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Gure bizitza plastikoz gainezka dago eta planeta 
osoa kutsatzen ari da. Urtero ehunka milioi 

plastiko tona kontsumitzen dira mundu osoan eta, 
Greenpeacen arabera, 12 milioi tona plastikok 
itsa soan amaitu ohi du, itsasoko kutsaduraren  
% 80, alegia. Euskadin 500.000 tona plastiko inguru 
kontsumitzen dugu urtean, eta horietatik 85.000 
tona etxeko erabileratik datoz.

Plastikoa osatzen duten material sintetizatuak erraz 
moldatzen dira eta forma askotako objektu bihur 
daitezke. Horietako gehienak ikusgai daude, baina 
inork ez ditu ikusten beste batzuk, mikroplastikoen 
kasuan bezala. Mikroplastikoak plastiko-partikula 
txikiak dira eta 5 milimetroren azpiko tamaina dute. 
Asko kostatzen zaie degradatzea eta, besteak beste, 
tamaina handiagoko materialen zatiketatik edo  
pintura plastikoen gisako produktuen konposiziotik 
edo kosmetikoetatik datoz. Beren presentzia  
handitzen ari da ozeanoan eta itsasoko animaliek 
irentsi egiten dituztela aintzat hartuta, gizakien 
gorputzetan amaitu dezakete elikatze-katearen 
bitartez. 

Ingurumenarekiko konpromisoa

Jasangarritasuna eta klima-aldaketa aurrean  
ditugun bi erronka garrantzitsu dira. Ezinbestekoa 
da enpresek, beren produktuak ekoizterakoan  
material jasangarriagoak erabiliz, beren ingurumen-
inpaktua murriztea eta pertsonok, etxeetatik,  
ingurumenarekiko konpromiso bat hartzea. 

Zer egin dezakegu?

 

 MurrIZtu. Plastikoaren arriskua murriz-
teko hobe da plastikorik ez kontsumitzea

 
 Ontziratu gabeko produktuak erosi. Askotan 
merkeagoak izango dira eta zaborra murrizten 
lagunduko duzu, batez ere zure ontziak  
eramaten badituzu!

 
 Poltsa berrerabilgarriak erabili, oihalezkoak 
edo landare-materialez eginikoak.

Produktuen ontzietan, eraikuntza-materialetan, jantzietan, aparatu elektronikoetan 
edota altzarietan ageri da. Bere moldakortasunari eta erresistentziari esker, gehien 
erabiltzen den materialetako bat da, baina baita gehien kutsatzen duenetako bat ere. 

Nola geldiarazi plastikoaren inbasioa
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Kontsumobidek kontsumo jasangarriari buruzko zenbait tailer eskaintzen 
ditu. “Ontziak eta beren berrerabilpena” eta “Kontsumoa eta ingurumena”. 
Plastikoen kontsumoa murriztea posible da; tailer horietan hondakinak  
banandu eta bakoitza bere edukiontzira botatzearen garrantzia erakusten da 

eta materialak berrerabiltzeko sormena sustatzen da, horiekin jostailuak edo elementu apaingarriak sortuz.  
Ez itzazu galdu!

 
 Saiatu ez erosten gehiegi edo alferrik paketa tu -
ta ko produktuak. Paketatuta badaude, adibidez, 
kartoia edo beira bezalako materialez paketatuta 
egon daitezela 

 
 Erabili beirazko ontziak plastikozko tupper-en 
ordez. 

 
 Ez erabili erabilera bakarreko edalontziak, 
plastikozko platerak edo lastotxoak bezalako 
produktuak.

 
 Saihestu oso jasangarriak ez diren jatetxeak, 
esate baterako, janaria edo edaria behin 
erabiltzeko materialean zerbitzatzen dutenak. 

 
 Plastikozko objektu edo produktu bat erosi  
aurretik, pentsatu ea benetan behar duzun.  
Benetan behar baduzu, saiatu beste material batez 
egindako edo bigarren eskuko ale bat aurkitzen. 

