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EROSKETA ARDURATSUA EGITEKO IRIZPIDEAK: 

EROSKETA BERDEA 

 

JUSTIFIKAZIOA 

Ondasunak eta zerbitzuak erostea egunero egiten den jarduera ohikoena dela eta jarduera 

hori ez dela, inolaz ere, jarduera neutro bat, hainbat faktore kontuan izanda hartutako 

erabaki baten emaitza baizik: faktoretako bat, zalantzarik gabe, prezioa da; baina modak, 

kalitateak eta beste elementu batzuk ere kontuan hartzen ditugu, inplizituki nahiz 

esplizituki. 

 

Arduraz erosteak erosteko erabakietan gizartearekin, ingurumenarekin eta etikarekin 

lotutako alderdiak ere kontuan hartzea du helburu. Horrela erosterakoan, kontsumitzaileek 

balio erantsia gehitzen diote beren kontsumoari, behar diren produktuak edo zerbitzuak 

erosterakoan, ingurumena babesten jarraitzen dute eta enplegu duina bultzatzen dute, 

besteak beste. 

 

Beraz, erosterakoan, kalitatea-prezioa erlazioa soilik aintzat hartu gabe, arduraz erostearen 

irizpideak ere aintzat hartzen badira, toki-garapenaren alde egin eta berori indartuko da, 

ingurumena babestuko da, giza eskubideak babestuko dira eta lan-baldintzak hobetuko dira. 

 

FORMAKUNTZA EKINTZAREN DESKRIBAPENA 

Ontziratutako produktuak eta eskola/bulegoko materiala erosteko irizpide ekologikoak 

lantzeko saio teoriko-praktiko batean datza. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NORI ZUZENDUA 

Hezitzaileak: gurasoak eta irakasleak. 

 

PARTAIDE KOPURUA 

Gutxienez 9 pertsona, eta gehienez 45. 

 

EGINGO DEN TOKIA 

Kontsumobideren prestakuntza eta informazio zentroak. 

 

HELBURU OROKORRA 

Bertaratutakoei gertuko ingurugiro batetik, adingabeak kontsumo kritiko, kontziente eta 

arduratsuago batean hezitzea ahalbidetzen dieten ezagutza, trebetasun eta jarrerak 

eskuratzea. 

 

HELBURU ZEHATZAK 

1. Edozein produkturen erosketan dauden ingurumen irizpide inplizituak ezagutzea.  

2. Erosketaren erabakian, ingurumen koste ezberdinak berrezagutzen ikastea. 

3. Ingurumen eta gizartea aldetik egokiagoak diren produktu alternatiboak 

ezagutaraztea. 

4. Etiketatu ekologikoa ezagutu eta interpretatzea. 

5. Beharrezkoak ez diren produktuen eta ingurumen inpaktua dutenen erosketa 

murriztea. 

6. Produktuen berrerabilketaren praktikak bultzatzea. 

7. Hondakin gutxiago sortzeko jokabideak eta hondakinak sortzean ingurumenarekin 

errespetuzko jokabideak ezagutzea.  

8. Ontzi motak eta hauen birziklapen eta berrerabilpen aukeren ezaugarriak, gaur 

egungo egoera eta birziklapen bizitza ezagutzea.  

 

IRAUPENA 

Formakuntza ekintzak ordu 1 eta 30 minutoko iraupena izango du. 

 



 
 

 

EDUKIAK 

1. Produktuen etiketatua. Etiketa ekologikoak. 

2. Puntu berdea: esanahia eta ontzien aurkezpena. 

3. Bulego eta eskolako materialaren erosketaren aukeraketa jasangarria: 

a. Eskola materialaren erosketarako ingurumen zuzenbideak. 

b. Materialen erabilpenerako ingurumen irizpideak. 

4. Hondakinen Murrizketa: 

a. Soltean erostea eta produktuen gainezkako enpaketatzea. 

b. Ontziak: Bolumena eta hondakinen murrizketa. 

4. Berrerabilpena, Birziklapena eta hondakinen birziklapenaren bizitza: 

Papera / Kartoia, Beira, Plastikoa, Metala, Tetra Brick-a. 

 


