hertsiki lotutako   
 familia zailtasunak.

Familiek beren seme-alabei eskolako lanetan 
laguntzeko izan dituzten hiru zailtasun 
handienak hiru izan dira. Lehenik eta behin, 
denbora eza izan da. Guraso gehienek etxetik 
kanpo lan egiten zuten konfinamenduan; beraz, 
ez zeuden bertan, ez hezkuntza prozesuan 
laguntzeko, ez seme-alaben jarraipen zehatza 
egiteko aukerarik.

Bigarrenik, hizkuntza zailtasunak antzeman 
genituen, batez ere euskararekin, baina kasuren 
batean gaztelaniarekin ere bai. Familia gehienek 
ez zuten euskara ezagutzen eta ia ezinezkoa 
izan zitzaien eskolako lanetan laguntzea.

Hirugarrenik, familiaren ezagutza falta dago. 
Guraso batzuk ez dira gai sentitzen seme-alabei 
laguntzeko; bai hezkuntza edukiei dagokienez, 
bai plataforma digitalak eta sare sozialak 
erabiltzeari dagokionez.

Horrez gain, urrutiko hezkuntzak 
autodiziplina eta autonomia handia eskatzen 
du eta gaitasun hori kosta egiten zaie haur 
askori. Are gehiago gurasoak etxean ez 
daudenean jarraipena eta laguntza egin ahal 
izateko. Horrek aldi berean, berez segurtasunik 
eza eta kaltetutako autoestimua eragiten 
ditu. Konfinamenduak, inoiz ez bezala, 
familien konplizitatea eskatzen du ikaskuntza 
prozesuan. Zoritxarrez, gurasoek gutxitan 
jarraitu dituzte eskolako lanak.
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C.  Neska-mutilen heziketan eragina duten  
 bigarren mailako familia zailtasunak

Alarma egoera aldarrikatu zenetik asko hitz 
egin da eskolan dauden haur askok baliabide 
teknologikoetarako eta Interneterako sarbiderik 
ez izateari buruzko eten digitalaz. Handik 
proposatu da ikasle horiei ordenagailuak 
eta Interneteko konexioak ematea. Baina 
baliabide material horiez gain, haurren ongizate 
psikosozialean eragina duten faktore pertsonal, 
ingurumenezko, sozial eta emozional ugari 
daude, eta haien prestakuntza ibilbideetan 
islatzen dira. Eta alderantziz.

Jakina denez, konfinamenduak eragin oso 
negatiboa izan du familia ekonomietan. 
Batzuek lana galdu dute. Kasu batzuetan, 
lan kontratuak dituztenez lan-erregulazioko 
espedienteari heldu ahal izan diote, eta 
ezkutuko ekonomian lan egiten zutenek, berriz, 
ez dute baliabiderik. Beste batzuek lanaldia 
eta hileko diru-sarrerak murriztu dituzte, edo 
gizarte laguntzak eskatu behar izan dituzte 
zailtasunei aurre egin ahal izateko. Familiaren 
egoera ekonomikoaren aldaketa horiek, 
beldurra, segurtasunik eza eta kezka sortzeaz 
gain, estres handia eragin dute etorkizunari 
buruzko ziurgabetasunak eraginda.

Arreta berezia merezi dute etxeko ama 
langileek. Etxetik kanpo ordu asko eman behar 
izan dituzte seme-alabak bakarrik utzita eta 
bakardade sentsazioa areagotuz. Kasu batean 
ama batek egunean bi orduz ikusten zituen 
seme-alabak, eta beste bat zaintzen zuen 
pertsonaren etxean geratu zen bizitzen aste 
barruan, garraiobideak hartzean kutsatzeko 
beldurrez (2).

Etxebizitza kontuan hartu beharreko 
beste funtsezko alderdi bat da, batez ere 
konfinamendu egoera batek pertsonak bertatik 
ez irtetera behartzen dituenean. Etxea garai 
hauetan askorentzat izan den babeslekuaren 
ordez, haurtzaroaren zati batentzat bere 
errealitatea are gehiago zailtzen duen faktore 
bihurtu da. Urretxindorra proiektuko haur asko 
pisu txikietan bizi dira, argi naturalik gabe, 
beste pertsona batzuekin partekatuz eta espazio 
intimoak izateko aukerarik gabe. Horri gehitu 
behar zaio kasu batzuetan familia harremanak 
ez direla positiboak eta haurrek tentsio giroan 
bizi behar izan dutela.

