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ZERTAN GASTATZEN DUTE BELAUNALDI BERRIEK? 

ZENTZUZKO GASTURAKO JARRAIBIDEAK 

 

 

PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Jardun teoriko praktiko bat da, eta nerabeen eta gazteen kontsumo-ohiturei 

buruzko edukiak landuko dira, gastuaren kontrolean eta nerabeei diruaz hitz 

egiteko moduetan oinarrituz.  

 

NORI ZUZENDUA? 

Hezitzaileei, oro har. Hezkuntza formalaren, ez-formalaren eta informalaren 

eremuan. 

 

IRAUPENA 

3 orduko iraupena izango du. 

Azalpen teorikoa: Ordubete 

Atsedenaldia: 15 minutu 

Jardun praktikoa: 75 minutu 

Ondorioak: 15 minutu 

Galde-eskeak: 15 minutu 
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NON EGINGO DA? 

Kontsumobideko prestakuntza zentroan 

 

Jardunaldiaren JUSTIFIKAZIOA 

Belaunaldi berriak, jaiotzen direnetik “estereotipoek mugiarazten duten 

kontsumo-gizartean eta oso gizarte materialistan murgilduta” daudenez, 

“kalteberenen artean” daude, adituen arabera. Azken azterlanen arabera 20 

urtez azpiko neska-mutilen herenek baino gehiagok alerta pizten duten 

kontsumo-mailak dituzte. Haien ohiturak batez ere jantziei, teknologia berriei 

eta aisialdiari dagozkie. Haien desira-objektuak batez ere kotxe, bidaiak eta 

etxebizitza dira.   

Gazteek nerabezaroko garaian ematen dituzte beren lehen pausoak modu 

autonomoan eta gurasoen ikuskapenik gabe errealitate aurkako bezain 

tentagarriaren aurrean aurkitzen dira. Hezitzaileen eginkizuna da seme-

alaben diru-kontsumoa arrazionalizatzea eta arduran eta euspenean heztea.  

Heldu-etaparako bidean arrakastaz moldatu nahi badute, ezinbestekoa da 

gazteak kontsumitzaile arduratsu izatera heltzea. Kontsumitzen den dirua 

kontrolatzea, kontsumorako bulkada desbideratzea eta gastuak 

arrazionalizatzea nerabezaroan egin beharreko heldutasun-lanak dira.  

Hezitzaileak eginkizun zail baten aurrean daude: zenbat diru emango diot?, 

nola kontrolatuko ditut bere gastuak?, maiz egiten diren galderak dira horiek, 

baina ez dute erantzun bakarra. Dena den, jarraibide batzuk ezar daitezke 

diru-nerabezaro binomio konplikatuaren aurrean gurasoen jarduna errazteko.  

 

Jardunaldiaren HELBURUAK 

1. Gaurko gazteen kontsumo-ohiturak ezagutzea eta balioestea. 

2. Bertaratzen direnei transmititzea beren adingabeak kontsumo 

arrazionalean heztea garrantzitsua dela. 

3. Adingabeek beren diruarekiko jarrerari buruz gogoeta egin dezaten 

mekanismoak ezartzea.  
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4. Tresnak ematea adingabeei mezua jakinaraz dezaten eta adingabe 

horiek mezua jaso dezaten laguntzeko.  

5. Nerabeen eta gazteen autonomia indartzeko gakoak ematea, beren 

dirua banatzeari dagokionez.  

6. Hezitzaileetatik gazteenganako informazioa eta hurbilketa 

sustatzea, bereziki egoera ekonomikoari dagokionez, elkarrekin 

gastua kontrolatzearen alde lan egiteko. 

 

Azalpen teorikoaren KONTZEPTUZKO EDUKIAK 

Kontsumoko Institutu Nazionalak eta Eusko Jaurlaritzak egindako azterlanetan 

gazte-taldeen kontsumoko ohiturak, jarrerak eta jokabideak aztertu dituzte. 

Azterlan horien emaitzek belaunaldi berrien errealitatea hobeto ezagutzea 

ahalbidetuko dute eta saioaren zati praktikoa planteatzeko abiapuntua izango 

dira.   

Edukiak: 

 Alderdi kuantitatiboak 

o Diru-sarreren jatorria adinaren arabera 

o Prestakuntza 

o Gastuak 

o Familia-ekonomiarekiko ekarpena 

 Alderdi kualitatiboak 

o Nortasun-seinaleak 

o Guneak 

o Kontsumoaren baldintzak 

o Erosketa-txartelen erabilera.Kalkulu ekonomikoa 

o Kontsumo-politikaren pertzepzioa 

o Kontsumo-gaiei buruzko informazioa lortzeko bideak 
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Jardun praktikoaren KONTZEPTUZKO EDUKIAK 

Gizarteak gehiegizko kontsumora eta kontsumo irrazionalera bultzatzen gaitu, 

kontsumo ez-iraunkorrera, hain zuzen ere. 

Belaunaldi berriek jakin behar dute gastu arrazionala egiteko arau batzuk 

kontuan hartu behar direla eta etorkizuna haien eskuetan dagoela.  

Kontsumitzaileen sozializatzeari esker berenganatzen dituzte adingabeek 

heldutasunean jarduteko beharko dituzten trebetasun, ezagutza eta gaitasun 

garrantzizkoenak. Haurtzaroan hasten den prozesu horretan garrantzizkoa 

izango da adinaren aldagaia, adingabearen heldutasun-mailak eragingo baititu 

hezitzaileek, tutoreek eta gurasoek adingabeengan ohitura egokiak garatzeko 

jarraituko dituzten irizpideak.  

