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KONTSUMOA ESKOLETAN
(17.EKITALDIA) datuak 06/07

DATU OROKORRAK

125 ESKOLAK HARTU DUTE PARTE 2.456 KONTSUMO TAILER EGIN DIRA
LURRALDE BAKOITZEKO

Araba
18

Araba
309

Bizkaia
68

Bizkaia
1.421

Gipuzkoa
39

Gipuzkoa
726

IKASKETA MAILA BAKOITZEKO

Lehen
Hezkuntza
1.995

Bigarren
Hezkuntza
461

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

Kontsumoa Eskoletan programa
Euskal Autonomia Erkidegoko
herri hauetan izan da
2006/2007 ikasturtean:
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Ikasleek egindako KONTSUMO TAILERRAK

Guztira 72 SAIO egin dira eta 1.068 PERTSONAK hartu dute parte.

JARDUERA BAKOITZEKO DATUAK

GURASOEI ZUZENDUTAKO SAIOA

19.768 IKASLEK
hartu dute parte

1.068 GURASOK hartu dute parte

Araba
2.590

Bizkaia
11.891

Gipuzkoa
5.287

IKASKETA MAILA BAKOITZEKO

LURRALDE BAKOITZEKO

Araba
184

Gipuzkoa
231

Bizkaia
653
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Publizitatearen analisia
Ehungintza-tailerra
Ura eta argindarra
Elikagaien etiketak
Elikagaien arteko analisi konparatiboak
Umeen segurtasuna

Lehengaien eraldaketa

Paperaren birziklapena
Jolasa eta jostailuak
Ontziak eta euren berrerabilera
Elikagaien ekoizpena
Supermerkatua eta erosketak

Garraio publikoa
Kontsumitzaileen
eskubideak

Lehen Hezkuntza

Bigarren Hezkuntza

Bizkaia
42

Gipuzkoa
19

Araba
11

Egindako saioak 11 55 6

Kontsumoa eskoletan
esperientziari buruzko
INFORMAZIOA-HITZALDIA

1. TAILER PRAKTIKOA
“Nola elikatu haurtzaroan eta

nerabezaroan”

2. TAILER PRAKTIKOA
“Ikas dezagun publizitatea

aztertzen”

Parte-hartzaileak 140 860 68
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Merkataritza ardurutsua
Telefonia eta Internet
Lehengaien eraldaketa

Ura eta elektrizitatearen ordainagiriak
Etxeko ekonomia eta aurrekontua

Publizitatea eta kontsumoa

Estetika eta elikadura: gorputzaren gurtza
Kontsumoa eta ingurumena
Elikadura eta nutrizioa
Jokoak eta bideojokoak
Aisialdiarako eta berriak

Etiketak
Kontsumitzaileen
eskubideak

Osasuna eta segurtasuna

Elikagaien arteko analisi konparatiboa

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

LURRALDE BAKOITZEKO

Lehen
Hezkuntza
16.071

Bigarren
Hezkuntza
3.697
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Kontsumoa eskoletan
eta ESKOLAKO
AGENDA 21

IKASLEEN AZALPENAK:

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

Amparo Ramosek, CEP Murumendi LHI ikastetxeko
irakasleak eta bere ikasleek KONTSUMOA
ESKOLETAN programan eta ESKOLAKO AGENDA
21ean izan duten esperientzia azaltzen digute.

"Aurten, Agenda 21ean sartu ginen eta, bestaldetik,
Eusko Jaurlaritzatik, KONTSUMOA ESKOLETAN
programatik, tailer batzuk egiteko proposamen bat
etorri zitzaigun. Gaiarekin oso lotuta zeudenez
aukeratu genituen. Bata zen PAPERAREN
BIRZIKLAPENA eta bestea ONTZIAK ETA EUREN
BERRERABILERA" Amparo Ramosek dio.

rUBEN iBARBURU ikaslea:
Hegazkin bat egin dut paperaz eta brik-kartoi batekin.

Oso erraza ez da izan." "Oso paper gutxi bota behar da
zakarrontzira.

mIKEL
aRGANDONA
ikaslea:

Jostailu hau
egiteko, botila bat
moztu behar da eta itsatsi gometzak, gero zulo bat
egin eta kortxo batekin lotu.

hASAR
bUEDAN
ikaslea:

Papera arboletatik
dator baina guk parepa
egin dugu egunkari
zaharrak erabiliz.

