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Nerabezaroan gorpu tzak aldaketa hormonalak 
izaten ditu: izerdi edo gan tz kantitate han

diagoa sorraraz dezake, eta horrek aknea ager
tzea ere eragin dezake, esaterako. Irudiarekiko, 
edertasunarekiko edo higiene per tsonalarekiko 
kezkak gero eta gazteagotan eragiten die ikas
leei, eta gazte askok mota guztietako kosme-
tikoak erabil tzen dituzte hobeto senti tzeko. 
 Ba tzuek gorpu tza azaletik garbitu edo perfuma
tzeko erabil di tzakete, beste ba tzuek zati horien 
i txura alda tzeko edo egoera onean eduki tzeko, 
eta badira ba tzuk gorpu tzusainak zuzen tzeko 
erabil tzen dituztenak. 

Helburua edozein izanik ere, Kon tsumobidek 
ondo aski daki produktu horiek oso garran tzi tsuak 
direla eta eragin handia dutela edozein neraberen 
autoestimuan. Horregatik, Kon tsumoko Euskal 
institutuak erabaki du lehen aldiz kosmetikoei 
buruzko tailer bat  txerta tzea ikaste txeen tzako 

prestakun tzaeskain tzan, Bigarren Hezkun tzako 
ikasleen tzat. 

Gazteak gaitasun jakin ba tzuez jabe tzea da hel
burua, horrelako produktuak arduraz eta segurta-
sunez hauta tzen eta erabil tzen ikas dezaten. Gai
nera, gai hori sakonetik ezagu tzeak aukera emango 
die erabilera desegoki baten ondorioz etor litezkeen 
 osasunarazoak saihesteko edo ingurumenarekiko 
kalterik ez eragiteko. 

Ez dugu ahaztu behar irudi per tsonala zain tzeak 
oso toki garran tzi tsua bete tzen duela gazteen 
lehen tasunetan, eta hobeto senti tzen direla 
 kosmetikoak erabiliz aurpegia makilla tzen edo ilea 
gomazta tzen dutenean. Eta are hobeto kosmetiko 
jakin bat erabil tzeko gomendioak Instagramen 
edo publizitateiragarki batean jaso tzen badute, 
beren “influencer” gogokoenaren edo modako 
aktorearen ahotik. 

2018/2019 ikasturtean lehen aldiz Kontsumobidek kosmetikoei buruzko tailer 
bat txertatuko du ikastetxeentzako prestakuntza-programaren barruan, Bigarren 
Hezkuntzako ikasleentzat.

Irudi pertsonala zaintzea
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Kosmetikoek merkatukontrol zorrotza jaso behar dute, segurtasun- eta etiketa-arau guztiak 
betetzen dituztela bermatzeko. Etiketa da produktuen nahitaezko informazioelementu garrantzi
tsuenetako bat. Erosi etiketa daramaten produktuak soilik, eta irakur ezazu etiketa, beti!

Ez al duzu inoiz pentsatu benetan gizartea dela edertasunestereotipo jakin batzuk 
 agintzen dituena? Zure ongizatea ez dago estereotipo horien mendean, zure gorputz eta 
itxurarekin ongi sentitzearen mende baizik.

  Kosmetikoei ezin zaie berez ez duten edo beren benetako funtzioak gainditzen dituen 
 ezaugarri, propietate edo eraginik esleitu.

 Produktuak probatzeko animaliekin esperimentatu ote duten adierazi behar dute.

  Izenak ez du biderik eman behar sendagai, farmaziaespezialitate edo elikagaiekin nahas
teko.

  Ezin dute elikagaiak edo bestelako kontsumoproduktuak direla pentsatzera eraman 
 dezaketen irudirik eduki, osasunerako eta segurtasunerako arriskuak saihestearren.

Kosmetikoei buruzko publizitateak arau batzuk bete behar ditu:

NahItaezKo etIKeta

Produktuak oso txikiak direnean, ezinezkoa da etiketan osagai 
zerrenda osoa biltzea. Horregatik, produktu horiek erakusgai dauden 
tokiaren ondoan kartel bat jarriko da, osagaien zerrenda osoarekin.

