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INKESTA:
YOURLIFE (C13)
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizugu azterlan honetan parte hartzeagatik. Afektibitateari,
sexualitateari eta bizitzeko erei buruz nazioarte mailan online egiten den galdeketa anonimo bat da hau.
Galdeketa honen bidez jasotako datuak lagungarriak izango dira zure adineko gazteak hobeto ezagutzeko
hainbat arlotan, besteak beste ezagutzetan, jarreretan eta beharretan.
Galdeketa ANONIMOA da. Ez duzu bertan zure izena idatzi beharrik eta, beraz, ez du inork inoiz
jakingo zure erantzunak norenak diren. Gainera, zure erantzunak ikertzaileek baino ez dituzte ikusiko, inoiz ez
zure gurasoek, irakasleek edo zure ikastetxe nahiz institutuko beste inork.
Galdeketa BORONDATEZKOA da. Ez baduzu erantzun nahi, gelatik irten zaitezke orain edo egoki
deritzozun unean, edo bertan ezer egin gabe egon, besteek amaitzen duten bitartean. Erabaki horietako batek
ere ez du inolako ondoriorik izango zuretzat. Gainera, baldin eta galderaren bati erantzuteko ez bazara eroso
sentitzen, ez kezkatu: galdera guztietan agertzen den "Ez dut erantzun nahi" aukera erabil dezakezu. Baina,
mesedez, ez ahaztu proiektu honetarako garranzitsua dela ahalik eta informazio osoena biltzea.
Gutxi gorabehera, 30 minutu beharko dituzu galdeketa erantzuteko.
Parte hartzera animatu nahi zaitugu, eta eskerrak eman, baldin eta eskaintza onartzen baduzu. Galdeketa
honen bidez, mundu osoan milaka gaztek babesten duten nazioarteko proiektu batean parte hartuko duzu.
“HASI”n klikatzen baduzu, galdeketan parte hartzea onartzen duzula adieraziko du.
Eskerrik asko, zure laguntzagatik!

Zenbait kasutan, galdera kopuruak ez dira ondoz ondokoak. Hau ez da AKATS bat: kontua da galdera batzuk hainbat galdeketatan
egiten direla, baina ez besteetan, betiere, adinaren eta azterketaren helburuen arabera.
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1. Galdeketari nola erantzun:
Galdeketa hau ez da azterketa bat. Ez dizugu notarik jarriko, beraz, galderei ahalik eta zintzoen erantzuteko
aholkua ematen dizugu. Galdera hauek berak erabiltzen dira une honetan, kultura desberdineko beste
herrialde batzuetan. Hori dela eta, galdera batzuk arraro samarrak edo garrantzirik gabeak irudituko zaizkizu
zure eguneroko bizitzarako. Galdera batzuetan, erantzun bat baino gehiago emateko aukera eskaintzeak ez du
esan nahi denak maila berean direnik osasungarri edo gomendagarri. Modu honetan egiteko arrazoia da
erantzun horietan deskribaturiko egoeretan jendea egon daitekeela zenbait lekutan eta zenbait adinetakoa.
Nolanahi ere, saiatu galdera horiek ere erantzuten.
Galdera bakoitzean hainbat erantzun dituzu aukeran. Galdera bakoitzeko laukitxo bakarra markatu behar
duzu. Hainbat erantzunen artean, bat aukeratzea zaila bazaizu, markatu zeuk pentsatzen edo gehienetan
egiten duzunari gehien hurbiltzen zaiona.
Zenbait lekutan gurasoen aipamena egiten den galderak egiten dizkizugu. Halako galderak, guraso
biologiko, adopziozko guraso, legezko tutore edo, oro har, zutaz arduratzen den pertsonen arabera atxiki
beharko dituzu.
2. Zenbat urte dituzu?
10 urte edo gutxiago
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 urte edo gehiago
Ez dut erantzun nahi
3. Neska ala mutila zara?
Mutila
Neska
Ez dut erantzun nahi
4. Lehengo ikasturtean:
Bat edo beste gainditu gabe utzi nuen
Dena gainditu nuen
Emaitza onak atera nituen
Ez dut erantzun nahi
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5. Erantzun, mesedez, teknologiei buruzko galdera hauei:
EZ BAI