´
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CEP Murumendi LHI
Beasain

Eskolako Agenda 21, ikastetxe eta inguruaren
iraunkortasunaren eta kalitatearen alde hezkuntza
komunitateak, udalekin batera, aurrera eramaten
duen konpromiso eta ekintza-plan bat da.

Helburuak:

• Inguruko giza eta ingurumen-egoera ulertzea.

• Garapen iraunkorrarekin bat datorren
kudeaketa (ikastetxearena eta inguruarena)
bultzatzea.

• Erabakietan parte hartzeko gai izatea.

ESKOLAKO
AGENDA 21

AMPARO RAMOS
irakaslearen azalpena:

Hezitzaileek panel honetan azaldu zuten nora bota
behar den material bakoitza baina argi utzi dute hori azken
pausua dela. Lehena gutxitzea da, bigarrena berrerabiltzea
eta azken irtenbidea kontenedorera botatzea. Horregatik
ikasi dugu tailerrean ontziak nola aprobetxatu jostailuak
egiteko.

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

Hemendik aurrera gure helburua paperaren erabilera
eskolan murriztea izango da. Hori bultzatzeko ekintza batzuk
egingo ditugu eta nik uste dut lortuko dugula.
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Jolasak funtzio garrantzitsua du haurren hezkuntzan eta beraien garapen pertsonalari
laguntzen dio; beraz, posible den neurrian zaindu behar dugu.

Karrantzako ikastetxeak otsailaren 28tik martxoaren 2ra jolasa eta jostailuak tailerrean
parte hartu du.

JOLASTEN ikasi

tailerra irudietan

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

CEP Karrantza LHI Karrantza

mIKEL gONZALEZ 10 urte:
Nik Mikadoa egin dut. Palillo batzuk margotu ditugu eta gero

nola jolasten den irakatsi digute. Etiketa eta argibideak ere idatzi ditugu.
Asko gustatu zait, horrelako jolas bat egiten nuen lehengo aldia izan
delako.

yAIZA rANERO 11urte:
Twisterra egiteko lehengoz borobilak eta gezitxoak

margotu ditugu. Gero kartoi eta zarama poltsetan itsatsi ditugu.
Oso dibertigarria izan da.

rOSA mARTIN, 6.mailako irakaslea:
Nahiz eta oso interesgarriak izan, normalean ikastetxean ez daukagu

astirik horrelako gaiak lantzeko. Oso tailer egokia iruditu zait, nota jartzekotan,
bederatzi bat jarriko nioke. Praktikoa izan da eta umeek ondo pasa dute.

´



• JOSTAILUA ez da ezinbesteko baldintza JOLAS-JARDUERAK garatzeko.

• Haurrek, jostailurik ez badute, inprobisatu egiten dituzte. Jostailu gehiegi badituzte, jabe bihurtzen dira,
ez sortzaile.

• Fabrikatutako jostailua ez da haurrak duen aukera bakarra. Kaxa bat istorio baten protagonista bihur daiteke.

• Haurrek beren objektuen erantzule izan behar dute. Erabili ondoren jaso egin behar dituztela ulertu behar dute.

• PUBLIZITATEAk eragin handia du haurrengan ere; komeni da ikusaraztea
iragarkietan jostailu gutxi batzuk baino ez direla agertzen, eta aukera zabala
dagoela merkatuan.

• Komeni da jostailuek erabilera bat baino gehiago izatea, erabilerak aldatzeko eta
haurren sormen-jarduerari laguntzeko.

• Jolasak eta jostailuak haurren ADINERA EGOKITU behar dira, baita haurren
interesetara eta zaletasunetara ere.

• ETIKETA irakurri behar da, jostailua zein adinetarako den egokia adierazki baitigu.
Jostailuak, besteak beste, Europar Batasuneko marka (CE) eraman beharko du;
marka horrek oinarrizko segurtasun-eskakizunak betetzen dituela adierazten du.

ez ahaztu....
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Karrantza LHIko
3. zikloko
ikasleek egindakoa

Zure ustez,zer nolako garrantzia dute jolasek?
Umeentzako jolasa ezinbestekoa da. Ez bakarrik
denbora pasatzeko baita ere lan egiteko eta
esperientzia jasotzeko. Irakaskuntzan ere, sarritan
erabiltzen dira jolasak.