Produktuaren 
izena

Enpresaren datuak

Produktuaren 
funtzioa

Kantitatea (pisua/bolumena)

Osagaien 
zerrenda

Fabrikazioko 
sorta-zenbakia

Hobetsitako kontsumo-data

Jatorria

YEL
Krema 

hidratatzailea

UE / Ez UE

32.0234.22

6M

Glizerina, urea, 
azido laktikoa, 
erle argizaria, 

kolagenoa, azido 
hialuronikoa, 

bitaminak (B, A, 
karotenoak, E, C, 

H eta D), ura.

Kosmetik, S.L.
R.S.I. 48/1234567890

Adi egon: ez erabili urratutako azalaren gainean.

20 ml

Erabiltzean bereziki 
kontuan hartu  
beharrekoak
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erosketak: bihotza buruari 
nagusitzen zaionean

“Kolonia hori” erosten duzu iragarkiaren protagonista 
bezain erakargarri bihurtuko zarela uste duzulako? 
Hozkailura lasterka zoaz freskagarri baten bila, 
 basamortuaren erdian lata izoztu bat erakusten 
duen “marka horrek” bakarrik zure egarria ase tzeko 
gil tza duela badakizulako?

Horrela jarduten baduzu, oso litekeena da zu ere 
motibazio subjek tiboen eraginez —hau da, emo
zioen eraginez— kon tsumi tzen duten per tsona 
 horietako bat izatea. Alabaina, ez dago masterrik 
egin beharrik jakiteko zen tzuzkoena li tzatekeela 
erosteko erabakiak arrazoi objektiboetan oinarri
tzea, prezioan edo produktuaren kalitatean, 
 esaterako.

Zaude lasai, ohikoa izaten baita jokabide hori. 
 Horregatik, Kon tsumobidek esku har tzea erabaki 
zuen, eta, joan den ikasturtean antolatu zuen, 
irakasleak orienta tzeko zerbi tzuko jardueren barruan 
eta ikaste txeetarako prestakun tzaprogra maren 
 esparruan, “Emozioen zeregina kon tsu moan” 
 izeneko hi tzaldia, Tomás Elorriaga adimen emozio
nalean espezializatutako aholkulariaren eskutik. 

Adimen emozionalean espezializatuta ko aditu batek jarraibide batzuk eman 
 zizkien irakasleei kontsumitzerakoan emozioak nola kontrolatu behar diren 
irakasteko, Kontsumobidek antolatutako saio batean.

Egia eztabaidaezin batetik abiatu zen saioa: publi-
zitatea da horrelako jokabideen errudun nagusia, 
produktu bat erostera edo zerbi tzu bat kontrata tze
ra daramaten emozio subjektiboetako asko sor tzen 
dituelako. Iragarkiek harridura, tristura, poza, segur
tasuna, beldurra eta jakinmina sorrarazten dute, 
sentimendu horien bitartez erosteko premiak 
 sor tzeko azken helburuarekin.

Horrelako estimuluei aurre egin ahal izateko, adituak 
hainbat jarraibide jarri zituen irakasleen eskura, 
 oinarrioinarrizkoak diren kon tsumoekin tzekin 
 lotuta ikasleei adimen emozionalaren gaineko 
hezkun tza eskain tzeko aukera izan dezaten. Asmoa 
zera zen, irakasleek ikasleei irizpide ardura tsuetan 
oinarrituta erosteko behar dituzten gaitasunak 
transmiti tzea, azterlanek agerian uzten baitute gure 
buruaren fun tzionamendua ezagu tzea oso garran
tzi tsua dela.

Zien tziak frogatu duenez, erabaki tzeko prozesua
ren % 85 prozesu subkon tzientea da. Emozioak 
fun tsezkoak dira produktu bat hauta tzeko orduan. 
Hautaketaren pisua honela banatu ohi da:
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Erosi baino lehen, gogoeta egin. 

Aztertu publizitatea, eta zalantzan 
jarri. 

Doitu zure aurrekontua, aurreztu 
beharrekoa kendu ondoren. 

Ez daukazun dirua ez gastatu. 

Egizu behar dituzun gauzen zerrenda, 
eta erosi produktu funtzionalak.

Erosi baino lehen, denbora hartu: 
konparatu, bilatu iritziak, etab. 

Erosi edukia, eta ez ontzia, 
publizitatea edo gomendioak. 

