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1. Prestakuntza-ekintzaren deskribapena 

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 

Begirunez Kontsumitu Kanpaina egitea, helburuak, edukiak, estrategiak eta proiektatzen dituen 

balioak identifikatzea ahalbidetzeko.   

 

2. Helburuak 

- Kontsumo-ohituretan, jarreren sormenean eta gazteen artean balio berrietan hezteko 

publizitatearen eraginari buruz hausnartzea. 

- Publizitatearen mezuetan erabilitako helburu, eduki, estrategia eta balioak identifikatzea. 

- Pertsona gazteen jarreretan, jokabideetan eta kontsumo-ohituretan publizitatearen eragina 

ezagutzea. 

- Jarrera kritikoa sustatzea, batere pentsatu gabe eta bat bateko gurariek eraginda egindako 

erosketen aurrean, eta halako erosketak bultzatzen dituzten publizitate estrategien aurrean. 
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3. 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 Publizitate motak telebistan. 

o Publikoaren arreta lortzeko estrategiak.  

• 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.  

• Publizitatearen eragina erosketa ohituretan. 

o Bat bateko gurariak eragindako erosketa:Horixe bultzatzen duten merkataritza 

estrategiak eta erosteko irizpideak. 

o Gogoetaz eta autonomoki egindako erosketa: Erosketako zerrenda eta erosteko 

irizpideak. 
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4. Jarduerak  

Jarduerak Kanpainak dituen 3 saioen arabera banakatuta daude. Saio bakoitzari datxezkion 

jarduerez gain, erakusketa iraunkor bat egongo da: 

 

ERAKUSKETA IRAUNKORRA: Ikastetxean egon beharreko egunetan, erakusketa bat jarriko da, 

kanpaina egingo duten ikasleek ez ezik zentroaren gainerako erabiltzaileek ere irakur dezaten. 

Hori behar bezala egiteko, komenigarria izango litzateke ahalik eta ikasle eta irakasle gehien 

sartzeko moduko gune komun batzuk izatea (ikastetxeko sarrera, adibidez). 

 

1. SAIOA: PUBLIZITATEA ETA KONTSUMOA (1. ZATIA): 60 minutu 

Saio hau ikastetxean egingo da, eta honako jarduera hauek egingo dira: 

 

ARIKETA 1: PUBLIZITATE-AGENTZIA 

Ikasleek, taldetan banatuak, publizitate-iragarki bat garatuko dute euskarri finkoan. Talde 

guztiek produktu berari buruzko iragarkia egingo dute, baina publiko desberdinentzat. 

Horretarako, iragarkia lantzeko alegia, zenbait informazio-fitxa edukiko dituzte eskura, eta 

beste zenbait fitxa aukeratuko dituzte. Behin iragarkiak gin dituztenean, erakusgai jarriko 

dituzte, eta bakoitzari zer agindu desberdin eman dioten asmatu beharko dute guztien artean.  

 

ARIKETA 2: IKASGELAN EZTABAIDA 

Amaitzeko publizitatearen balioen eta hauen eraginari buruzko galderak egingo zaizkie ikasleei, 

ikasgelan eztabaida pizteko. 

 

Lehen saio honetan, jarduerak behar bezala egiteko beharrezkoak diren BALIABIDEAK honako 

hauek dira: 

• Ikasleak lan-talde desberdinetan jar daitezen ikasgela 
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2. SAIOA: PUBLIZITATEA ETA KONTSUMOA (2. ZATIA): 60 minutu 

Saio hau ikastetxean egingo da, eta honako jarduera hauek egingo dira: 

 

ARIKETA 1: PUBLIZITATEA SAILKATZEA  

Publizitatearen historia aipatuko da, gaur egungo egoerara nola iritsi garen jakiteko, eta 

“Publizitatearen motak” aipatuko dira. Jarraian, ikasleek bideo bat ikusiko dute eta bertan 

publizitate-mezuak aurkeztuko dira. Publizitate-mezu horiek sailkatuko dituzte pixkanaka fitxa 

batean, tailerrean aztertzen diren publizitate moten arabera. 

 

ARIKETA 2: GAZTEAK ETA PUBLIZITATEA 

Kontsumo ohiturak eta kontsumitzaileen jokabideak, power point baten bidez landuko dira. 

 

ARIKETA 3: KONTRAPUBLIZITATEA 

Kontrapublizitatea zer den jakin eta gero, honi buruzko slogan bat asmatuko dute talde 

desberdinetan jarrita. 

 

Saio honetarako beharrezkoak diren BALIABIDEAK honako hauek dira: 

• Bideoa proiektatzeko ordenagailu bat edo eramangarri bat +  proiektagailua 

• Bideoa proiektatzeko ikasgela eta ikasleak lan-taldeetan jarduteko  

 

3. SAIOA: BEGIRUNEZ KONTSUMITU: 90 minutu 

Saio hau Kontsumobideren Donostiako Prestakuntza eta Informazio Zentroan egingo da.  

 

Publizitateari eta erosketa ohiturekin lotutako 2 tailer egingo dira:  

• PUBLIZITATE SPOTA tailerra 

• EROSKETAK EGITEKO IRIZPIDEAK tailerra. 

 

Azkenik talde handian kanpainaren eduki nabarmenak ateratzeko bateratze-lana egingo da. 

Zenbait mezu gomendioekin idatziko dira eta photocall bat egingo da.
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5. Gaitasunekiko lotura 

5.1. Bigarren hezkuntza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Beste talde batzuk 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
Gaitasun digitala 

 

 

 �  �  
  

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena 

�  �    

 

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

�  �   
�  

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

    

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

�  �    
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6. Metodologia. 

Metodologia aktiboa izango da, eta ikasleak berak izango dira jardueren protagonistak. 

“Arituz" ikastea da helburua, hau da, talde-lana eztabaidarako, elkarrizketarako, gogoetarako 

eta ondorioak ateratzeko tresna izatea. Parte-hartzean eta gogoetan oinarritutako 

metodologia aktiboa, induktiboa eta esperimentala da. 

 

7. Hartzaileak 

Kanpaina Gipuzkoako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleei zuzenduta 

dago. 

 

8. Tokia 

Lehen 2 saioak ikastetxean egingo dira, eta hirugarrena, berriz, Kontsumobideren Donostiako 

Prestakuntza eta Informazio Zentroan. 

 

9. Iraupena 

1. saioa (Erakusketa, talde-dinamika): 60 minutu. 

2. saioa (talde-dinamika): 60 minutu. 

3. saioa (tailer praktikoak): 90 minutu. 

 

10. Baliabideak 

Informazio-gidak 

o Kontsumo aldizkaria. 2. eta 8. zk.  

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index.shtml 

 

Material didaktikoak  

o Kontsumo arduratsuko gida: “Publizitatea” kapitulua. Kontsumobide - Kontsumoko 

Euskal Institutua. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml 
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o Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren “MEDIA” Proiektua. 2007. Publizitateri buruzko 

atala.  

http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/publicidad/index.html  

 

Web-orriak 

o Kontsumobide – Kontsumoko Euskal Institutua, “Informazio Interesgarria” sekzioa, 

“Informa zaitez” modulua, Publizitateari buruzko atala: 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_publicidad/eu_jsa/index.shtml 

 

o Kontsumoaren Kataluniako Agentzia, “Gai interesgarriak” sekzioa, “Publizitatea” 

modulua: 

http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/publicitat/index_es.html 

 

o  “Autocontrol” - Merkataritza-komunikazioaren autoerregulaziorako elkartea: 

www.autocontrol.es 

 

 

Helbide interesgarriak 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak: 
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