Zure ustez, nola aldatu dira jolasak deboran
zehar?
Asko aldatu dira. Ni txikia nintzela, kanpoan
jolasten ginen, kalean. Gaur egun, berriz gehienbat
etxean eta hainbat tramankulu dituzte etxean
jolasteko. Bestaldetik, gu 10 – 12 lagun biltzen
ginen jolasteko, orain askotan jolasten da bakarka
eta hori harreman sozialetan igertzen da,
harremanak ez daude indartuta.

Zer deritzozu jostailuen kontsumo arduratsua
ikasleekin lantzeari?
Nik uste dut oso gai garrantzitsua dela. Gaur egun
publizitateak eragin handia du eta gure eskuetan eta
batez ere, gurasoen eskuetan dago hori guztia
bideratzea. Jostailuak erosterakoan, adibidez, ez dugu
erosi behar ikusten dugun lehena baizik eta kontzientzia
pixka bat hartu eta pentsatu; zer da jostailu bat?,
zertarako nahi dugu?, nondik dator jatorriz? Horrelako
gauzak eskolan lantzea oso garrantzitsua da.

Landu dituzue horrelako gaiak ikastetxean?
Orain arte, antzinako eta betiko jolasak landu ditugu:
iturriak, kanikak, pita,... baina kontsumo
arduratsuari, konkretuki bideratua, ez.

Elkarrizketa...
VICTOR MONASTERIO

CEP Karrantza LHIko
zuzendaria:



Fenomeno horren aurrean, hainbat alderdi izan behar
ditugu kontuan:

Haurrak 5 edo 6 urtera arte, gutxienez, ez
dira hasten publizitatea beste informazio
motetatik bereizten ezta publizitatearen eragina
eta asmoa ulertzen ere. Baina publizitatetik
babesteko, ez da nahikoa publizitatea
beste informazio motetatik bereizten jakitea.
Haurrak publizitatearen asmo limurtzailea
antzematzen jakin behar du; Hau da,
iragarkiak norbaitek egiten dituela eta iragarki
horien helburua produktua saltzea besterik ez
dela. Aztertze, sintesi eta kritikarako
gaitasunaren garapen beta 10 edo 12 urte
ingururekin lortu daiteke.

Haurren kasuetan, publizitatearen mezuak leku
desberdinetan agertu ahal dira; pelikuletan,
haur klubetan eta aldizkarietan, besteak beste;
agertutako mezuek, batzutan, hezkuntza edukinak
ere izan ohi dituztenez, publizitatearean eta
informazioaren artean bereiztea zaila egiten da.
Haurrek erosteko ahalmen urria dute baina, era
berean, sentimenduen bidez konbentzitzeko
ahalmen izugarria. Haurren eragina handia
izaten da familiaren erosketa erabakietan.
Oso garrantzitsua da publizitate teknikak eta
publizitatearen aurrean ahalmen kritikoaren
garapena ikastetxean lantzea.
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PUBLIZITATEA eta haurtzaroa
Publizitateak gu guztiok gaitu helburu; ikusi egiten dugu, entzun, erabili, baina baita jasan ere.
Dena den, publizitate-agentzientzat bada merkatu bereziki erakargarri bat: HAURRAK.
Publizitatea haurren bizitzaren parte da orain, toki guztietan aurki dezakete: telebistan, irratian,
Interneten, sakelako telefonoan, supermerkatuan, gozoki-bilgarrietan,etab.

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

Iragarkien bidez, saldu nahi dizkiguten
produktuak buruan sartzen dizkigute, produktu
gehiago eros ditzagun pertsonaia famatuak
erabiltzen dituzte. Dena oso neurtuta dago:
pertsonaiak, musika, koloreak...