Ikastetxeen itxierak funtsezko zerbitzuak ixtea 
ekarri du; hala nola, eskola jantokiak. Horren 
ondorioz, adingabe askok ezin izan dute 
elikadura osasuntsu eta orekaturik eskuratu. 
Bestalde, eskolaz kanpoko jarduerak, askotan 
adingabeen egitura eta soziabilitate iturri 
nagusiak direnak, murriztu edo baliogabetu 
egin dira. Egoera horrek haur horien 
isolamendu eta abaildura sentsazioa bultzatu 
du, eta euskaraz erlazionatzeko aukera kendu 
die.

Kontuan hartu beharreko beste faktore bat 
teknologia berrien abusua eta arriskuekiko 
esposizioa da. Eman den hezkuntza birtualeko 
egoeran, pantailekiko gehiegizko esposizioa 
gertatu da, eta, batzuetan, neska-mutilek 
baliatu dute sareetan denbora pasatzeko eta 
arriskuekiko esposizio handiagoa izateko. Adin 
nagusiko pertsona batek sexu jazarpen birtuala 
jasaten ari zen ume mentoratu baten kasu bat 
antzeman zuen, sextinga egin ondoren.
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(2): http://mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHO-
gZmSSIzMjAyMC8wNS8xOS8xN18wNF8zM180O-
TJfMDFfRW5fbG9zX21fcmdlbmVzLnBkZgY6BkVU/01%20En%20
los%20m%C3%A1rgenes.pdf
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Ildo horretan, Covid-19ren krisiak Espainian 
nerabezaroan izan duen eragina izeneko Nazioarteko 
Planaren txostenak (3) zehazten duenez, 
berrogeialdian Internet eta sare sozialen 
bidezko komunikazioa gero eta gehiago 
erabiltzen direnez, “Haurrek eta, bereziki, nerabeek 
online jazarpena areagotzeko arrisku handiagoa 
izan dezakete”. Nabarmentzekoa da Gazteak 
eta Generoa 2019ko Barometroaren datuak 
aipatuta, 10 gaztetik 2k (%19) izan dutela, eta 
portzentaje hori %29raino igotzen da nesken 
kasuan.

Maslowren piramidean oinarrituta, beharrizan 
fisiologikoekin, segurtasunarekin, sozialekin, 
onespenarekin eta autoerrealizazioarekin 
lotutako faktore horiek guztiek eragin 
negatibo handia dute neska-mutilen ongizate 
emozionalean. Honen isla da beraien 
autokontzeptuan eta autoestimuan. Horrek 
eragina du erresilientzian, motibazioan eta 
ikaskuntzarako gaitasunetan, ingurune birtual 
batean hezkuntza arrakastarako aukerak 
gutxituz, non gainera, hezkuntza langileen eta, 
kasu askotan, familien jarraipen eskasa dagoen.

__________________________________________
(3): https://plan-international.es/sites/default/files/el_impacto_de_
la_crisis_del_covid-19_en_la_adolescencia_en_espana_-_plan_interna-
tional.pdf
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Eusko Jaurlaritzak 2020ko martxoaren 13an, 
Hezkuntza sailburu ordearen jarraibide batzuk 
eman zituen aurrez aurreko eskola jarduera aldi 
baterako etenda duten ikastetxeentzat (4).

Jarraibide horietan hezkuntza edukien 
garapenarekin soilik lotutako neurriak jasotzen 
dira. Zehazki 4. puntuan familiekiko harremana 
baieztatzen da:

“Familia guztiek ikastetxeekin harremanetan 
egon ahal izatea ziurtatzea, agindutako eskola 
lanen jarraipena bermatzeko. Ildo horretan, haien 
inplikazioa behar da seme-alabak opor garaian ez 
daudela kontzientziatzeko. Banakako tutoretzak 
mantendu ahal izango dira, telefono bidez edo 
bitarteko digitalen bidez, ahal dela. Etxean bitarteko 
digitalik ez badute ikastetxean jaso beharko dute 
dagokion zeregina, ikastetxeak ezarritako jarraibideei 
jarraituz.”

