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1. Prestakuntza-ekintzaren deskribapena 

 

Kontsumo arduratsua, gaur egun, kontsumitzailearen premia eta arduretako bat da.  

 

Erabili eta botatzeko gizarte batean bizi gara. Datuek berretsi egin dute hori: herrialde 

garatuetan, 200 milioi tona elikagai botatzen ditugu urtean. Elikagai asko alferrik galtzen dira, 

kate osoan gainera: produkzioan, biltegiratzean, eraldaketan eta banaketan. 

Horri dagokionez, eta etxeko eremuan alferrik galtzen diren elikagaien kantitatea finkatzeko, 

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kooperatiben Espainiako Konfederazioak (HISPACOOP) etxeko 

eremuan alferrik galtzen diren elikagaiei buruzko azterlan bat egin du 2013an. Lortutako datuen 

arabera, aztertutako etxe bakoitzean 76 kilo elikagai botatzen dira urtean. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzen duen 

urriaren 16ko 175/2007 Dekretuaren arabera, ikasleek eskuratu beharreko gaitasunetako bat 

gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna da.  

Gaitasun horrek Kontsumo Hezkuntzarekin zerikusia du; izan ere, kontsumoari lotutako ohitura 

eta jokabide kontziente eta kritikoak eskuratzera bultzatzen du, garapen iraunkorra eta 

pertsona guztien bizi-kalitatea sustatzeko.  

   

Era berean, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 

6/2003 Legeak kontsumoaren arloko informazioa eta prestakuntza jasotzeko eskubidea 

ezartzen du.  

 

Munduko lege eta ekimenetan ikus daitekeenez, kontsumoaren arloko hezkuntza beharrezkoa 

da, eta, hori kontuan hartuta, Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuaren ustez une egokia 

da gazteengan elikagaiak erostean jarrera kontziente, kritiko eta arduratsuak sustatzera 

zuzendutako “Begirunez kontsumitu” sentsibilizazio-kanpainaren bigarren edizioa egiteko. 
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2. Helburuak 

- Ikasleek kontsumo kritikoagoa, kontzienteagoa eta arduratsuagoa egiteko jakintzak, 

trebetasunak eta jarrerak eskuratzea. 

- Kontsumo-ohituren eta haien ondorioen aurrean jarrera kritikoa sustatzea, eremu 

sozialean, ekonomikoan eta ingurumenari lotutakoan, eta maila globalean zein tokikoan. 

- Egungo gizarteko balioei eta haiek gure kontsumoan duten eraginari buruzko gogoeta 

egitea. 

- Giza eskubideak errespetatuko dituen eta baliabide naturalen iraunkortasuna eta tokiko 

garapena bermatuko dituen elikadura-kontsumo kritikoagoa, kontzienteagoa eta 

arduratsuagoa lortzen laguntzea. 

- “Elikadura iraunkor” kontzeptua ezagutzea eta, herrialde garatuetako gehiegizko 

kontsumoak eragindako arazoaren soluzio gisa, norberaren ardura balioestea.  

- Erosketa arduratsua egiteko elikagaien etiketa ezagutzeak duen garrantziari buruzko 

gogoeta egitea.  

- Erosketa ekintza kontziente, kritiko eta arduratsutzat hartzea. 

 

3. Edukiak 

1. Kontsumo-gizartearen balioak eta ohiturak. 

2. Kontsumoaren ondorio sozialak, ekonomikoak eta ingurumenari lotutakoak. 

3. Elikadura-kontsumoaren katean esku hartzen duten agenteak: 

 Pertsona edo enpresa produzitzaileak 

 Garraio-enpresak 

 Paketatze-enpresak 

 Salmenta-puntuak 

 

4. Merkataritza tradizionalaren ondorioak: 

 Ingurumen-inpaktua 

 Gizartean  

 Ekonomian 
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5. Elikadura-produkzioa: 

 Eredu intentsiboaren jardunbideak: 

 Produkzio intentsiboa 

 Produkzio multinazionalak 

 Publizitatearen tresna 

 Merkataritza tradizionalaren alternatibak. Elikadura-subiranotasuna 

 Tokiko produkzioa 

 Produkzio estentsiboa 

 Sasoiko produktuak 

 Produktu ekologikoak 

 Bidezko merkataritzako produktuak 

 

6. Elikadura: 

 Dieta orekatua 

 Higiene- eta garbitasun-ohiturak janaria prestatzean 

 Elikadura ona aukeratzean erabaki arduratsu eta autonomoak hartzeko prozesua 

 

7. Iraunkortasuna: 

 Puntu berdea 

 Hondakinak murriztea 

 Ontzien berrerabilera, birziklatzea eta birziklatzealdia 

 Plastikoak eta haien sailkapena: plastiko motak  

 Elikagaien etiketa ekologikoa 
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4. Jarduerak  

Jarduerak Kanpainak dituen 3 saioen arabera banakatuta daude. Saio bakoitzari datxezkion 

jarduerez gain, erakusketa iraunkor bat egongo da: 

 

ERAKUSKETA IRAUNKORRA: Ikastetxean egon beharreko egunetan, erakusketa bat jarriko da, 

kanpaina egingo duten ikasleek ez ezik zentroaren gainerako erabiltzaileek ere irakur dezaten. 