Ez dut
Ez
erantzun
dakit
nahi

Ba al duzu Interneterako sarbiderik zure etxean?
Ba al duzu iragazkirik zure etxeko sarean, (Interneteko webgune batzuetarako sarbidea
eragozten duen programa)? [Etxean sarerik ez baduzu, erantzun “EZ”].
Ordenagailurik edo tablet-ik izaten duzu zure logelan?
Ba al duzu telebistarik zure logelan?
Ba al duzu bideo-jokorik (PlayStation, Wii, PSP, Xbox edo antzekorik)?
6. Ba al duzu zurea den smatphone/tablet eta abar?
Ez → Joan honako galdera honetara: 9
Bai
Ez dut erantzun nahi → Joan honako galdera honetara: 9
7. Zure smartphone/tabletak datu mugikorrak aktibatuak ditu?
Ez
Bai
Ez dut erantzun nahi
8. Zer adinetan izan zenuen zure lehenengo smartphone/tablet eta abar?
7 urte edo gutxiago
8
9
10
11
12
13
14
15
16 urte edo gehiago
Ez dut erantzun nahi
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9. Gehienetan, ASTELEHENETIK OSTEGUNERA gutxi gorabehera zenbat denbora (4 egunetakoa
batuta) aritzen zara GUZTIRA jarduera hauetan?
Ezer
ez

Ordu bat
baino
gutxiago

1 eta 2 ordu
bitartean

2 eta 3 ordu
bitartean

3 eta 4 ordu
bitartean

4 eta 10 ordu
bitartean

10 ordu
baino
gehiago

Ez dut
erantzun
nahi

Ikasten edota etxeko lanak egiten
(eskola-orduetatik kanpo)
Liburuak irakurtzen
Gazteen aldizkariak ikusten
Telebista ikusten
Bideo-jokoetan jolasten (kontsola,
ordenagailuko jokoak…)
Lanean (diruaren truke)
10. Erne. Galdera hau aurrekoaren antzekoa da, baina oraingo hau asteburuari buruzkoa da.
Gehienetan, OSTIRALETIK IGANDERA, gutxi gorabehera zenbat denbora (3 egunetakoa batuta)
aritzen zara GUZTIRA jarduera hauetan?
Ezer
ez

Ordu bat
baino
gutxiago

1 eta 2 ordu
bitartean

2 eta 3 ordu
bitartean

3 eta 4 ordu
bitartean

4 eta 10 ordu
bitartean

10 ordu
baino
gehiago

Ez dut
erantzun
nahi

Ikasten edota etxeko lanak egiten
(eskola-orduetatik kanpo)
Liburuak irakurtzen
Gazteen aldizkariak ikusten
Telebista ikusten
Bideo-jokoetan jolasten (kontsola,
ordenagailuko jokoak…)
Lanean (diruaren truke)
11. Zein ikusten dituzu normalean saio mota hauetatik (astean behin, bederen)?
EZ

BAI

Ez dut erantzun nahi

Albisteak, Kirolak, Kultur programak
Telenobelak, telesailak
Reality show-ak
Barietate programak, lehiaketak, umorezkoak
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12. Adierazi zein mailatan zauden ados honako egoera hauekin.
Inola
ere ez
ados

Ez dut
Ez
Guztiz
Neutral Ados
erantzun
ados
ados
nahi

Oharkabean, nire smartphone, tablet edo ordenagailuari begira pasatzen
dut denbora, gauza onuradunak egiten ari naitekeenean ere
Denbora gehiago jarduten naiz lagun birtualekin harremanean fisikoki
nire inguruan daudenekin baino
Ez nuke hainbat aparatu elektronikoen “menpe” edo “harrapatua" egon
behar (mugikorra, tableta edo ordenagailua)
Denbora guztia mezuak, txatak edo txioak erantzuten edo hauei begira
pasatzen dut, baita beste jarduerak eten behar baditut ere
Deseroso sentitzen naiz mugikorra edo beste aparatu elektronikoren bat
etxean uzten badut, konektatuta egoteko beharra sentitzen baitutbaitut
Otorduetan mugikorra aurrean izaten dut
13. SEGIDAKO GALDERETAN ZURE AISIALDIAN ZER EGITEN DUZUN JAKIN NAHIKO
GENUKE
14. Adiskiderik ba al duzu une zailetarako?
Ez
Bai
Ez dakit
Ez dut erantzun nahi
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15. Azkenengo 12 hilabeteetan zer maiztasunez egin dituzu jarduera hauek?
Hilean
Inoiz
behin baino
ez
gutxiago