2020ko martxoaren 27an argitaratu ziren 
jarraibideek eta haien informazio osagarriak 
ez dute prestakuntza ibilbidetik eta baliabide 
digitaletatik harago doazen alderdirik jasotzen 
eskolak eta zereginak jarraitu ahal izateko. 
Baliabide horiek izan ezean, ikastetxeko 
zereginak jasotzea da irtenbide bakarra.

2020ko ekainaren 25ean, Eusko Jaurlaritzak 
Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan 
Coronavirusaren (SARS-CoV-2) aurrean 
jarduteko protokolo orokorra argitaratu 
zuen, 2020-2021 ikasturterako (5). Bertan, 
hezkuntza jarduera garatzeko 3 agertoki 
posible aurreikusten dira eta bertan 

esaten da lehentasuna eman behar zaiela 
presentzialtasunari eta ikasle kalteberenen 
eta/edo zailtasun gehien dituztenen arretako 
ikasleei. Zehazki 7.5 puntuan, hezkuntza 
premia bereziak dituzten ikasleentzako arretan, 
gaixotasunarekin lotutako antsietatearen 
gaia jorratzen da, bai eta horrek ikasleei ekar 
diezazkiekeen ondorioak ere. Aldi berean, 
hezkuntza taldeen eta gizarte zerbitzuen arteko 
harremana eta lana estutzeko beharra jasotzen 
da. Honela irakur dezakegu:

“Oro har, bizi izandako egoera salbuespenezkoa 
izateak zailtasunen bat eragin dezake eremu 
emozionalean, eta hori kontuan hartu beharko 
da irakasle guztiek betetzen duten tutoretza 
funtzioan. Zenbait gai orokor landu behar dira; hala 
nola ikasleek gaixotasunaren inguruan dituzten 
beldurrak eta antsietateak gutxitzen laguntzea eta 
haien bizitzan bigarren mailako edozein inpakturi 
aurre egiteko duten gaitasuna babestea. Era berean, 
kontuz ibili behar da birusa jasan duten ikasleak eta 
langileak ez estigmatizatzeko. Gizarte zerbitzuekiko 
harremana estutu beharko da baztertutako 
populazioen behar espezifikoak kontuan hartuta, 
gaixotasunak edo haren albo ondorioek eragin 
handiagoa izan baitezakete. Ikasleentzat arriskua 
areagotu dezakeen edozein inplikazio espezifiko 
aztertzea, hala nola, etxean gaixoak zaintzeko 
erantzukizuna edo eskolatik kanpo daudenean 
esplotazioa “.

III. ERAKUNDEEK KONFINAMENDUAREN 
ETA COVID19REN ERAGINARI 
EMANDAKO ERANTZUNAK

__________________________________________
(4): https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_
coronavirus/es_def/adjuntos/instrucciones_martxoak13_publicos_c.
pdf   

(5): https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronaviru-
sa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_
covid_19_curso_2020_2021_c.pdf
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Jantokiei dagokienez, Protokoloa oinarri hartuta 
2. agertokia gertatuz gero, ikasle kalteberenen 
laguntza bermatuko da.

“2. agertokian indarrean dagoen ordutegia edozein 
dela ere, jantoki zerbitzurako sarbidea hezkuntza 
edo gizarte egoera bereziki ahulean dauden eta 
ikastetxeko zuzendaritzak familien premia irizpideen 
arabera ezartzen dituen ikasleentzat baino ez da 
izango”.

2020ko abuztuaren 28an, Eusko Jaurlaritzak 
2020-2021 ikasturtearen hasierako jarduketen 
protokolo osagarria igorri zuen eta 
ikastetxeetan Covid-19 kasuak agertu zireneko 
jarduketen protokolo osagarria ere.

