
2022KO ENTZUTEAREN 
TESTAREN EMAITZAK

Educoren ekimen bat da, eta hau lortu nahi du: ikaste-
txeetan, Entzutearen Klubak protagonistatzat izango 
dituzten parte hartzeko prozesuak garatuz, haurrei 
eta nerabeei entzuteko komunitateen sare bat sus-
tatzea. Klub horietan neska-mutilek parte hartuko 
dute. Bi helburu nagusi ditu:

Entzutearen Kluba sortzea 
Ikasleek eta irakasleek (edo 
hezkuntza-komunitateko beste 
heldu batzuek)
osatuko dute.

Diagnosia eta analisia 
Parte hartuko duen 
taldearen eta/edo 
hezkuntza-komunitatearen 
hasierako egoeraren
berri izatea.

Ekintza
Entzute aktiboaren 
garrantziari buruz 
sentsibilizatzeko eta hura 
sustatzeko jarduerak.

Ospakizuna 
Ikasitakoa eta 
hobetutakoa 
partekatzea eta 
ospatzea.

• Online egiteko aukera.
• 628 pertsonak egin dute (451 
ikaslek; 74 irakaslek; 103 familiak).

ENTZUTEAREN TESTA ENTZUTEAREN
KLUBEN LANA

• Entzutearen Klubek
hausnarketa egin dute testaren 
emaitzak oinarri hartuta,
eta beren zentroetarako 
ekintza-proposamenak egin dituzte.

• Entzutearen Klubek 
ideiak eta proposamenak 
partekatu dituzte.

ENTZUTEAREN 
KLUBEN TOPAKETA 
BIRTUALA

ARRETAZ
ENTZUN

1 2 3

>> Haurrengan eragina duten
gaien inguruan, eurek esan beharrekoa 
entzuteko eskubidea sustatzea. 
(Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioaren 12. artikulua).

>> Haurren aurkako indarkeriako
egoerak prebenitzea.

Ebaluazioa  Prozesuan zehar lortuko diren emaitzen eta aurrerapenen berri izatea.

Motibazioa eta komunikazioa    Hezkuntza-komunitatean «Arretaz Entzun» kanpainari buruzko motibazio- eta komunikazio-ekintzak egitea.
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7 Haurrengan eragina duten gaien 
inguruan gehiago inplikatu ahal 
izateko, proposamen nagusi hauek 
egin dituzte neska-mutilek: arretaz 
entzuteko denbora eta jarduera 
gehiago izatea (% 38), helduen 
laguntza (% 20) eta erabakitzeko 
espazioak izatea (% 16).

Neska-mutilen arabera, 
entzute aktiborik ez egoteko 
arrazoi nagusiak dira 
gainerakoekiko interesik eza 
(% 41), berekoikeria eta 
enpatiarik eza (% 29).

Ikasleen % 40ek diote 
uneren batean 
diskriminazioa pairatu 
dutela beren ikastetxean.

Nesken eta mutilen 
erantzunak ez dira beti 
berdinak, eta neskek uste 
dute mutilek ez dituztela 
beste mutil batzuk 
bezala baloratzen.

Helduekin dituzten harremanak 
hobetzeko ideia nagusi hauek 
dituzte: tratu atsegina (% 34), hitz 
egiteko eta arretaz entzuteko 
denbora gehiago izatea (% 34) eta, 
baterako jardueren bidez, 
konfiantza indartzea (% 15).

Ikuspegi helduzentrikoa 
kritikatzen dute; hau da, 
helduek dakitela zer den 
onena haurrentzat eta 
adin txikiagokoak direlako 
ideia okerragoak dituztela.

Helduen hurbiltasuna, 
enpatia eta konfiantza 
baloratzen dute; izan ere, 
uste dute ez dutela 
konfiantzarik haiekin, ez 
irakasleekin (% 60), ez 
senideekin (% 40).

«Ez dezatela
pentsa adingabeak 

heldugabeak garela 
eta ezin dugula modu 
arrazoituan pentsatu»

«Batzuetan iraindu 
egiten naute, bakarrik 
uzten naute, eta gauza 

gehiago, baina ez 
dakit zergatik»

«Batzuetan mutil
 batzuek ez digute 

futbolean jokatzen uzten, 
neskak garelako. Gainera, 

ezberdin tratatzen gaituzte, 
neskak garelako»

«Ikasleek
proposatutako ideiak 

biltzeko hileko errutina 
batean egin dadila, eta 
irakasleekin praktikan

jar daitezela»

«Hurbiletik hitz 
egitea»

2

3
«Konfiantza 

handiagoa ematea, 
laguntza gehiago, 

hitz egitea eta 
kezkatzea»

1 «Arrazoia izan nahi 
dute beti eta ez dute 

gainerakoen iritzia ez 
entzuten, ez 

errespetatzen»

SARTU GURE WEBGUNEAN ETA 

IKUSI KANPAINAREN BALIABIDEAK: 

www.activalaescucha.org 

EDO IDATZ IEZAGUZU

HELBIDE HONETARA: 

info@activalaescucha.org

ZURE

IKASTETXEAK PARTE 

HARTZEA NAHI DUZU?
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Helduen eta neska-mutilen arteko komunikazioa 
sustatzea, eta egunaren tarte bat zehazki arretaz 
entzuten ematea.

Neska-mutilentzako konfiantza-, segurtasun- eta 
hurbiltasun-egoerak sustatzea etxean eta ikastetxean, 
eta ez epaitzea, haiengana hurbiltzean.

Ikuspegi helduzentrikoa (hots, haurren sentimenduek 
eta arazoek gutxiago inporta dute eta helduek beti 
dute arrazoia) zalantzan jartzea.

Irakasleentzako eta ikasleentzako prestakuntza 
garatzea, ikastetxeko diskriminazio-egoerak 
identifikatzen laguntzeko.

Irakasleei eta familiei haurren eta nerabeen 
parte-hartzeari buruzko prestakuntza ematea, eta 
enpatiarekin, harmenarekin eta tratu onarekin lotutako 
trebetasun sozialei buruzkoa ere bai.

Neska-mutilen arteko berdintasunaren eta
aniztasunaren arloko hezkuntza.

Gehiago parte hartzeko aukera 
ematen duten eta neska-mutilen 
proposamenak aintzat hartzen 
dituzten irakaskuntza- eta 
ikaskuntza-metodologiak garatzea.

Ikastetxean neska-mutilentzako 
konfiantza-, segurtasun- eta hurbil-
tasun-figurak sustatzeko baliabi-
deak jartzea. Figura horiek par-
te-hartzea eta elkarrizketa susta-
tuko dituzte, liskar edo indarke-
ria-egoera posibleak saihesteko edo 
horien berri emateko.

HEZKUNTZA 
KOMUNITATEA

IKASLEAK

IRAKASLEAK

ERABAKI-
HARTZAILEAK

G O M E N D I O A K