Hori dela-eta, hagaxka magikorik ez egon arren, oinarrizko irizpide batzuk 

ezar daitezke gazteek dirua modu arduratsuan erabiltzeko gaitasuna 

indartzeko eta haien diru-heziketa hobetzeko. 

Edukiak: 

 Kontsumoarekiko sozializazio-faseak. 

o Haurtzaroa 

o Aurrenerabezaroa eta nerabezaroa 

o Gaztaroa 

 Diruaren balioa ikastea 

 Aurrekontua ezartzea (paga) 

 Premia edo nahia. 

 Prezio-alderaketaren artearen bidez aurreztea. 

 Fakturak 

 Kontsumobideko tailerra, “Familiaren aurrekontua” 
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Jardun praktikoaren JARDUEREN GARAPENA 

1. jarduera. KONTSUMOAREN SOZIALIZAZIOA 

Gizarteak gehiegizko kontsumora eta kontsumo irrazionalera bultzatzen gaitu, 

kontsumo ez-iraunkorrera, hain zuzen ere. 

Belaunaldi berriek jakin behar dute gastu arrazionala egiteko arau batzuk 

kontuan hartu behar direla eta etorkizuna haien eskuetan dagoela.  

Baina zer agentek parte hartzen dute adingabeen sozializazio-prozesuan?, zer 

irizpide jarraitu behar dira adingabeak kontsumo-ohitura egokietan hezteko?, 

ezarritako estrategiak adingabeen eta gazteen heldutasun-mailara egokituta 

daude? 

3 talde egingo dira eta talde bakoitzak adin jakin bati dagozkion alderdiak 

aztertuko ditu: 

1. taldea.- 6-10 urte (haurtzaroa). Etapa horretan adingabeek ez dituzte 

euren gastuak kudeatzen, baina helduen bitartez sortzen dituzte. Lan-mahai 

hau, adingabeen kontsumo-eskaeretan eror ez daitezen hezitzaileentzako 

gakoak zehazten saiatuko da. 

2. taldea.- 11-16 urte (aurrenerabezaroa eta nerabezaroa). Etapa horretan 

norberaren nortasuna eraikitzen hasten dira adingabeak eta kontsumoarekin 

zerikusia duten esanahi konplexuagoak ulertzeko gai dira. Pagaren edo 

pagaren kudeaketaren kontzeptuek, beste hainbat kontzepturen artean, 

eskala txikiko independentzia garatzen laguntzen dute. Lan-mahai hau honako 

galdera hauei erantzuten saiatuko da, besteak beste: zer premia dituzte? edo 

zer trebetasun komeni da sustatzea?. 

3. taldea.- 17-20 urte (gaztaroa). Gaztaroa nortasun-krisiko garaia da. Haien 

kideek edo masa-komunikabideek eragin handia dute gazteengan, eta 

sozializazio-agenteek, aldiz, —hala nola familiak eta ikastetxeak— garrantzia 

galtzen dute. 

Gazteen diru-sarrerak kudeatzeko eta haien kontsumo-ohiturak moldatzeko 

helburuarekin etapa honetako portaerazko jarraibideak aztertzen saiatuko da 

lan-mahai hau.  
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2. jarduera. DIRUAREN BALIOA IKASTEA 

Bertaratutako guztientzako jarduera izango da eta bertan adingabeekin garatu 

daitezkeen jarduera-ereduak proposatuko dira. Jarduera hau beste jarduera 

batzuetan zatituko da eta horietako bakoitza zer adinera bideratu aztertuko 

da aurreko jarduerako ariketan aztertu diren jarraibideak kontuan hartuz: 

1. Aurrekontua ezartzea, gastuak idaztea. Zenbat gastatu dut?, gastu-

maila horretan jarrai dezaket hilabete-amaiera arte? 

2. Premia edo nahia: Behar diren 5 gauza eta eduki nahi diren beste 5 

gauza idatzi eta baita bakoitzaren gutxi gorabeherako kostua ere. 

3. Prezio-alderaketaren artearen bidez aurreztea: Gauza gehiago diru 

gutxiagoren truke  

4. “Kontsumoa ikuspegi matematikoarekin” argitalpena. Fakturak. 

Kontsumo finkoa eta aldakorra. 

5. Kontsumobideko “Familiaren aurrekontua” tailerraren jarduera.  

 

 

ONDORIOAK ETA BATERATZE LANA 

Bateratze-lana lehen ariketa amaitutakoan egingo da eta talde bakoitzak bere 

lan-mahaian ateratako ondorioak azalduko ditu adinaren araberako ohiturei, 

balioei eta lan-moduei dagokienez.  

Lehen jardueraren bidez Kontsumoaren sozializazioaren eta adingabeengan 

eta gazteengan familiak eta agente hezitzaileak duten egitekoaren azterketa 

orokorra egingo da.  

Jardunaldirako prestatutako materialarekin eta jardun praktikoan ateratako 

ondorio eta ideiekin zerrenda bat egingo da, gazteek etxeko ekonomiaren 

kontrolaren parte-hartzaile egiteko gauzatu behar diren jarraibide eta 

urratsekin.  

2. jarduerak aurretik azaldutako jarraibide horietako batzuk praktikan 

jartzeko lagunduko du, bai familia-eremuan, baita hezkuntza-eremuan ere. 

 

 