Hilean 1
eta 3 egun
artean

Astean
behin
edo bitan

Astean 3
egun edo
gehiagotan

Ez dut
erantzun
nahi

Kalean, parkeetan, hondartzan edo beste leku publiko
batzuetan denbora-pasa ibiltzea
Kirolen bat egitea, mendira joatea eta abar
Boluntariotzan (GKE batetan, ongintzako elkarte batean
lankidetzan)
Jarduera artistiko edo hezitzaileak egin edo haietan parte hartu
(musika, pintura, antzerkia, ikastaroak, hitzaldiak, katekesia
eta abar)
Dantzalekuetara joatea
Merkataritza-guneetan, jolas-aretoetan, billarretan, futbolestadioetan egotea
Neska-mutil taldeak elkartzen zareten lokalean egotea,
heldurik gabe
Gurasoekin ekintzak egitea (kirola, irtenaldiak edo txangoak,
mahai-jokoak)
Zigarroak erretzea
Edari alkoholdunak edatea
Bost edari alkoholdun edo gehiago ordu gutxitan edatea
Porroak, marihuana edota cannabisa kontsumitzea
Bestelako drogak kontsumitzea (kokaina, diseinaturiko
drogak eta abar)
Material pornografikoa edo erotikoa ikustea
Mugikorrean material erotiko edo pornografikoa ikustea
18. Normalean izaten duzun dirua kontuan hartuta (paga, lanean irabazten duzuna), zenbat euro
gastatzen dituzu batez beste astero?
Idatzi, mesedez, zenbakietan.

21. GAI BATZUEI BURUZKO INFORMAZIOA NONDIK LORTZEN DUZUN ERE INTERESATZEN
ZAIGUN GAIA DA
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22. Maitasunarekin edo sexualitatearekin zerikusia duten gaiei buruzko informazioa nahi duzunean, zer
maiztasunekin hitz egiten edo kontsultatzen dituzu honako iturri hauek?
Inoiz ez

Ia inoiz ez

Batzuetan

Ia beti

Beti

Ez dut erantzun nahi

Aita
Ama
Zure adiskideak
Andregaia/senargaia
Konfiantza duzun irakasleren bat
Gazteen arreta zentroak
Internet
23. Hitz egin duzu zure gurasoekin (aitarekin, amarekin edo biekin) honako gai hauei buruz?
Ez dut
Ezer
Hala
Gutxi
Nahikoa Asko erantzun
ez
hola
nahi

Nesken gorputzak izaten dituen aldaketei buruz (hilekoa, bularren garapena
eta abar) edo mutilen aldaketei buruz (bizarra, ahotsaren tonua, lehen batbateko eiakulazioa eta abar)
Mutilen eta nesken ugalketa-sistemaren funtzionamendua
Haurdunaldia, bizitzaren hasiera
Abortua
Hiesa eta sexu-transmisiozko gaixotasunak
Preserbatiboa eta metodo antikontzeptiboak
Nola erabili egokiago nire sentimenduak eta afektuak
25. Erne. Galdera hau aurrekoaren antzekoa da, baina oraingo hau gehiago hitz egiteko nahiari
buruzkoa da.
Adierazi gai hauei buruz zure gurasoekin gehiago hitz egitea gustatuko litzaizukeen:
Ez dut
Ez Bai erantzun
nahi

Nesken gorputzek izaten dituzten aldaketei buruz (hilekoa, bularren garapena eta abar), edo
mutilen aldaketei buruz (bizarra, ahotsaren tonua, lehen bat-bateko eiakulazioa eta abar)
Mutilen eta nesken ugalketa-sistemaren funtzionamendua
Haurdunaldia, bizitzaren hasiera
Abortua
Hiesa eta sexu-transmisiozko gaixotasunak
Preserbatiboa eta metodo antikontzeptiboak
Nola erabili egokiago nire sentimenduak eta afektuak

http://asipienso.org/encuestas/imprimir/4/1

7/19

5/3/2018

YourLife (C13)