Hartu ohitura osasuntsuak.

erosketa kontziente bat egiteko aholkuak

Informazio horri esker, argi geratu zen hezkun tza 
emozionala hezkun tzaprozesu osoan zeharka 
 txer tatu behar dela, bizi tzaren erabakietan garran
tzi handia duela ain tzat hartuta. Eta kon tsumoa, 
jakina, oinarrioinarrizko jarduera bat da, behin eta 

berriz errepika tzen dena, eta horrenbestez ongi 
aztertu behar dena emozioak identifikatu ahal 
 izateko eta emozio horiek kudea tzen ikasteko, 
aurreran tzean batez ere buruarekin jarduteko, 
biho tza bigarren maila batean u tzita. 

Kortexa (arrazoimena)

Funtzioa: Kontzientea
Logika, analitika, premiak...  

Linbikoa (emozioa)

Funtzioa: SubKontzientea
Nahiak, balioak, sinesmenak, 
frustrazioak, intuizioak, 
autoestimua, etab… 

narrasti burmuina (sena)

Funtzioa: inKontzientea
Beldurrak, arriskuak, bizi-sena, 
nagusitasuna…

Pertsonok kontzientetik hitz egiten dugu, eta subkontzientetik 
 (emozioak) eta inkontzientetik (senak) jarduten dugu.

15%

30%

55%

Neurozientziaren arabera 3 garun dauzkagu
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Posible al da ikastea, eta, aldi berean, ongi pa
satzea? Kontsumobiden argi dugu erantzuna: 

bai noski! Zure ikastetxeak edo zure ikasgelak ora
indik parte hartu ez badu kontsumo arduratsu eta 
kritikoa sustatzeko eskaintzen ditugun jarduere
tan, ez itxaron gehiago! 

Ikastetxeetarako kontsumopresta
kuntzari buruzko programaren ba
rruan, Lehen Hezkuntzako eta Biga
rren Hezkuntzako lehen zikloko 
taldeek aukera dute askotariko kon
tsumogaietan oinarritutako hainbat 
tailerren artean hautatzeko. 

Usurbilgo Udarregi ikastolako 
seigarren mailako ikasleek proba
tu dute dagoeneko, eta oso gus

Kontsumoan prestatzea, 
esperientziarik onena
Usurbilgo, Hondarribiko, Gasteizko eta Basauriko lau ikastetxek tailerretan 
nola parte hartu duten kontatu digute.

“Etxeko ekonomia zer den jakiteko, berriz, 
partxisaren antzeko joko txiki bat egin dugu. 

Gastuak kontrolatuz hilabete-amaierara iristeko 
helburuarekin”, ikastetxetik laburtu digutenez.

Udarregi ikastolakoek gogora ekarri dutenez, 
“lehengaiaren ibilbidearen berri eman digute, eta 

lehengaia naturatik ateratzen dela eta berrerabilera 
gure ingurunean kutsadura saihesteko funtsezkoa 
dela azaldu digute”. “Ikasitakoa modu dibertigarri 

batean praktikan jartzeko, diru-zorroak egin ditugu 
brick batzuekin, dekoratzeko aldizkari zaharrak 

erabiliz”, azaldu digutenez.

tura agertu dira Ontziak eta euren berrerabilera eta 
Etxeko ekonomia jokoan izeneko tailerrak hautatu 
ondoren. “Oso ondo pasatu dugu, eta asko ikasi 
dugu gainera”, ziurtatu digute. Esperientzia erre
pikatzeko aukera izatea espero dugu!”.
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Gasteizko Judimendi HLHIk lehenago ere parte 
hartu du programa honetan. “Aurkitu genuenetik, 
ekaina noiz iritsiko zain egoten gara urtero, hurrengo 
ikasturterako tailer berriak eskatu ahal izateko”, 
irakasle batek adierazi duenez. Irakasle eta ikasleen 
ustetan, eskainitako ekintzek soberan betetzen 
 dituzte beren helburuak. “Kontsumobideri esker 
gauza berri asko jakin ditugu, guretzat ezezagunak 
ziren egungo gaien inguruan”, justifikatu dute.

Oraingo honetan, ikasleek gauza berriak ikasi dituzte 
Elikagaiak: etiketak eta osaera jardueraren haritik, 
eta, horren eraginez, produktuen etiketak irakurtzeko 
ohitura hartu dute, besteak beste. Tailerraren helburua 
da ikasleek etiketen informazioa erabiltzea elika
gaiak jakinaren gainean eta arduraz hautatu ahal 
izateko.