Bertan, prebentzio eta segurtasun neurriak 
garatzen dira, bai eta kutsatu eta/edo berretsi 
daitezkeen kasuen kudeaketa ere. Gainera, 
eskola garraiorako jarraibideak, eskolaz 
kanpoko jarduerak eta, jantokien kasuan, 
honako hau baieztatzen da:

“Ikasturtearen hasiera honetan, lehentasuna emango 
zaio jantoki zerbitzuari ikasle kalteberak dituzten 
ikastetxeetan, ikastetxeak jantoki zerbitzuaren 
eskaintzari buruz hartutako erabakiaren arabera, 
eta betiere “lan-arriskuak prebenitzeko neurriak” 
dokumentuan ezarritako neurriak errespetatuz”. 

Protokoloaren atal bakar batean ere ez da 
jasotzen aurreko Protokoloko 7.5 puntuarekin 
lotutako ezer (ikus goian), Covid-19k ekarritako 
egoerak haur askorengan izan duen eta duen 
zuzeneko eta zeharkako inpaktua eta desoreka 
emozionalak kudeatzeko moduari buruzkoa.
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Osasun krisiak agerian utzi du erakundeek 
eta zerbitzu osagarri guztiek duten garrantzia 
hezkuntza aukeren berdintasunera hurbiltzeko. 
Beraz, egungo eta etorkizuneko gizarte 
bazterketa txikiagoa sustatzeko. Baina, bestalde, 
hezkuntza-arrakala babesten duen eta jatorri 
sozial, etniko eta kulturalak prestakuntzaren 
lorpenean eta jarraitutasunean duen eragina 
erakusten duen gizarte-arrakala ikusarazi du.

Garrantzitsua da ikusgarritasun hori baliatzea 
sakoneko desberdintasunak mahai gainean 
jartzeko eta horiei erantzuna ematen saiatzeko, 
pandemiaren eta online hezkuntzaren 
errealitate horretan are gehiago. Hezkuntza 
birtuala baldintza material, pertsonal eta 
familiar jakin batzuk, denbora eta prestakuntza 
nahikoa dituzten familientzat diseinatutako 
irtenbidea da. 20/21 ikasturtean, aurrez aurreko 
hezkuntza posible ez bada, abiapuntu horiek 
kontuan hartu behar dira haurren arteko 
desberdintasunak arintzeko. 

Ezer baino lehen, konfinamenduak neska-
mutilengan duen eragina aztertu eta baloratu 
beharko litzateke, batez ere kalteberatasun 
baldintza handienak jasaten dituztenengan; 
inpaktua ez da soilik errendimendu 
akademikoan, baita ongizate pertsonalean, 
emozionalean eta sozialean ere. Eragin horiek 
ikasturtean zehar arrastaka eraman ez daitezen 
(7).

Era berean, oso garrantzitsua da edozein 
egoerak haurrengan eta haien familiengan duen 
estresa, antsietatea eta eragin psikologikoa 

Urretxindorra proiektua (6) jatorri migratzaileko 
neska-mutilekin egindako mentoretza sozialeko 
proiektua 2014an hasi zen Gipuzkoan. 
Proiektuaren xede diren haurrak arrisku 
egoeran daude. Beren berdinen gizarteratzeko 
baldintza berdinak ez izatea eragiten duten 
hainbat arrazoirengatik (zailtasun emozionalak, 
familia arazoak, bizipen konplexuak eta/
edo landu gabeak, diskriminazio egoerak, 
gizarteratzeko zailtasunak, esperientzia 
desberdinak bizitzeko eta ingurunea 
ezagutzeko aukera txikiak). Zailtasun 
materialak, emozionalak, funtzionalak 
eta sozialak, haur horien hezkuntza eta 
prestakuntza aukeretan eragina dute.

Horrek erakusten du Alarma egoerak, 
konfinamenduak eta ikastetxeen itxierak ez 
dutela desberdintasun berririk sortu, baizik 
eta dagoeneko dagoen gizarte eta hezkuntza 
arrakala ikusarazi eta, zalantzarik gabe, 
sakondu egin dutela.