27. Adierazi zure ikastetxe edo institutuan honako gai hauek azaldu dizkizuten:
Ez dut
Ezer
Hala
Gutxi
Nahikoa Asko erantzun
ez
hola
nahi

Sexualitatearen alderdi biologikoak (gorputzaren aldaketak, ugalketasistemaren funtzionamendua, haurdunaldia, hiesa...)
Sexualitatearen alderdi afektiboak (erakarpena, maitemina eta maitasuna
bereiztea; sentimenduak erabiltzen ikastea,...)
28. Adierazi, zure ustez, ikastetxe edo institutuan honako gai hauei buruz gehiago edo gutxiago hitz egin
beharko lizueketen.
Askoz gutxiago hitz egin
beharko litzaiguke

Gutxiago hitz egin
beharko litzaiguke

Ondo
iruditzen
zait

Gehiago hitz egin
beharko litzaiguke

Askoz gehiago hitz egin
beharko litzaiguke

Ez dut
erantzun
nahi

Sexualitatearen
alderdi biologikoez
Sexualitatearen
alderdi afektiboez
33. JARRAIAN, MAITASUNARI ETA SEXUALITATEARI DAGOKIONEZ SENTITZEN ETA
IRIZTEN DUZUNARI BURUZ ZERBAIT JAKIN NAHIKO GENUKE
Hemendik aurrera, “sexu-harremanez” jardutean, sexu-harreman osoez ariko gara, sarketarekin izandakoez.
34. Zure ustez, zure adineko zenbat gaztek izan dituzte sexu-harremanak?
Inork ez edo ia
inork ez

Erdiak baino
gutxiagok

Erdiek

Erdiek baino
gehiagok

Danek edo ia
danek

Ez dut erantzun
nahi

Zure institutu edo ikastetxeko zure
adinekoek
Zure adineko gazteek, orokorrean
35. Zure ustez, sexu-harremanak preserbatiboaz izandako pertsonek honako hauek gertatzeko zer
arrisku dute?
Batere ez

Txikia edo ertaina

Handia edo oso handia

Ez dakit

Ez dut erantzun nahi

Haurdun gelditzekoa
GIB/HIES birusaz kutsatzekoa
58. Zure iritziz, noiz hasten da gizaki bat existitzen?
Ernaltzean (obulua eta espermatozoidea elkartzen direnean)
Ezarpenean (gutxi gorabehera, ernaldu eta 15 egunera)
Ezarpenaren eta jaiotzaren unera bitartean
Jaiotzean
Ez dakit / Ez nago ziur
Ez dut erantzun nahi
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59. Emakume batek abortatzearekin ados zaude?
Ez
Bai, baina egoera jakin batzuetan
Bai, baldin eta berak nahi badu
Ez dakit
Ez dut erantzun nahi
60. ORAIN ZURI BURUZKO BESTE GAUZA BATZUK JAKIN NAHIKO GENITUZKE
61. Zenbat anaiarreba dituzu? (Ez sartu zeure burua).
Bat ere ez
1
2 edo gehiago
Ez dut erantzun nahi
62. Mesedez, adierazi norekin bizi zaren:
Ez