 
 

BErrEraBIlI

 
 Plastikozko objektu bat bota aurretik, saiatu 
konpontzen. Ezin bada konpondu, pentsatu 
ea beste erabileraren bat eman diezaiokezun.

 

  
BIrZIKlatu

 
 Plastikoa birziklatzea oso zaila da. Plastikoa  
birziklatzea lortuz gero ere, ez da berrerabiltzen; 
horren ordez, material berri bat sortzen da, 
erabilera berri bat izango duena, eta ezingo du 
elikaduraren alorreko ontziekin harremanik izan 
inoiz. Material kutsatzaileen bizia luzatzen da, 
baina ez da ekonomia zirkularra sortzen. 

 
 Plastikoan bildutako produktuak erosten badituzu, 
egiaztatu ezazu euren birziklapen maila zein 
den, izan ere, gerta liteke horietako asko 
birziklagarriak ez izatea. Ontziek azpialdean ze 
plastiko motaz eginda dauden adierazten duen 
ikur bat izaten dute. Batzuk beste batzuk 
baino errazago birziklatzen dira eta denbora 
gutxiago behar izaten dute desegiteko.

PLASTIKO MOTAK

Jaso naturan dauden plastikoak. 
Hondartzan edo mendian bazaude 
eta lurrean plastikozko objektu bat 
aurkitzen baduzu, jaso ezazu. Ikusi 

zaituzten pertsonei mezu bat helarazteaz gain, 
ekosistema babesten lagunduko duzu. 

PET

1 Polietileno 
tereftalatoa

HDPE

2

PVC

3 Binilozko 
polikloruroa

LDPE

4

PP

5 Polipropilenoa

PS

6 Poliestirenoa

OTHER

7 Beste batzuk

Birziklatzeko zailtasuna

  Erraza  Zaila
  Egingarria  Oso zaila

Dentsitate altuko 
polietilenoa

Dentsitate txikiko 
polietilenoa
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Publizitatea eskura:  
kaltea edo onura? 

Nerabeek denbora asko pasatzen dute sare  
sozialetan eta Interneten. Hiperkonexio hori 

aukera bat da enpresentzat eta, horregatik, euren 
kanpainak publiko horri zuzentzen dizkiote. Sareetan 
joerak bilatzen eta sortzen dituzte, antzeko gustuak 
dituzten pertsonak jarraitzen dituzte, marka edo 
estilo batekiko duten atxikipena adierazten dute... 
Eta datu horiek guztiak eskuragai dituzte enpresek. 
Gaur egun gehien erabiltzen diren estrategien 
artean, edukien marketina eta influencer-en 
kontratazioa aipatu daitezke. Publiko gaztearen 
artean ezagunak diren pertsonak izaten dira, 
beren eragina Instagram edo Youtube bezalako 

Teknologiaren eta mundu digitalaren alorrean etengabeko aldaketak dauden garai 
batean bizi gara. Iragarkien komunikazioa ere garatu egin da eta  produktuarekin 
eta markarekin interakzioa sortzean oinarritutako estrategia berriak erabiltzen 
dituzte orain. 

plataformei esker lortu eta esplotatu dutenak. 
Jokabide-eredu gisa ikusten dituzte eta, ondorioz, 
kontsumo-preskriptore bihurtzen dira.

Jantziak, kosmetikoak, elikagaiak, bideojokoak, 
teknologia... marka asko baliatzen dira kanal  
horietaz. Ez da beharrezkoa produkzio handiko  
bideoak egitea, nahikoa da kamara bat eta  
“influencer” bat izatea eta hark produktua nola 
erabiltzen den, zergatik gustatzen zaion edo zer 
abantaila dituen adieraztea kanpaina egiteko.  
Horrenbesteko eragina du bere jarraitzaileengan, 
ezen salmentak sortzeko modu bat baita.
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Hausnartu eta aztertu iristen zaizkizun 
iragarkiak. Izan ezazu jarrera kritikoa, ez 
zaitez mezu polit batez limurtzen utzi.

