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PUBLIZITATEA ETA KONTSUMOA JARDUNALDIA 

 

JUSTIFIKAZIOA 

Komunikabideek azken urteetan eginkizun aipagarria eskuratu dute pertsona 

gazteen gizarteratze-prozesuan, balioen eta jarrera sozialen hedapenean. 

Publizitateak, komunikabideek egiten duten bezala, pertsona gazteen ikuspegi 

estereotipatua proiektatzen du, gazteak kezkarik gabe, jostalari eta beren irudi 

pertsonala zainduz azaltzen direla. Hori irudi partziala da, gazteen unibertsoak 

ezaugarri duen dibertsitatetik eta pertsona gazteek gauzak sentitzeko eta 

jarduteko dituzten modu ezberdinetatik oso urrunekoa. Hori horrela izanik ere, 

publizitateak gazteen irudi sinplifikatu hori biderkatzen duen neurrian, indartu 

egiten du eta erreferente ukaezin bihurtzen da askorentzat. Izan ere, ikuspegi 

estereotipatu hori bere egiten dute pertsona gazteek, eta zera jasotzen dute, 

eredua hori dela, gizarteak horrekin identifikatzea espero duela.  

Publizitateak moda, balio eta gizarte-jarrera batzuk inposatzeko gaitasuna du. Era 

berean, gizarte kontsumitzailea sortzearen arduraduna ere bada, baita ondasun eta 

zerbitzu jakin batzuk eskura izatea, estatus sozialarekin eta arrakasta 

pertsonalarekin lotzeko arduraduna ere. 

Adierazitako hori guztiagatik, beharrezko egiten da publizitateari eta kontsumoari 

buruzko jardunaldia egitea, alde batetik helburuak, edukiak, estrategiak eta 

proiektatzen dituen balioak identifikatzea ahalbidetzeko eta beste aldetik, 

pertsona hezitzaileei gelan egiten duten sentikortze- eta hezkuntza-eginkizunean 

tresnak emateko, publizitatearen mezuen aurrean pertsona adingabe eta 

gazteengan jarrera kritikoa pizteko xedez. 
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PRESTAKUNTZA EKINTZAREN DESKRIBAPENA 

Publizitatearen eremuari buruzko edukiak, pertsona gazteengan duen eragina eta 

geletan landu ahal izateko aukerazko baliabideak landuko dituen saio teoriko-

praktiko bat da. 

 

HARTZAILEAK 

Irakasleak, pertsona hezitzaileak eta gurasoak. 

 

PARTAIDE KOPURUA 

Gutxienez 9 pertsona, eta gehienez 50. 

 

EGINGO DEN TOKIA 

Kontsumobideren prestakuntza eta informazio zentroak. 

 

HELBURU OROKORRA 

Bertaratzen direnei jakintzak, trebeziak, jarrerak eman publizitatearen mezuen 

aurrean pertsona adingabe eta gazteengan jarrera kritikoa pizteko xedez. 

 

 

HELBURU ESPEZIFIKOAK 

1. Kontsumo-ohituretan, jarreren sormenean eta gazteen artean balio 

berrietan hezteko publizitatearen eraginari buruz hausnartzea. 

2. Publizitatearen mezuetan erabilitako helburu, eduki, estrategia eta 

balioak identifikatzea. 

3. Pertsona gazteen jarreretan, jokabideetan eta kontsumo-ohituretan 

publizitatearen eragina ezagutzea. 
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4. Pertsona kontsumitzailea publizitatearen mezuetatik babesten duen 

araudia ezagutzea. 

5. Gelan publizitatea lantzeko tresnak ematea, pertsona gazteak hezteko 

asmoz, jarrera kritiko, analitiko eta arduratsua gara dezaten 

publizitatearen mezuen aurrean. 

 

 

IRAUPENA 

3 ordu 

Lehen zatia: 60 minutu  

Atsedenaldia: 15 minutu 

Bigarren zatia: 90 minutu 

Ondorioak: 10 minutu 

Ebaluazioa: 5 minutu 

 

EDUKIAK 

 Publizitatearen oinarria. 

o Kontzeptuak bereiztea: publizitatea eta marketina. 

o Helburuak. 

o Kolektibo kalteberenak: Pertsona gazteak. 

 Publizitatea lantzeko oinarrizko ezaguera.  

o Historia:  

o Publizitatearen euskarriak.  

o Xede-publikoa edo target-a.  

o Publikoaren arreta lortzeko estrategiak.  

 Publizitate-praktikak eta haien arautzea. 

o Arauturiko edukiak.  

o Haurren babesa.  

o Publizitate engainagarria.  

o Bertara jotzeko erakundeak.  
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 Publizitateak pertsona gazteengan duen eragina. 

o Pertsona gazteen ezaugarriak.  

o Publizitatearen balioak.  

o Publizitateak pertsona gazteengan duen eraginaren ondorioak.  

 Publizitatea gelan lantzeko baliabideak. 

o Kontrapublizitatea.  

 

METODOLOGIA  

Jardunaldia bideratzeko haria power point lan bat izango da eta bertan eduki 

teorikoak eta jardun praktikoak tartekatuko dira. 

Eduki teorikoek publizitateari buruzko oinarrizko jakintza emango diete pertsona 

parte hartzaileei eta aldi berean, jardunaldiko zati praktikoa egiteko balio izango 

dute. Gainera, esan beharra dago zati teorikoa bideoen irudietan oinarritzen dela 

neurri handi batean, eduki horien ulermena errazteko.  

 

 