Bai

Ez dut erantzun nahi

Aitarekin
Amarekin
Zutaz arduratzen den beste heldu batekin (legezko tutorea...)
Anai-arrebekin
Aitona-amonekin
Beste batekin (batzuekin)
63. Zein da zure gurasoen egoera zibila? Bietako bat hilik badago, adierazi zein zen biak bizi zireneko
egoera.
Inoiz ez dira ezkondu (elkarren artean)
Ezkonduak
Bananduak/dibortziatuak, baina bietako inor ez da berriro ezkondu edo ez dute bikotekide egonkorrik izan
Bananduak/dibortziatuak, eta bietako batek gutxienez badu bikotekide egonkorra edo berriro ezkondu da
Beste batzuk
Ez dut erantzun nahi
64. Zein da zure aitak burutu duen ikasketa mailarik altuena?
Ez du ikasketarik
Lehen Hezkuntza (edo baliokidea: OHO …): 12/14 urte bitartean
Bigarren Hezkuntza (DBH, Batxilergoa, erdi mailako Lanbide Heziketa, BBB [BUP], UBI [COU]…):
16/18 urte bitartean
Unibertsitatetik kanpoko ikasketak (goi mailako Lanbide Heziketa)
Graduko unibertsitateko ikasketak (Diplomatura, Lizentziatura)
Graduondoko unibertsitate ikasketak (Masterra, Doktoretza)
Ez dakit
Ez dut erantzun nahi
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65. Zein da zure amak burutu duen ikasketa mailarik altuena?
Ez du ikasketarik
Lehen Hezkuntza (edo baliokidea: OHO…): 12/14 urte bitartean
Bigarren Hezkuntza (DBH, Batxilergoa, erdi mailako Lanbide Heziketa, BBB [BUP], UBI [COU]…):
16/18 urte bitartean
Unibertsitatetik kanpoko goi mailako ikasketak (goi mailako Lanbide Heziketa)
Graduko unibertsitate ikasketak (Diplomatura, Lizentziatura)
Graduondoko unibertsitate ikasketak (Masterra, Doktoretza)
Ez dakit
Ez dut erantzun nahi
66. Adierazi honako egoera hauek zer maiztasunekin ematen diren zure bizitzan.
Inoiz ez

Ia inoiz ez

Batzuetan

Ia beti

Beti

Ez dut erantzun nahi

Gurasoekin afaltzen dut
Etxeko zereginetan laguntzen dut
Nire eginbeharrak antolatzen ditut
Gauzak pentsatu gabe esaten ditut
Gauzak pentsatu gabe egiten ditut
Hasitakoa bukatu egiten dut
Erregularki aurrezten dut
67. Honako harreman hauek zuretzat zein neurritan diren gogobetekoak jakin nahiko genuke:
Batere
ez

Gutxi

Gutxi
gorabehera

Nahikoa Asko

Hilak
dira

Ez dut erantzun
nahi

Nire ustez egokia da nire gurasoen arteko
harremana
Nire ustez egokia da amarekin dudan harremana
Nire ustez egokia da aitarekin dudan harremana
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69. Adierazi zer maiztasunez gertatzen diren honako egoera hauek zure bizitzan.
Inoiz
ez

Ia
inoiz
ez

Batzuetan

Ez dut
Ia
Beti erantzun
beti
nahi

Paisaia natural bati miresmenez begira geratzea gustatzen zait
Nire buruari bizitzako gauza desberdinei buruz galderak egitea gustatzen
zait
Noizbehinka isilean, zarata eta aparatu elektronikorik gabe, egotea
gustatzen zait
Nire bizitzan orokorrean aske sentitzen naiz
Maitatua sentitzen naiz besteen aldetik (lagunak, gelakideak...)
Nire bizitzarekin pozik sentitzen naiz orokorrean
Nire lagunartean nire iritziak beldurrik gabe eman ditzaket
Ikastetxean /institutuan ikaskideen aldetik onartua sentitzen naiz
Nire ikastetxeko/institutuko gelakide baten aldetik kalte edo eraso fisiko
edo psikologikoren bat jasan izan dut
Nire ikastetxe/institututik kanpo pertsona batengandik kalte edo eraso fisiko
edo psikologikoren bat jasan izan dut
70. Zein da zure erlijioa edo erlijio-sinesmena?
Ez dut Jainkoarengan sinesten/Ez dakit Jainkoa existitzen den → Joan honako galdera honetara: 73
Jainkoarengan sinesten dut baina ez dut erlijio jakinik
Katolikoa
Protestantea
Ortodoxoa
Beste kristau-erlijio batzuk
Islam-a
Hinduismoa
Budismoa
Erlijio etnikoak (Afrika, Asia, amerikar indigena, Europa)
Txinako erlijio tradizionala (taoismoa, konfunzianismoa)
Sintoismoa
Sikhismoa
Judaismoa
Besteren bat
Ez dut erantzun nahi
71. Esan zer maiztasunez egiten dituzun jarduera hauek:
Inoiz
ez