Eten digitala eta neska-mutilen arteko 
hezkuntza mutilen arteko desberdintasunak 
mantentzen eta sustatzen dituen arrakala 
sozioekonomiko batek babesten du. 
Konfinamendu egoerak eta osasun larrialdiari 
aurre egiteko hartutako neurriek eragin dute 
desberdintasun horietan, eta horrek egoera 
ahulean dauden haur askoren hezkuntza eta 
prestakuntza egoeran dituen ondorioekin. Oso 
kezkagarria da errealitate horrek hezkuntza 
arloan izango duen eragina. Aldez aurreko 
zaurgarritasun egoera batetik abiatzen diren 
ikasleak, konfinamenduak eta ikastetxera 
joateko ezintasunak larriagotu egiten dutenak 
Pandemia horrek ekarri duen krisi sozial 
eta ekonomikoak hezkuntza mailan eskola 
bereizketa eta porrota areagotuko ditu.

IV. ERABAT BERRIA DEN ZER-
BAITEN AURREAN AL GAUDE?

__________________________________________
(6): http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ruisenor-urretxin-
dorra-proyecto-de-mentoria

(7): Save The Children Covid-19: cerrar la brecha. Impacto educativo y pro-
puestas de equidad para la desescalada txosteneko proposamenetatik abiatu 
gara.
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kontuan hartzea eta balioestea. Eusko 
Jaurlaritzak (8) aurreikusitako 3 agertokietatik 
1ean bagaude ere, ez da eskola dinamikako eta 
haurrentzako jolas normaleko egoera izango. 
Lehenik eta behin, konfinamenduak gazteengan 
duen eragina aztertu eta baloratu beharko 
litzateke, batez ere kalteberatasun baldintza 
handienak jasaten dituztenengan; inpaktua 
ez da soilik errendimendu akademikoan, 
baita ongizate pertsonalean, emozionalean eta 
sozialean ere. Eragin horiek ikasturtean zehar 
arrastaka eraman ez daitezen.

Hirugarrenik, ikuspegi sozioekonomikotik 
ahulenak diren familietako neskei hezkuntza 
laguntza eta jarraipen indibidualizatua ematea 
lehenestea da, hezkuntza taldeak gizarte 
taldeekin koordinatuta, beraien eta haien 
familien ongizatea eta ikastetxearekin duten 
lotura bermatzeko.

Horrez gain, ikasturtearen hasieratik halakorik 
ez duten neskato guztiei baliabide digitalak 
(ordenagailu eramangarriak eta Interneterako 
konexioak) ematea, prestakuntza prozesuak 
baldintza material egokietan jarraitu ahal 
izateko. Gainera, haurtzaro ahulenaren zaintza 
digitala sustatu (9) beharko litzateke, teknologia 
berrien erabilera ziurtatuz eta teknologia horiek 
erabiltzen irakatsiz, erabili ahal izan ditzaten 
eta baldintza berdinetan parte har dezaten. Izan 
ere, IKTek funtsezko eginkizuna izan dezakete 
pertsona ahulenen gizarteratzean, kasu honetan 
haurtzaroan eta gaztaroan.

Beharrezkoa da osasun krisi honek eta haren 
ondorioek desberdintasun ekonomiko eta 
sozialei aurre egiteko aukerak ematea; horrela, 
haur guztien eskubideak eta garapenerako 
aukera baliokideak bermatuko dira, 
eskolara sarbide unibertsala izateak berez 
bermatzen ez dituenak. Amelia Barquinek 
dioen bezala, “Seguruenik, serio hartu beharko 
genituzke hezkuntza sistemaren desberdintasun 
horiek pandemiazko denbora libre batean, eta 
“normaltasunera” itzultzean egin beharko genuke. 
Baina, batez ere, injustizia sozialari heldu behar 
diogu oinarrian, ezta?” (10).

__________________________________________
(8): https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronaviru-
sa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_
covid_19_curso_2020_2021_c.pdf 

(9): Las TIC en la atención a la diversidad educativa: el caso de la 
Comunidad Autónoma Vasca. B. Ochoa-Aizpurua Aguire, J.M. Correa 
Gorospe, A. Gutiérrez-Cabello Barragán. Pag. 2.