Hartu beharreko neurriak. Ez sinetsi 
ezinbestean zure “influencer” gogokoenak 
dioena, adibidez, krema bat oso ona eta 
merkea dela edo kirol-oinetako batzuk  
benetan erosoak direla. Lehenik eta behin, 
ziurtatu ezazu hori egia dela. 

Ileko plantxa horiek erabili behar dituzu 
funtzio bera betetzen duten beste batzuk 
dituzunean? Pentsatu ezazu.

Baloratu ea erosi asmo duzuna behar 
ote duzun, eta ez baduzu behar, ahaztu 
ezazu. 

 
Galdetu ezazu eta informatu zaitez  
aldaketak eta itzulketak egiteko aukerari 
buruz. 

Iragarkiak beti lotesleak dira. Gorde 
itzazu (eskuorriak, pantaila-irudiak...), izan 
ere, froga gisa balio dezakete esandakoa 
betetzen ez badute.

Modu arduratsuan eta koherentean erosi

Sormen handiko kanpainak ere badira, eta beste 
kanpaina batzuek, berehalako salmenta bilatu  
ordez, ingurumenaren errespetua edo teknologien 
erabilera arduratsua bezalako balioak sustatzen 
dituzte. Enpresei gaur egungo gai horiek beren 
markekin lotzea interesatzen zaie, beren izen ona 
eta balioa sustatzen baitute. Horretarako gertuko 
mezuak erabiltzen dira, emozioz eta sentimenduz 
beteak, oso eraginkorrak izan ohi direnak. 

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza 
Elektronikoko Zerbitzuaren Legearen arabera (LSSI 
gaztelaniaz) “elektronikoki egindako komunikazio 
komertzialak modu errazean identifikatu beharko 

dira komunikazio komertzial gisa, eta ordezkatzen 
duten pertsona fisikoa edo juridikoa ere erraz 
identifikatzeko modukoa izan beharko da”. Ondorioz, 
pertsona ospetsu batek edo bere jarraitzaileekiko 
eragin handia daukan pertsona batek sare sozialetan 
helburu publizitarioa duen argazki bat argitaratzen 
duenean, bere babeslearen marka aipatzera 
derrigortuta dago. 

Argitalpen batzuetan #ad edo #publizitatea traola 
gehitu dela ikus daiteke eta, beste batzuetan,  
besterik gabe marka argazki-oinean jartzen dute. 
Hori dela eta, iritzi pertsonal bat eta iragarki bat 
ezberdintzea, kasu askotan, ez da erraza.

INfLueNcer
Nahiz eta hitz hau ez den hiztegian 
agertzen, behin baino gehiagotan 
entzungo zenuen ziurrenik. Gai bati buruz 
sinesgarritasunez hitz egiten duen pertsona 
bat da, bere edukiak biral bihurtzeko gai 
dena. Sare sozialetan daukan eragina  
horrenbestekoa da bera jarraitzen duten 
pertsonen kontsumo erabakietan eragin  
dezakeela.

Iragarkien aurrean, jarraitu itzazu kontsumo arduratsuaren gidalerroak:
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Ikasturte honek sentsazio onak sorrarazi dizkigu 
eta atsegin dugu hori. Ikastetxe askok hartu dute 
parte kontsumo arduratsua eta kritikoa sustatzeko 
eskaintzen ditugun jardueretan. 

aulestiko urregarai Herri Eskola horietako bat 
izan da. Lehenengo hezkuntzako 5. eta 6. mailako 
ikasleek garraiobide jasangarriak landu dituzte 
Kontsumobidek eskainitako material osagarrian 
oinarrituz. Asko ikasi dutela esan digute! 

Kontsumoari buruzko prestakuntza: 
kontsumo arduratsuari buruz 
ikasteko aukera bikaina
Aulestiko, Mutrikuko eta Barakaldoko hiru ikastetxek kontsumoari buruzko  
prestakuntzaren programako tailerretan izan zuten esperientzia azaldu digute.