Ia inoiz
ez

Urtean zenbait
alditan

Hilean aldiren
batean

Astean
behin

Astean behin baino
gehiagotan

Ez dut erantzun
nahi

Zure erlijioaren eliza/tenplura
joatea
Otoitz egitea
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72. Ados zaude honako esaldi honekin: “nire bizitzan eragin handia du nire fedeak, eta kontuan
hartzeko prest nago nire erabakietan”?
Inola ere ez ados

Ez ados

Neutral

Ados

Guztiz ados

Ez dut erantzun nahi

Ados zaude?
73. ZURE FAMILIARI BURUZKO GAUZA BATZUK ERE JAKIN NAHIKO GENITUZKE
74. Zure ustez, zure gurasoek:
Inoiz
ez/Batere ez

Ia inoiz
ez/Gutxi

Batzuetan/ Gutxi
gorabehera

Ia
Beti/Asko
beti/Nahikoa

Ez dut
erantzun
nahi

Ongi ezagutzen eta ulertzen zaituzte
Zure lagunak ezagutzen dituzte
Zure lagunen gurasoak ezagutzen dituzte
Zure irakasleekin hitz egiten dute
Zure itxuraz arduratzen dira (itxura fisikoa,
janzkera, garbitasuna)
Zure zorionaz arduratzen dira
Zure etxeko lanak ikuskatzen dituzte
75. Etxean, orokorrean, zure gurasoek:
Inoiz
ez/Batere
ez

Ia inoiz
ez/Gutxi

Batzuetan/Gutxi
gorabehera

Ez dut
Ia
Beti/Asko erantzun
beti/Nahikoa
nahi

Zurekin dibertitzen dira
Aisialdia zurekin partekatzen dute
Ikasketekin laguntzen dizute behar duzunean
Zurekin zure interesez hitz egiten dute (zure
zaletasunez, gustatzen zaizkizun gauzez…)
Gauza garrantzitsuetan haien antzekoa izan nahiko
zenuke
Eredu dira zuretzat
Entzuten zaituzte
Planak egiterakoan zure iritzia kontutan hartzen dute
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76. Etxean zure gurasoek:
Inoiz
ez/Batere ez

Ia inoiz
ez/Gutxi

Batzuetan/Gutxi
gorabehera

Ia
Beti/Asko
beti/Nahikoa

Ez dut
erantzun
nahi

Sarien edo zigorren zergatia azaltzen dizute
Barre egiten dizute
Jotzen zaituzte
Iraintzen zaituzte
Aginduak ematen dizkizute, zer egin behar
duzun esaten dizute
Haien aginduak zergatik egin behar dituzun
azaltzen dizute
Aginduak nola egin behar dituzun azaltzen
dizute
Nahi duzuna egiten uzten dizute
Etxean ordutegi bat jarraitzeko eskatzen dizute
Zurekin erabakitzen dute, haien ustez, zer egin
behar duzun
Gastatzen duzuna mugatzen dituzte
Telebista ikusi dezakezun denbora mugatzen
dute
Telebistako edozein programa ikusten uzten
dizute
Mugikorra eta Interneten erabilera kontrolatzen
dizute
Interneten edozer ikusten uzten dizute
Liburuak eta aldizkariak kontrolatzen dizkizute
Aisialdian zer egiten duzun badakite
77. Gainera zure gurasoek:
Inoiz
Ez dut
Ia inoiz Batzuetan/Gutxi
Ia
ez/Batere
Beti/Asko erantzun
ez/Gutxi
gorabehera
beti/Nahikoa
ez
nahi

Gozo hitz egiten dizute
Segurtasuna falta zaizunean laguntzen dizute
Zarena onartu eta maite zaituztela sentitzen duzu
Gurasoekin kontsolatuta eta babestuta sentitzen zara
Zure gauzekin interesa badutela sentitzen duzu
Zurekin hitz egiteko denbora badute
Zurekin egoteko eta laguntzeko ahalegina egiten dute
Ez zaie axola izaten (ez zaie inporta) obeditzen ez
diezuenean, berandu iristean, ikasten ez duzunean,
ikasgaiak gainditzen ez dituzunean eta abar
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78. Zure ustez, gurasoek honako hauek irakasten dizkizute:
Inoiz
ez/Batere ez