Hondarribiko Talaia HLHIk esperientziaren balorazio 
positiboa egin du. Haiek ere Elikagaiak: etiketak 
eta osaera proposamenaz gozatu dute, eta ikas
leentzako oso jarduera “praktikoa eta  erabilgarria” 
dela uste dute.

Bestetik, Basauriko Urbi Institututik adierazi digu
tenez, gaiak hurbilak dira, eta, gainera, “ongi egitu
ratuta daude, denborari, materialei eta antolaketari 
dagokienez”. Ikasleek publizitateak erabiltzen dituen 
erakargarriak aztertu dituzte, bai eta gizarteak 
 irudiari ematen dion gehiegizko garrantzia ere, 
 Publizitatea eta gorputzaren gurtza izeneko taile
rrean parte hartuz. “Gai hori oso interesgarritzat eta 
hurbiltzat jotzen dutenez, ikasleek gogoeta egin 
dute publizitateak egungo eredu estetikoetan duen 
eraginaren inguruan”, ziurtatu du irakasle batek.

www.kontsumobide.eus
webgunean aurkituko duzu liburuxka eta behar duzun informazio guztia.

Izen-ematea!

2018 / 2019  IKASTURTEA DOAKO

tailerrak!

KONTSUMOKO 

EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO

DE CONSUMO

Klik!

KONTSUMOKO 

PRESTAKUNTZA

ikastetxeetan

“Tailerra egin genuenez geroztik, ikasitakoa 
erabiltzen dugu erosketak egitera goazenean”, 

aitortu digute ikastetxeko ikasleek.

Hortaz, badakizu, ez itxaron gehiago, eta eman izena Kontsumobideren 
 ikastetxeetarako kontsumoprestakuntzako programan parte hartzeko.

 Tailer guztiak doakoak dira!



  

  
PARTE HARTZEKO BETEBEHARRAK

Informazio gehiago:
www.kontsumobide.eus  

Kontsumobidek aldizkari hau urtero argitaratzen du. `Kontsumorako Prestakuntza Ikastetxeetan´ programan parte hartzera  
eta zuen esperientziak partekatzera animatzen zaituztegu. Horretarako honako helbidera bidal ditzazkezue zuen eskariak:  

kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus

Jarrai iezaiguzue sareetan:

  Irakasleen inplikazioa eta ikasleekin egingo diren 
tailerretan parte hartzea.

  Hiru gela eskuragarri edukitzea (gela berberak 
izango dira prestakuntza irauten duen bitartean), bai 
eta beharrezkoak diren baliabideak ere: Internet, 
proiektorea, ordenagailuak, arbela digitala, etab.

  Ikasle talde bakoitzeko tailerren eskaera egitea 
(gutxienez 2 tailer eta gehienez 3).

  Gutxienez tailer baten eskaera egitea  
gurasoentzat.

  Koordinazio lanak eta klaustroaren eta programa-
arduradunaren artean bitartekaritza-lanak egingo 
dituen pertsona bat.

  Eskola Kontseiluaren edo gurasoen elkartearen 
konpromisoa haiek gurasoentzat aukeratutako 
tailerraren deialdia egiteko.

KontsumorakoIzena eman prestakuntzan!

Programaren balantzea 2017-2018 ikasturtea

DoaKo 
prestaKuNtza

Kontsumorako prestakuntza
ikastetxeetan

65 saio eman dira eta 796 pertsonek hartu 
dute parte, honako eduki hauei lotuta:

Gurasoei zuzendutako saioak

Parte hartu duten ikastetxeak 128 tailerrak 2.582

BIzKaIa 40

GIpuzKoa 18

araBa 7

BIzKaIa 454

GIpuzKoa 255

araBa 87

SaioaK LurraLdeKa Parte-HartzaiLeaK LurraLdeKa

BIzKaIa
75

GIpuzKoa
35

araBa
18

Parte-hartzeak 52.574

BIzKaIa
32.377

araBa
6.212

GIpuzKoa
13.985

BIzKaIa
1.612

araBa
 293

GIpuzKoa
677

elikadura ere 
bada hezkuntza

bideojokoak, 
ba al dakigu zer 
dagoen jokoan?

adingabeak eta 
internet

adingabeak 
eta telefono 
mugikorrak

Jostailu egokia 
aukeratzea

etxeko 
ekonomia

Saioak 13 4 9 36 1 2

Parte-hartzaileak 124 47 95 496 6 28


