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Hala gertatu zen eta halaxe kontatu dizuegu
atalean deskribatzen dira seihilekoan
egindako ekintzarik garrantzitsuenak.

Lehen zenbaki honetan, honako hauei
buruzko informazioa aurkituko duzu:

Kontsumitzailearen Prestakuntzarako
Zentroen II. Estatu Topaketa, Oviedon egina.

Escola del Consum de Catalunya eta
Kontsumo Gelak erakundeek egindako
trukea.

KONTSUMITZAILEAREN
PRESTAKUNTZARAKO
ZENTROEN II. ESTATU
TOPAKETA
(2006/03/06-07-08)

20 0 6 ko  m a r t x o a r e n  ha s i e r a n ,
Kontsumitzailearen Prestakuntzarako
Zentroen II. Estatu Topaketa egin zen
Oviedoko Príncipe Felipe Auditorioan,
Asturietako Printzerriko Gobernuaren Osasun
eta Osasun Zerbitzu Kontseilaritzaren
menpeko Ingurumen Osasun eta Kontsumo
Agentziak antolatuta.

Topaketa hartan, hainbat autonomia-
erkidegotako (Galizia, Kantabria, Euskal
Autonomia Erkidegoa, Asturia seko
Printzerria, Valentziako Erkidegoa, Aragoi,
Katalunia, Andaluzia, Gaztela Mantxa,
Kanariar Uharteak eta Extremadura)
profesionalak elkartu ziren kontsumoari
buruzko prestakuntza-esperientziei buruz
eztabaidatzeko eta esperientzia horiek
trukatzeko.

Hala gertatu zen
eta halaxe kontatu dizuegu...

.
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Lerro hauen bidez, eskerrak
eman nahi dizkiegu

antolatzaileei Kontsumo Gelak
modu aktiboan parte hartzera

gonbidatzeagatik, bi
esperientziaren berri emateko

aukera emanda.

Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo eta Industria
Segurtasuneko Zuzendaritzaren aldetik,
Kontsumo Geletako eta Kontsumo Eskoletako
prestakuntza-programen hainbat arduradun
bertaratu ginen.

1go ESPERIENTZIA
Europako Grundtvig Proiektua
Kosmetikoekin zerikusia duen material
didaktikoa egitea.

Europako Batzordeak finantzatuta, batetik,
metodologia-ikuspegi berriak egiteko eta
esperimentatzeko aukera planteatu zuen
proiektu horrek, eta, bestetik, helduen
prestakuntzarako baliagarria zela erakutsi
zuen.
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Europako Grundtvig Proiektuak Europako
hiru herrialde bildu zituen (Espainia, Italia
eta Portugal), eta hirurok batera
kosmetikoak gai espezifikoari buruzko bost
prestakuntza-unitate multimedia eratu
zituzten.

Bi urteko ibilbidean, hainbat ekintza gauzatu
da egindako material horiei esker: helduen
hainbat kolektiborekin praktikan jarri dira
materialak, irratsaioak, hitzaldiak eta
prestakuntza-txangoak egin dira, eta
materialak sortu dira, Euskal Autonomia
Erkidegoko hiru lurraldeetan banatzeko eta
maileguan uzteko.

2. ESPERIENTZIA
Kontsumoa eta ezintasuna. Prestakuntza-
paketeak.
Kontsumoko Prestakuntza Zentroetako garapen-
kasu praktiko bat.

Integrala izatea da prestakuntza-modalitate
horren helburua; izan ere, edukietan ez
ezik, norberarekiko eta ingurumenarekiko
ohitura eta jokabide osasuntsu eta
arduratsuetan ere o inarritzen da
prestakuntza.

Oso aberasgarria izan zen gainerako
Autonomia Erkidegoekin esperientziak
trukatzea eta azaltzea; izan ere, foro bat
osatu zen bertan eta kontsumoa lantzeko
hainbat modu berri aztertu zen, baita horiei
buruz eztabaidatu ere, gizarte-sarea osatzen
duten kolektibo guztiak kontuan izanik.

Hala gertatu zen
eta halaxe kontatu dizuegu...

Kontsumitzailearen Prestakuntza Zentroen II. Estatu Topaketako
ponentzia

KONTSUMO PRESTAKUNTZAKO
ZENTROEN LEHEN TRUKEA:
ESCOLA DEL CONSUM DE
CATALUNYA ETA KONTSUMO
GELAK
(2006/03/13-14 – 2006/03/27-28)

Martxoan egin zen Kontsumo Prestakuntzako
Zentroen arteko lehen trukea.

Escola del Consum de Catalunya eta
Kontsumo Gelak zentroen artean egin
genuen trukea. Truke hura bi fasetan egin
zen:

Lehenengoan, Escola del Consum zentroko
ordezkariak Kontsumo Geletara joan ziren.

Bi egunetarako lan-jardunaldiak prestatu
ge ni tuen ,  k on ts umo ar i  bu ru zko
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Hala gertatu zen
eta halaxe kontatu dizuegu...

prestakuntzaren eta prestakuntza-zentroen
kudeaketa eta antolakuntzaren inguruan.

Bigarren fasea Katalunian egin zen.
Horretarako, Kontsumo Geletako 4 ordezkari
Bartzelonara joan ginen, zentro haren
funtzionamendua bertan ezagutzeko eta
hainbat tailerren nondik norakoak gertu-
gertutik bizitzeko.

Kontsumo Prestakuntzako bi Zentro horien
er rea l ita te a  e ta  t ru ke en  nahi z
etorkizunerako proposamenen deskribapena
Escola de Consum eta Kontsumo Gelak
zentroen artean egindako argitalpen batean
bilduko dira.

Lan-jardunaldia Kontsumo Geletan
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