Ia inoiz
ez/Gutxi

Batzuetan/Gutxi
gorabehera

Ia
Beti/Asko
beti/Nahikoa

Ez dut
erantzun nahi

Zure lan, betekizun, eta abarretan
iraunkorra izaten
Gauzen alde positiboa ikusten
Edozergatik ez kexatzen
Kapritxoei uko egiten
Hobetzen eta zure helburuak lortzen
Gauzak soilik besteek egiten dituztelako
ez egiten
Zeure iritzia adierazten
Ekimena izaten
Zure ideiak defendatzen
Besteen ideiak entzuten
Zenbait lagun, jarduera eta toki saihesten
79. Zure ustez, zure gurasoek:
Inoiz
ez/Batere
ez

Ia inoiz
ez/Gutxi

Batzuetan/Gutxi
gorabehera

Ez dut
Ia
Beti/Asko erantzun
beti/Nahikoa
nahi

Lagunak izan ditzazun arduratu izan dira
Lagunak etxera gonbida ditzazun animatzen zaituzte
Pertsona eta talde desberdinekin harremanak izan
ditzazun animatzen zaituzte
Besteez ardura zaitezen irakasten dizute
Besteengatik gauzak egin ditzazun animatzen zaituzte:
beharrean daudenak, GKEak…
Kultur jardueretan parte har dezazun animatzen
zaituzte (musika, pintura eta abarretan.)
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80. Zure ustez, zure gurasoek animatzen zaituzte, esaterako:
Inoiz
Ez dut
Ia inoiz Batzuetan/Gutxi
Ia
ez/Batere
Beti/Asko erantzun
ez/Gutxi
gorabehera
beti/Nahikoa
ez
nahi

Beste sexuko zure lagunekin harreman zintzo eta
naturalak izatera
Beste sexuko zure lagunak begirunez tratatzera
Ezkondu bitartean sexu-harremanik ez izatera
Ezkon-hitza eman bitartean sexu-harremanik ez izatera
Adin jakin bat izan bitartean sexu-harremanik ez izatera
Prestaturik egon arte sexu-harremanik ez izatera
Beraiekin (zure gurasoekin) konfiantzaz hitz egitera,
beste sexuko zure lagunekin kezka edo arazoren bat
duzunean
Erakarpenaren, maiteminaren eta maitasunaren artean
bereizketa egitera
Pertsona baloratzerakoan itxura fisikotik harantzago
erreparatzera.
81. Zure gurasoen transmisioa da:
Inoiz
ez/Batere
ez

Ia inoiz
ez/Gutxi

Batzuetan/Gutxi
gorabehera

Ez dut
Ia
Beti/Asko erantzun
beti/Nahikoa
nahi

Mutilek eta neskek izaera desberdina dutela
Mutilek eta neskek emozioak desberdinean
transmititzen dituztela
Mutilek eta neskek afektuzko adierazpenak desberdin
interpretatzen dituztela
Mutilak neskak baino gehiago direla
Neskak mutilak baino gehiago direla
Mutilek eta neskek batek besteak bezain ongi egin
dezaketela edozein lan edo zeregin
82. Zure iritziz:
Inoiz
ez/Batere ez

Ia inoiz
ez/Gutxi

Batzuetan/Gutxi
gorabehera

Ia
Beti/Asko
beti/Nahikoa

Ez dut
erantzun
nahi

Zure aitak argiro azaldu zizun
sexualitatearen garapena
Zure amak argiro azaldu zizun
sexualitatearen garapena
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83. Zure gurasoen aholkuak izaten dira, esaterako:
Inoiz
Ez dut
Ia inoiz Batzuetan/Gutxi
Ia
ez/Batere
Beti/Asko erantzun
ez/Gutxi
gorabehera
beti/Nahikoa
ez
nahi

