
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAGUNTZA PEDAGOGIKORAKO 
DOSIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Laguntza pedagogikorako txostenaren NONDIK NORAKOA 
 

DOSIER PEDAGOGIKO hau irakasleari laguntzeko materiala da, KONTSUMOBIDEk ikastetxeetan egiten den 

lanaren indargarri.  
 

Helburua INFORMAZIOA, BALIABIDEAK ETA JARDUERA PROPOSAMENAK eskaintzea da, programa eskola-
curriculumean txertatzeko eta ikasturte osoan jarraipena izan dezan. 
 

 
KONTSUMO PRESTAKUNTZA IKASTETXEETAN 

 
kontsumoaren arloko prestakuntza eta hezkuntza programa ibiltaria da; KONTSUMOBIDEk, Kontsumoko Euskal Institutua, Lehen 

Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeei eskaintzen die. 

 

Eskola Komunitate osoari zuzenduta dago: ikasle, irakasle eta gurasoei. 
 

Honako hauek eskaintzen ditu: 

 

Ikasleei: kontsumoko hainbat gairi buruzko tailerrak. 
Irakasleei: orientabide pedagogikoko zerbitzua. 
Gurasoei: kontsumoarekin loturiko hainbat gairi buruzko prestakuntzako eta informazioko jarduerak 
 

Azken xedea honako hau da: 

 

■ Eskola Komunitateari alternatiba bat eta laguntza eskaintzea kontsumo-arloko prestakuntzan eta hezkuntzan. 

■ Kontsumitzaile eta erabiltzaile kontziente, kritiko eta arduratsuak prestatzea txiki-txikitatik, Eskola Komunitate osoarekin 

(ikasle, irakasle eta gurasoak) lan globala eginez. 



 
 
 
 

 

 

Kontsumo-hezkuntza 

 
Oinarrizko Hezkuntzaren curriculumak oinarrizko 4 zutabe ditu (jakiten ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen 

ikastea eta izaten ikastea) eta helburua hauxe da: ikasleak herritar aktibo bihurtzeko eta euren garapen pertsonalerako 
beharrezkoak diren OINARRIZKO GAITASUNAK eskuratzea, hau da, ikasleek bizimodu arrakastatsua izateko 

beharrezkoak diren jakintza, trebetasun, abilezia, jarrera eta balioak eskuratzea, norberaren, gizartearen eta 
lanaren eremuetan. 
 

Gaitasun horien alderdi asko kontsumoaren eremuarekin loturik daude, ikasleen bizitza osoan KONTSUMO ARDURATSU 
ETA KRITIKOA sustatzera bideratuta. 

 
Hona hemen KONTSUMO HEZKUNTZAren helburuak: 
 

- Hainbat eremutan (osasuna, ingurumena, prozesu teknologikoak…) egoki, autonomiaz eta ekimen pertsonalaz 
moldatzeko trebetasunak txertatzea. 

- Premia errealak identifikatzen ikastea. 
- Baliabide naturalen kontserbazioa ahalbidetzea. 
- Elkartasun globala izatea. 

- Publizitate-mezuak interpretatzeko gai izatea. 
- Elikadura osasungarri eta orekatua izatea. 

- Kontsumo-gatazkak konpontzen ikastea. 
- Kontsumitzaile eta erabiltzaile garen aldetik, geure eskubideak errespetaraztea. 
- Kontsumitzaile eta erabiltzaile garen aldetik, geure betebeharrak betetzen ikastea. 

- … 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
Kontsumoa gizarte-egintza bat da eta txiki-txikitatik eragiten die gazteenei. Haurrak produktu espezifikoen subjektu hartzaile 

izaten dira, publizitate-mezuen hartzaile eta protagonista izaten dira, familia-nukleoaren erosketa-erabakietan parte hartzen 
dute, eta oso kalteberak dira kontsumismoaren mezuaren aurrean. Hori dela-eta, derrigorrezko eskolatze-aldia une aproposa 
da kontsumitzailearen eta erabiltzailearen hezkuntzari ekiteko, ongi antolatuta. 

 

Materialaren egitura  
 

Materiala 8 BLOKE TEMATIKOTAN banatuta dago, programaren bidez eskaintzen diren tailerren arabera: 
 

 
BLOKE TEMATIKO 

 
      Helburu orokorra 

GAIAK 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

 
1. ESKUBIDEAK 

ETA 
            BETEBEHARRAK 

Kontsumitzaile eta erabiltzaile izateagatik 

ditugun eskubideak eta betebeharrak 

zeintzuk diren  jakitea, bai eta gure 

eskubideak modu eraginkorrean 

defendatzeko dauden baliabideak ere. 

- Kontsumitzen ikasiko dut 

- Kontsumitzen ikasiko dut 

- Bidaian ere eskubide eta 
betebehar 

2. ELIKADURA 

Oinarrizko gaitasunak eskuratzea elikadura-

ohitura osasungarriak izateko eta elikagaiak 

hautatzeko garaian irizpide arduratsuen 

bidez gidatzeko. 

- Supermerkatua eta erosketak 
- Elikagaien ekoizpena 
- Fruta eta barazkiak 

- Litxarreriak 

- Elikadura osasuntsua 
- Elikagaien manipulazio segurua 



 
 
 
 

 

 
 

3. KONTSUMO 
IRAUNKORRA 

Oinarrizko gaitasunak eskuratzea kontsumo 

iraunkorreko ohiturak barneratzeko eta 

jarrera kritikoa izateko, neurrigabeko 

kontsumoak gizartean, ekonomian eta 

ingurumenean dituen ondorioen aurrean.  