Hori behar bezala egiteko, komenigarria izango litzateke ahalik eta ikasle eta irakasle gehien 

sartzeko moduko gune komun batzuk izatea (ikastetxeko sarrera, adibidez). 

 

1. SAIOA: ELIKADURA IRAUNKORRA (1. ZATIA): 60 minutu 

Saio hau ikastetxean egingo da, eta honako jarduera hauek egingo dira: 

1. jarduera. Bideoforuma 

Egungo gizarteko produkzio eta kontsumo masiboei buruzko bideo bat proiektatuko da, ikasleen 

sentsibilizazioa eta gogoeta bultzatzeko. Bertaratu den bakoitzak lortutako ondorioekin, mahai-

inguru bat sortuko da.  

2. jarduera. Ba al dakizu zer jaten duzun? Menu iraunkorra egitea 

Ikasleei menu bat prestatzeko eskatuko zaie. Horretarako, jatorri desberdina duten eta 

produkzio- eta banaketa-eredu desberdinen bidez lortu diren osagaiak izango dituzte. Osagai 

bakoitzaren ezaugarriak aztertu ondoren, gure dietan egon behar dutenak aukeratuko dira. 

 3. jarduera. Tokiko merkatuak bilatzea, Interneten eta merkataritza-giden bidez 

(udalerriaren arabera)  

Ikastetxea dagoen udalerritik hurbilen dauden saltokiak bilatuko dituzte Interneten. 

 

Lehen saio honetan, jarduerak behar bezala egiteko beharrezkoak diren BALIABIDEAK honako 

hauek dira: 

 Internet izango duten ordenagailuen gela bat, ikasleek tokiko merkatuak eta kontsumo-

taldeak bilatu ahal izan ditzaten. 

 Bideoa proiektatzeko ordenagailu bat edo eramangarri bat. 

 Proiektagailua 
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2. SAIOA: ELIKADURA IRAUNKORRA (2. ZATIA): 60 minutu 

Saio hau ikastetxean egingo da, eta honako jarduera hauek egingo dira: 

1. jarduera. Sasoiko produktuak. Katamotz-jokoa  

Katamotz-jokoaren bidez, fruta, barazki, haragi edo arrain bakoitzaren sasoia bilatuko da. 

2. jarduera. Nekazaritza ekologikoa.  

Bideo bat ikusiko dute, nekazaritza ekologikoaren eta haren etiketaren ezaugarriak ezagutu ahal 

izan ditzaten. Jarduera osatzeko, galdera sorta bat eta etiketa ekologikoa duten produktuen 

erakusketa bat egingo da. 

3. jarduera. Merkataritza alternatiboa. Bidezko Merkataritza 

Ikasleek, pictionary jokoaren bidez, bidezko merkataritzako produktuek bete beharreko 

irizpideak asmatu beharko dituzte. 

 

Saio honetarako beharrezkoak diren BALIABIDEAK honako hauek dira: 

 Bideoa proiektatzeko ordenagailu bat edo eramangarri bat. 

 Proiektagailua 

 Bideoa proiektatzeko ikasgela 

 

3. SAIOA: BEGIRUNEZ KONTSUMITU: 90 minutu 

Saio hau Kontsumobideren Kontsumoko Prestakuntza Zentroan egingo da.  

 

Elikadurari eta iraunkortasunari lotutako 2 tailer egingo dira: DIETA OREKATUAREN tailerra eta 

EROSKETA BERDEAREN tailerra. 
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5. Gaitasunekiko lotura 

5.1. Bigarren hezkuntza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

 
    

  

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

   
  

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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5.2 Beste talde batzuk 

 

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
Atzerriko 

hizkuntzetan 
komunikatzeko 

gaitasuna 

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

 
 

 
   

 

  

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

      

 

 

 

6. Metodologia. 

Metodologia aktiboa izango da, eta ikasleak berak izango dira jardueren protagonistak. 

“Arituz" ikastea da helburua, hau da, talde-lana eztabaidarako, elkarrizketarako, gogoetarako 

eta ondorioak ateratzeko tresna izatea. Parte-hartzean eta gogoetan oinarritutako 

metodologia aktiboa, induktiboa eta esperimentala da. 

 

7. Hartzaileak 

Kanpaina Gipuzkoako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleei zuzenduta 

dago. 
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8. Tokia 

Lehen 2 saioak ikastetxean egingo dira, eta hirugarrena, berriz, Kontsumobideren Donostiako 

Prestakuntza eta Informazio Zentroan. 