Kontsumo arduratsuaren alde

Mutrikuko Goizeko Izarra ikastetxea programa 
honetako ohiko parte-hartzailea da eta kontsumo 
arduratsuarekiko daukan konpromisoak ere ez du 
etenik. Tailer ugari burutu dituzte: “Nola kontsu mitu 
eta aurreztu ura”, “Produktu baten bizi-zikloa”, 
“Familia-ekonomia jokoan”, “Jolasak eta jostailuak”... 
Irakasleen iritziz, “jardunaren bidez ikasteaz gain, 
ikasleek oso ondo pasa dute eta sortu dituzten 
baliabideak eta jostailuak izugarri gustatu zaizkie”.

Datorren ikasturtean 
ere Kontsumobiderekin 

parte hartuko dugu.
Goizeko Izarra
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Ikastetxeetako kontsumoari buruzko prestakuntza-
programak gurasoei zuzendutako tailerrak ere 
 eskaintzen ditu. Horien xedea, seme-alabekin  batera, 
gurasoei kontsumo arduratsuaren gidalerroak sortzen 
laguntzea da. Goizeko Izarra ikastetxeko gurasoek 
bolo-bolo dabilen gai bat landu dute: “Adingabeak 
eta mugikorrak” eta irakasle batek adierazi duenez, 
“oso erabilgarria eta interesgarria iruditu zaie”. 

Egunerokotasunerako prestakuntza

“Urtero ematen dugu izena kontsumoari buruzko 
tailerretan parte hartzeko”, esan ziguten rontegin 
(Barakaldo). Ikastetxe honek kontsumo kritikoa 
eta arduratsua lantzen du, eta horretarako alor 
guztiak izaten ditu kontuan: frutak eta barazkiak; 
nola kon tsu mitu eta aurreztu ura; energia; familia-
ekonomia... Ikasleentzat tailer bereziena supermer-
katuari buruzkoa da, ordea. Gai hori, ikasturtearen 
arabera, modu batean edo bestean lantzen dute. 

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

2019 / 2020   ikasturt
ea

DOAKO
tailerrak!

KONTSUMO
KO

PRESTAKU
NTZA

ikastetxeetan

Izen-ematea!

Klik!
Irailaren 27ra arte

Hortaz, badakizu, ez itxaron gehiago, eta eman izena Kontsumobideren 
 ikastetxeetarako kontsumo-prestakuntzako programan parte hartzeko.

 tailer guztiak doakoak dira!

Oso dibertigarria iruditu zaigu 
eta hemendik aurrera, gure 
gurasoekin supermerkatura 

joaten garenean ikasi ditugun 
gauza guztiak izango ditugu 

gogoan.
Rontegi



Programaren balantzea 2018-2019 ikasturtea

Kontsumorako prestakuntza
ikastetxeetan

70 saio eman dira eta 815 pertsonek hartu 
dute parte, honako eduki hauei lotuta:

Gurasoei zuzendutako saioak

Parte hartu duten ikastetxeak 125 tailerrak 2.605

BIzKAIA 38

GIPuzKOA 22

ArABA 10

BIzKAIA 394

GIPuzKOA 285

ArABA 136

Saioak lurraldeka Parte-hartzaileak lurraldeka

BIzKAIA
70

GIPuzKOA
38

ArABA
17

Parte-hartzeak 53.762

BIzKAIA
29.726

ArABA
7.704

GIPuzKOA
16.332

BIzKAIA
1.471

ArABA
347

GIPuzKOA
787

elikadura ere 
bada hezkuntza Publizitatea

Bideojokoak, 
ba al dakigu zer 
dagoen jokoan?

adingabeak  
eta internet

adingabeak 
eta telefono 
mugikorrak

etxeko 
ekonomia

Saioak 13 1 4 13 36 3

Parte-hartzaileak 146 12 55 159 402 41

  

  
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!
DOAKO 

PreSTAKuNTzA