Marka ez da irizpide garrantzitsuena, beste
gauza batzuk kontuan izan beharko genituzke:
prezioa, kalitatea... Produktuak konparatu
behako genituzke eta euren ezaugarrien
arabera aukeratu, eta ez markagatik

Celia Santamarina. DBHko 1.MAILA

(Publizitatea eta kontsumoa
tailerraren parte hartzailea,

Kontsumoa Eskoletan 06/07)

CPEIPS VIRGEN NIÑA
HLBHIP

DEUSTUKO IKASTOLAko
Lehen Hezkuntzako 6.mailako ikasleek egindako
lana. Publizitatearen analisia tailerran parte hartu
ondoren, argi eta garbi ikusi zuten hauxe:

"erosi baino lehen, produktuaren alde
onak eta txarrak aldetaru behar dira"



"Pizza da, dudarik gabe, gazteen elikagai gustukoenetako bat, eta haiek
ez dute jaki hori dastatzeko aukerarik galtzen, izugarri gustatzen zaie.

Hori guztia, CEP ZIPIRIÑE LHIn egiaztatu genuen, Lehen Hezkuntzako lehen
mailako ikasleekin elikagaien ekoizpena (pizza) tailerra egin genuenean".
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Hau bada benetako PIZZA BAT!
CEP Zipiriñe LHI Sopela

Modan dagoen elikagai bat osagai naturalekin egiten badugu, plater elikagarri eta osasungarria
izango dugu.

Goazen eskuak
garbitzera! Elikagaien
manipulazioari eta
garbitasunari buruzko
oinarrizko argibide
batzuk eman eta
guztiok, cheff onenak
bezala, lerroan jarri
ginen eskuak
garbitzeko.

Bueltan garbi-garbi
etorri eta masa
egiten hasi ginen;
lehenbizi, guk masa
lotu genuen ikasleen
laguntza
paregabearekin, eta
hura jalki bitartean,
elikadura osasungarri
eta orekatua izateko
elikagaien gurpila
oinarrizkoa dela
azaldu genien,
elikagaien
garrantziaz kontura
zitezen; izan ere,
denetarik jan behar
da!

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

Masa jalki zenean, ikasleei banatu
genien moldatu eta forma eman
ziezaioten, ondoren... beste
osagai guztiak,
askotarikoak eta
elikagai-talde
guztietakoak.

Pizzak laberatzea
besterik ez
zitzaigun
geratzen; hortaz,
kontu handiz
labean sartzen
hasi ginen. Pizzak
labean egin
bitartean, etiketa
sinple bat egin
genuen
produktuaren izena, marka, osagaiak eta
iraungitze-data eta guzti jarriz. Produktu
manufakturatua genuen, benetan.

Emaitza: oso pizza goxoa,
baina, batez ere,
osasungarria eta orekatua.



DEUSTUKO IKASTOLAk KONTSUMOA ESKOLETAN programan parte hartu du eta
elikadurari buruzko hainbat tailer egin ditu. Honako gaiak landu ditu: elikagaien
etiketa, azterketa konparatiboak eta elikagaien ekoizpena.

Jaki bat prestatzea izan zen tailerrean parte hartu zuten ikasleak gehien harritu zituen
gauzetako bat. LHko 3. zikloko ikasleei izugarri gustatu zitzaien esperientzia, eta irakasle

eta gurasoen laguntzaz, sukaldean sartzea eta janari onak prestatzea erabaki
zuten: bizkotxoa, usapalak, arrautza-lorea, gailetak, oilasko errea sagarrekin,
arroz-pastela, ogi-torradak eta pajaritak. Beste guztiok haien
esperientziaz gozatzeko, hainbat ERREZETA bidali zizkiguten,
Kontsumoa Eskoletan aldizkarian argitaratzeko.
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ELIKADURA OREKATUA, bizimodu
osasuntsurako errezeta

Deustuko ikastola Bilbao

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA



Elikadura-ohitura
osasungarriak eskolan
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Elikatzea beharrezkoa da, baina, horrez gainera, plazera eta jarduera dibertigarria ere izan daiteke, bai
eta ikasteko baliabidea ere. Elikaduraren gaia eskolan lantzeko, zenbait ideia proposatuko ditugu:

• Ohituratzat har dezakegu, egun jakin batekin edo ospakizun batekin lotuta, ikasgelan plater errazen
bat prestatzea. Bizi garen lekuan edo garai jakin batean ohikoa den zerbait presta daiteke, gero talde
guztiak dasta dezan.