Besteen intimitatean jakin-minez ez sartzea
Zure arazoak eta sentimenduak konfiantzazkoak ez diren
pertsonei ez kontatzea
Zure janzkera zaintzea, besteak deseroso senti ez
daitezen
Sexu edukia duten irudiak edo abestiak saihestea
Zure gorputzaren intimitatea aintzat hartzea
Zure itxura fisikoa zaintzea
Zure itxura fisikoaren obsesioa saihestea
Gezurrak esatea eta itxurak egitea saihestea “txat” eta
sare sozialetan
Informazio pertsonalik (zurea, zure familiakoena edo
lagunena) beste pertsona batzuei Internet bidez ez
ematea
Beste pertsona batzuen argazkiak ez ateratzea,
elkarrizketak ez grabatzea eta Interneten gauzak ez
argitaratzea, baimenik gabe
Jendaurrean zure adiskide eta familiaz ezagutzen dituzun
gauzez ez hitz egitea
84. Hurrengo 6 galderak azkenak dira.
Zure oraingo erantzunak, hurrengo galdeketa bateko erantzunekin berdintzeko erabiliko ditugu (zure institutu
edo eskolak programa honetan parte hartu eta zuk ere galdeketa berriz egitekotan). Gaurko erantzunak 2 urte
barrukoekin bat badatoz, pertsona berak eman dituela jakingo dugu, nor den jakin gabe.
Horretarako, nor zaren jakin gabe egin nahi dugu. Horregatik ez dizugu izena galdetu, ezta identifikatu ahal
izango zintuzkeen galderarik egiten. Zure anonimotasuna garrantzitsua da guretzat.
85. Adierazi zein izan den zure haurtzaroan DBH hasi aurretik izan duzun animaliarik handiena:
Bat ere ez
Armiarma edo intsektua bat
Untxia
Katua
Hamsterra edo akuria
Txoria
Txakurra
Arraina, dortoka txikia
Sugandila, iguana edo beste narrastiren bat
Beste bat
Ez dut erantzun nahi
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86. Esan haurtzaroan, DBH hasi aurretik, oporretan izan zaren lekuetatik, zein lekurenak diren dituzun
oroitzapenik onenak:
Inongok ez
Landa,mendia,herria
Camping-a
Hondartza
Jolas-parkea/parke tematikoa/ur-parkea
Beste bat
Ez dut erantzun nahi
87. Zein zen haurtzaroan, DBH hasi aurretik, gehien gorroto zenuen janaria?
Ez nuen janaririk gorroto
Azalorea, brokolia edo bruselazak
Barazkiak orokorrean, edo frutak
Tipula
Muinak, gibela edo giltzurruna
Arraina
Gazta
Txanpinoiak
Tomatea edo lekak
Beste bat
Ez dut erantzun nahi
88. Kirol hauetatik, esan zein gustatzen zitzaizun gehien DBH hasi zenuenean.
Gustukoena zenuena zerrendan ez badago, aukeratu hurrengo kirol gustukoena, mesedez (futbolari dagokionez,
ez dugu nahita ezer jarri, sarriegi aukeratutako erantzuna izango litzateke eta).
Saskibaloia
Eskubaloia
Zaldiketa
Eskia edo snowboard-a
Gimnasia, dantza edo atletismoa
Golf-a
Txirrindularitza
Igeriketa edo waterpoloa
Tenis, squash edo erraketazko beste kirolak
Boleibola edo beisbola
Patinajea
Ez zait kirol hauetako bakar bat ere gogoko
Ez dut erantzun nahi
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89. Zein zen zure kolorerik gogokoena DBH hasieran?
Bat ere ez
Txuria
Grisa
Beltza
Marroia
Gorria
Arrosa
Laranja
Horia
Berdea
Urdina
Ubela
Beste bat
Ez dut erantzun nahi
90. Zein zen zure zenbakirik gustukoena DBH hasieran?
Bat ere ez
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Beste bat
Ez dut erantzun nahi
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ESKERRIK ASKO INFORMAZIO HAU GUREKIN PARTEKATU NAHI IZATEAGATIK.
Azkenik, gure aldetik jakin ezazu, galdeketan osasunarekin zerikusia izan dezaketen zenbait ekintza egin
dituzun galdetu dizugun arren, honek ez duela esan nahi nerabeek halako ekintzak egitea espero denik.
Galderak azterlanaren beharrengatik baino ez dira egiten.
Eskerrik asko, zure laguntzagatik!
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