 

9. Iraupena 

1. saioa (bideoforuma, erakusketa, talde-dinamika): 60 minutu. 

2. saioa (talde-dinamika): 60 minutu. 

3. saioa (tailer praktikoak): 90 minutu. 

 

10. Baliabideak 

 

Informazio gidak 

 

 GUÍA DE RECURSOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. MATERIALES DE DIVERSA ÍNDOLE 

Y EXPERIENCIAS. (“GARAPENERAKO HEZKUNTZA-BALIABIDEEN GIDA. HAINBAT MOTATAKO 

MATERIALAK ETA ESPERIENTZIAK”) 

http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/formato.php?valor=video 

 

 

Material didaktikoak 

 

 MULTIMEDIA-MATERIALA: FRUTAK ETA BARAZKIAK. ELIKADURA OSASUNGARRIA LORTZEKO 

http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-

kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras/eu_sll/informacion.h

tml 

 

 

 

 

http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/formato.php?valor=video
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras/eu_sll/informacion.html
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 MULTIMEDIA-MATERIALA: FRUTAK ETA BARAZKIAK. MUNDU IRAUNKOR ETA SOLIDARIO 

BATERAKO 

http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-

kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras2/eu_sll/informacion.

html 

 

 MULTIMEDIA-MATERIALA: ELIKAGAIEN ETIKETAK, PUBLIZITATEA, ESTABLEZIMENDUTIK 

KANPOKO SALMENTAK ETA LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUAK 

http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-

kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.html 

 

 “COMO ALIMENTAR AL MUNDO” BIDEOA 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU 

 

 

 KANPAINAK, JOKUAK, BIDEOAK ETA EKOLOGIKO ETA DENBORALDIKO PRODUKTUEN 

INFORMAZIOA 

http://www.alimentacion.es/eu/ 

 

 DENBORALDIKO PRODUKTUAK LANTZEKO APLIKAZIOA 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/temporada/calendario_ali

mentos.html 

 

 NO TE COMAS EL MUNDO (“EZ EZAZU MUNDUA JAN”). MATERIALAK (POWER POINTEKO 

AURKEZPENAK, IKUS-ENTZUNEZKOAK, FICHAK, ELKARRIZKETAK) 

http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique10&lang=es 

 

 FILM LABUR MUTUA: “ON; SOBERANÍA ALIMENTARIA EN MARCHA” (9´) 

http://www.letra.org/spip/spip.php?article3708 

 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras2/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras2/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_frutas_verduras2/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.html
http://www.kontsumobide.euskadi.net/y10-kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_mmedia_publicidad/eu_sll/informacion.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU
http://www.alimentacion.es/eu/
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/temporada/calendario_alimentos.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2009/04/temporada/calendario_alimentos.html
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubrique10&lang=es
http://www.letra.org/spip/spip.php?article3708
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 TRES HISTORIAS Y UN VASO DE LECHE. (“HIRU ISTORIO ETA BASO BAT ESNE”) 

http://opcions.org/es/cric/que-hacemos/video-documental  

 

  

 ELKARTASUN BIDEAK (ETBREN DOKUMENTALAK). SUSTRAIAK 

http://www.eitb.com/videos/noticias/afondo/detalle/297857/rutas-solidaridad-raices-i/ 

http://www.blogseitb.com/rutas_de_solidaridad/2009/12/17/raices/ 

 

Web-orriak 

 

 www.kontsumobide.eus 

 http://consumoresponsable.info/conocenos/ 

 http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/49997 

 www.fao.org 

 www.consumehastamorir.org 

 http://www.ceroco2.org 

 http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/default.aspx 

 http://www.derechoalimentacion.org  

 www.viacampesina.org 

 www.foodsovereignty.org 

 www.prosalus.es 

 http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/manzanas-locales-

recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-alimentaria-en-el-pais-vasco/ 

 

 

 

 

 

 

http://opcions.org/es/cric/que-hacemos/video-documental
http://www.eitb.com/videos/noticias/afondo/detalle/297857/rutas-solidaridad-raices-i/
http://www.blogseitb.com/rutas_de_solidaridad/2009/12/17/raices/
http://www.kontsumobide.eus/
http://consumoresponsable.info/conocenos/
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/49997
http://www.fao.org/
http://www.consumehastamorir.org/
http://www.ceroco2.org/
http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/default.aspx
http://www.derechoalimentacion.org/
http://www.viacampesina.org/
http://www.foodsovereignty.org/
http://www.prosalus.es/
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/manzanas-locales-recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-alimentaria-en-el-pais-vasco/
http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/manzanas-locales-recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-alimentaria-en-el-pais-vasco/
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Helbide interesgarriak 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak 

 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