• Ikasleek plateren baten errezeta eraman dezakete ikasgelara. Platera aukeratzeko, ikasleek bi
baldintza hartu beharko dituzte kontuan: plater hori gustuko izatea, eta noizbait beraiek prestatzen
lagundu izana. Ikasgelan hainbat gauzari buruz hitz egingo dugu: platerak zer osagai dituen, nola
prestatzen den, zein dibertigarria izan daitekeen plater hori egitea eta abar.

• Eskola askotan, askari edo gosari osasungarriak antolatzen dituzte.
Era askotara egin daitezke jarduera horiek. Batzuetan, eskolako jangelako arduradunak arduratzen
dira horretaz; beste batzuetan, gurasoen elkarteak eta eskola, elkarlanean. Orain arteko esperientziak
positiboak izan dira.

• Elikagaien berri izateko beste modu bat haien historia jakitea da. Hainbat bitxikeria daude
elikagaien inguruan, eta ikasleen arreta erakartzeko balia daitezke. Ogiaren, kakaoaren,
hanburgesaren, gatzaren… historiak, adibidez. Ikasle gazteenei ipuinak balira bezala kontatzea
litzateke egokiena. Ikasle helduek, berriz, ikerketa-lana egin dezakete, gero jakien historia beraiek
kontatzeko.

• Familiak anima ditzakegu, seme-alabak prozesu honetan parte hartzera bultzatzeko. Hainbat
gauza egin ditzakete: etxerako menua pentsatu, zer erosi behar den erabaki, erosketa egitean,
produktuak konparatu, plater errazak egiten parte hartu, mahaia jarri eta lagunartean jaten gozatu.
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Aldizkaria hau urterokoa da eta diseinua Kontsumoa Eskoletan programan parte hartu dutenen lankidetzaz egiten da.
Beraz, bertan parte hartu nahi baduzue, bidali kontsumo hezkuntza izan duzuen esperientzia hurrengo posta kodera:

3035 posta kodea– 48080 Bilbao (Bizkaia)

CEP MURUMENDI LHI, CEP KARRANTZA LHI, CPEIPS VIRGEN NIÑA HLBHIP,
DEUSTUKO IKASTOLA IPI, CEP ZIPIRIÑE LHIri, eta beraien laguntza eskaini
duten ikastetxe guztiei ESKERRAK EMAN nahi dizkiegu, kontsumoa Eskoletan

aldizkariaren ale honetan eskaini diguten laguntzagatik.
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"KONTSUMO ARDURATSUA ETA BIZITZA KALITATEA"2. ESKOLA LEHIAKETA

Pasa den ekainaren 5ean, fase autonomikoaren sari banaketa izan zen.Hauexek dira ikastetxe saridunak:
CORAZONISTAS (Vitoria-Gasteiz)
TRUEBA (Bilbo)
IES ELORRIO BHI (Elorrio)
NTRA. SRA. DE BEGOÑA - JESUITAS (Bilbo)
Hona hemen aurkeztutako publizitate kanpainen slogan batzuk:

"No vivas consumiendo, consume para vivir"
"Ei, no compres residuos, elige lo mejor"

"No seas un consentido y consume con sentido"
"Reciclando, todos salimos ganando""Consume responsablemente para cuidar el medio ambiente"

Eusko Jaurlaritzako Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritzak, KontsumokoInstituto Nazionalarekin eta gainontzeko Erdike Autonomoekin batera egiten du deialdia.Helburua bikoitza da, alde batetik kontsumitzaile jakitun, kritiko, solidario eta arduratsuaizateko garrantziaz ikasleak sentzibilizatzea, eta bestalde kontsumitzaileen heziketariburuzko jardueretan ikastetxeen parte hartzea bultzatzea.
2 fase: 2 zati:• Fase autonomikoa 1. Jokor interaktiboa Interneten• Estatu mailaren fasea 2. Lan bat burutu
3. lehiaketan parte hartzeko, hurrengo web orrialdean izango duzue informazioa:www.kontsumo.net

KONTSUMO ETA INDUSTRIA SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA

Kontsumoaren gaiari dagokionez,ORIENTABIDEPEDAGOGIKORAKO GUNEbat eskaintzen dizuelagogorarazten dizuegu. Horretazbaliatu nahi baduzue, deitu telefonozenbaki honetara:
902 430 325

BERRIAK06/07