(10): https://www.berria.eus/paperekoa/2037/007/001/2020-04-05/
etxean-ikastea-eta-arrakala-soziala.htm
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Ikusi dugunez, Covid-19k eta osasun krisiari 
aurre egiteko ezarritako alarma egoerak eragin 
handia izan dute proiektu honetan parte 
hartu ohi duten neska-mutilengan. Bakardade 
handiagoak, familien ekonomia eta bizitegi 
prekarietateak eta gizarte arrailak babestutako 
hezkuntza arrailak erakutsi dute jatorri 
sozial, etniko eta kulturalak haurren ongizate 
psikosozialean duen eragina.
Egoera horretan, garrantzi handiagoa hartzen 
dute adingabeekin egiten diren gizarte-
mentoretza sozialeko proiektuek. Haurrarekin 
batera doan, entzuten duen, aholkatzen duen, 
partekatzen duen edo bidelagun duen mentorea 
egoteak esan nahi du mentoratuarentzat 
larritasuna adieraztea, zalantzak partekatzea, 
beldurrak adieraztea eta, aldi berean, erlaxatu 
eta distraitu ahal izatea.

Egoera honetan, mentoretza sozialeko tresna 
estrategiko bihurtzen da, mentoradunak ( kasu 
honetan, jatorri migratzaileko nerabezaroaren 
aurreko ikasleek – Lotura sortzeko pertsona 
bat -aurkitzen baitute, eta pertsona horrengan 
konfiantza izatea eta harekin batera lantzea 
egungo urte bitarteko neska-mutilak) 
segurtasunik ezak eta hezkuntza esparruko 
egungo errealitatearen ezegonkortasunak 
adingabeengan eragiten duen antsietatearekin 
zerikusia duten alderdiak. Urrutiko hezkuntzak 
(oso eskenatoki posiblea) beldur gehigarria 
sortzen du haur horiengan lehen azaldu dugun 
guztiarengatik. Hein horretan, Mentoretzako 
programak gauzatzen ditugun erakundeok 
prestakuntza formulak garatzen ari gara, 
aholkulariek antsietate hori bikotekideekin 
kudeatu ahal izan dezaten eta antolatzeko eta 
ikasteko estrategiak parteka ditzaten, horrela 
estresa lasaituz.

Bestalde, Urretxindorran mentoreak diren 
unibertsitateko ikasleentzat, boluntariotzan 

aritzea oso esperientzia garrantzitsua da. 
Pandemiaren aurretik ere, mentore izatea 
erronka garrantzitsua zen, eta, gehien-
gehienetan, entrega eta erantzukizun maila 
handiarekin betetzen zuten; gaur egungo 
egoeran ordea, haren rolak are dimentsio 
handiagoa hartzen du, eta aukera ematen du 
kudeaketa konplexu baten mailan egoteko (11). 
SOS Arrazakeriatik prestakuntza, jarraipena eta 
aholkularitza tresna guztiak garatzen ditugu 
lana arrakastaz egin ahal izateko.

2020/2021 ikasturtean, mentoretza pandemiak 
emandako egoerara egokitu eta gauzatuko 
da. Halakorik gertatuz gero, aurrez aurreko 
mentoretza egingo da, behar diren segurtasun 
neurriekin. Bestela, mentoretza birtuala egingo 
da deien eta bideo deien bidez. Mentoretza 
haurren beharretara bideratu eta egokituko da 
osasun eta hezkuntza larrialdiko testuinguru 
berriak emandakoak kontuan hartuta.

V. ZER ESKAINZEN DU 
URRETXINDORRA PROIEKTUAK 
TESTUINGURU HORRETAN?
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(11): http://mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI7MjA-
yMC8wOS8wOS8wN18wMF8wNl85NDRfRW50cmV2aXN0YV9hX01-
hcl9hX0FycmlldGEucGRmBjoGRVQ/Entrevista%20a%20
Mar%C3%ADa%20Arrieta.pdf 



COVID.19, hezkuntza eta gizarte arraila
Jatorri migratzaileko haurren errealitatearen azterketa URRETXINDORRA proiektutik:
Mentoretza Sozialaren rola

ERANSKINAK

Relatos de las quedadas virtuales
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