 
- Ontziak eta euren berrerabilera 
- Pruduktu baten bizi-zikloa 
- Ura: nola kontsumitu eta 

aurreztu  
- Energia 
- Garraiobideak 

 
- Kontsumoa eta ingurumena 
- Produktu baten bizi-zikloa 

- Ura:nola kontsumitu eta 
aurreztu 

- Aurrezpen energetikoa 

4. AISIA, JOKOAK 
ETA JOSTAILUAK 

Aisialdiko moduak eta baliabideak modu 

kritiko eta arduratsuan aukeratzen eta 

jostailu nahiz bideo-jokoak modu seguruan 

erabiltzen jakiteko behar diren oinarrizko 

gaitasunak eskuratzea.  

 
 
- Jolasa eta jostailuak 
- Bideo-jokoak 

 
 

- Bideo-jokoak eta jokoak on-
line. 

 
5. PUBLITZITATEA 

 

Publizitatearen eragina alde batera utzita, 

kontsumo-ekintzetan erabaki kritiko eta 

arduratsuak hartzen ikasteko behar diren 

oinarrizko gaitasunak eskuratzea. 

 
 
- Publizitatea 

 
- Publizitatea eta markak 

- Publizitatea eta gorputzaren 
gurtza 

6. SEGURTASUNA 

Produktu eta egoera arriskutsuak 

identifikatzeko eta norberak bere burua 

zaintzeko neurriak hartzeko behar diren 

oinarrizko gaitasunak eskuratzea.  

 

 
- Arriskuak saihestu 

 

 
- Arriskuak saihestu 

 
7. EROSKETAK:  

IRIZPIDEAK ETA 

ETIKETAK 

Erosketak modu informatu, kontziente eta 

arduratsuan egiteko behar dituzten 

oinarrizko gaitasunak eskuratzea.  

- Badakizu zer janzten duzun? 
Etiketak esaten dizu  

- Elikagaiak: etiketak eta osaera 
- Etxeko ekonomia jokoan 

- Badakizu zer janzten duzun? 
Etiketak esaten dizu 

- Bidezko merkataritza 
- Elikagaiak: etiketak eta osaera 

- Etxeko ekonomia jokoan 
 



 
 
 
 

 

8. INFORMAZIOAREN ETA 
KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIAK (IKT)  

Teknologia berriak modu seguru eta 

arduratsuan erabiltzeko behar diren 

oinarrizko gaitasunak eskuratzea.  

 
- Telefono mugikorra eta 

Internet 

 

 
- Telefono mugikorra 

- Internet 

 
Bloke bakoitzean honako hauek aurkituko ditugu: 

 
 

 INFORMAZIO GIDA  
Irakasleei oinarri bat eskaintzen die gaia aurkezteko, zalantzak argitzeko eta hainbat baliabide ezagutzeko, lanaren 

osagarri. Hona hemen gidaren eskema: 
 

o AURKEZPENA 
o HELBURUAK 
o OINARRIZKO GAITASUNEKIKO LOTURA 

o INFORMAZIOA 
o BALIABIDEAK (informazio-gidak, material didaktikoak, web-orriak eta helbide interesgarriak) 

o Blokea osatzen duten TAILER DIDAKTIKOEN ZERRENDAK 
 

 

 MATERIAL OSAGARRIA TAILER BAKOITZERAKO 
Kontsumoa Eskoletan programaren bitartez landutako tailer didaktikoetan aldez aurretik eta ondoren egiteko jardueren 

proposamenak eskaintzen ditu, askotarikoak eta ziklo bakoitzera egokituak, irakasleek ikasleen arabera egokitu eta erabil 
ditzaten. Hona hemen materialaren eskema: 

 
 
o HELBURUAK 

o EDUKIAK  



 
 
 
 

 

o PROPOSATUTAKO JARDUERA BAKOITZEKO OINARRIZKO GAITASUNEKIKO LOTURA 

o JARDUERA OSAGARRIAK (ZIKLOKA) 
 ALDEZ AURREKOAK  

 ONDOREN EGITEKOAK 
 

 

Orientabide pedagogikorako zerbitzua  
 
Kontsumo prestakuntza ikastetxeetan programak KONTSUMOAREN ARLOKO ORIENTAZIO PEDAGOGIKORAKO 

ZERBITZUA eskaintzen die irakasleei.  Zerbitzu horren bidez: 
 

- Kontsumo Hezkuntzari buruzko kontsultak jasotzen dira. 

- Prestakuntza-jarduerekin edo laguntza pedagogikoko txostenarekin loturiko zalantzak argitzen dira. 

- Kontsumo Hezkuntzarekin loturiko bestelako esperientzien berri ematen da. 

- Kontsumo-arloko material didaktikoei buruzko informazioa ematen da. 

- Europako proiektuei, lehiaketei eta webgune interesgarriei buruzko informazioa ematen da.  

- Tutoretza presentzialak eskaintzen dira, ikastetxeak aldez aurretik eskaera eginez gero. 

 

Posta elektronikoz eska dezakezue: kontsumobide@kontsumobide.eus 

 


