
Ez dira gauza 
bera entzutea eta 
arretaz entzutea

Zertan datza 
kanpaina?

Zer da entzute  
aktiboa?

Arretaz Entzun Educoren kanpaina bat 
da. Neska-mutilek badute zer esan haiei 
eragiten dieten edo eragin diezaieketen 
gaiei buruz, hala nola eskola-jazarpena, 
eskola-uztea, ingurumen-jasangarritasuna 
eta emakume eta gizonen arteko 
berdintasuna, eta esateko dutena 
arretaz entzun dadila eta aintzat hartu 
dadila behar dute. Haurren behar horri 
erantzuteko jaio da, bada, kanpaina hau.

Horrela jasotzen du Haurren Eskubideei 
buruzko Konbentzioak, horrela kontatu 
zuten 2019an Érase una voz proiektuan eta 
hori gogorarazi digute bWerriro 2022ko 
Arretaz Entzun kanpainan.

Neska-mutilek gogorarazten diguten beza-
la: «Ez dira gauza bera entzutea eta arretaz 
entzutea». Entzutea gaitasun biologiko bat 
da, baina, arretaz entzuteko, aditasuna, 
prestasuna eta sentsibilitatea behar dira, 
beste pertsonen sentimenduak, pentsa-
menduak eta kezkak ezagutu nahi badira. 

Entzute aktiboa ez da, besterik gabe, tarte-
ka neska-mutilei galderak egitea. Aitzitik, 
duten adinagatik ez epaitzea, dituzten arazo 
eta ideiak ez txikiagotzea, haiekin hurbiletik 
komunikatzea eta haien proposamenak 
aintzat hartzea da.

Autoestimua, enpatia, elkarrizketa eta 
komunikazioa bultzatzen dira.

Hizkuntza eta pentsamendu kritikoa, ar-
duratsua eta sormenezkoa sustatzen dira. 

Liskarrak modu baketsuan konpontzen 
laguntzen da.

Berdintasuna eta botere-banaketa lortze-
ko prozesuan laguntzen da.

Lankidetza-lana errazten da eta erabaki 
hobeak hartzen dira. 

Bizikidetza demokratiko bat ahalbidetzen 
da eta laguntasuna eta harreman onak 
lantzen dira.

Denen sentimendu horren aurrean, 
Educok Arretaz Entzun kanpaina 
bultzatu du, entzute aktiboa sustatze-
ko ikastetxeetan, familietan, hedabi-
deetan eta esfera politikoan.

Benetako entzute aktiboari esker:

ARRETAZ 
ENTZUN



Nola lortu arretaz 
entzun zaitzatela 
zure kanpaina pro-
pioa diseinatuta?

Nola jarri martxan Arretaz Entzun 
kanpaina ikastetxeetan?

Ikasturte honetan, arretaz entzuteari 
buruzko hausnarketa eta Entzutearen 
Klubak sortzea sustatzen jarraitu nahi 
dugu, neska-mutilen elkarrizketa eta 
parte-hartzea sustatzeko. Horrela, haien 
eskubideak beteko diren inguruneak sortu 
ahal izango dira: babesleak eta indarkeriarik 
gabeak. Gainera, 11 eta 17 urte arteko  
neska-mutilak protagonistak izatea nahi 
dugu haien ahotsa entzunarazteko eta 
haiengan eragina duten gaiekin lotutako 
aldaketak lortzeko mobilizazio-kanpainak 
diseinatzeko orduan.

 ■ Entzutearen Gida Didaktikoa eta Kita, 
irakasleei eta hezkuntza-taldeei zuzendua.

 ■ Ikastetxeetako ikasleen arteko topaketa 
birtualen antolaketa.

 ■ Entzutearen Testa, online formatuan, 
ikasleei, irakasleei eta familiei zuzendua.

 ■ Aktibista gazteentzako gida: ikasleentzako 
eta haien komunitate-ingurunerako ideia 
inspiratzaileekin.

 ■ Kartelak, liburuxkak eta web-plataformak, 
hezkuntza-komunitatearekin ideiak eta 
albisteak partekatzeko.

 ■ Informazio-pilulak, hezkuntza-
komunitateari zuzenduak, entzute aktiboa 
eta eskola-bizikidetzaren hobekuntza 
sustatzeko.

 ■ Educoren talde teknikoak irakasleen 
jarraipena egitea eta haiei laguntzea.

Eta zuk arretaz entzuten 
duzu? 
Educo garapenerako lankidetza globaleko 
eta ekintza humanitarioko GKE bat da 
eta 14 herrialdetan dago. 25 urte baino 
gehiago daramatza haurren alde eta 
haurren eskubideen defentsaren alde 
lanean, batik bat kalitatezko hezkuntza 
bat jasotzeko eskubidearen alde. Educo 
Espainiak haurren egoerari buruzko 
ikuspegi orokor bat ematen du eta 
hainbat ekintzaren bidez jarduten du: 
ikerketa, esku-hartzea, intzidentzia 
politikoa eta herritarren mobilizazioa.

Zer baliabide proposatzen ditugu?

info@activalaescucha.org      www.activalaescucha.org 

Proiektuaren faseak

Zeharkako fasea:

Ospakizuna 
Ikasitakoa eta 
hobetutakoa 
partekatzea eta 
ospatzea.

Ekintza
Entzute aktiboaren 
garrantziari buruz 
sentsibilizatzeko 
eta hura sustatzeko 
jarduerak.

Entzutearen Kluba
Entzutearen Kluba 
sortuko da. 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.
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Ebaluazioa: Prozesuan zehar lortuko diren emaitzen eta aurrerapenen 
berri izatea.

Motibazioa eta komunikazioa: Hezkuntza-komunitateko Arretaz Entzun 
kanpainari buruzko motibazio- eta komunikazio-ekintzak egitea.


