Informazio-gida

Arloa: PUBLIZITATEA

Publizitate motak
telebistan

1. Helburua
Denboran zehar publizitatean gertatutako aldaketak ezagutzea. Hala nola,
publizitate moten eta publizitatearen mezuen azterketa kritikoa egitea kontsumo
ohituretan duen eragina ezagutzeko.
Publizitate

kanpainak

nola

egiten

diren

ezagutzea,

abiapuntutzat

kontsumitzailearen jokabidea hartuta.

2. Edukiak
•

Publizitatearen historia.

•

Telebistako publizitatearen motak.

•

Kontsumitzailearen jokabidea eta marketina.

•

Publizitate kanpainetan erabiltzen diren publizitate estrategiak

3. Ariketak
3.1. Aurretikoa
Galdesorta txiki bat da eta taldearen arduradunari emango zaio partaideek bete dezaten,
hain zuzen ere telebistako publizitateari buruz eta horren inguruan dituzten ohiturei buruz
hausnarketa bat hasteko helburuarekin.
Jarraian, jarduera aurkeztuko dugu.

TELEBISTAKO PUBLIZITATEAREN MOTAK
1. Telebistako publizitate mezuak ikusten dituzu?


Bai



Batzuetan



Ez, iragarkiak daudenean katea aldatzen dut



Bestelakoa
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2. Tebistako zein publizitate mota ezagutzen duzu?

3. Telebistako iragarkietan aldaketarik nabaritu duzu azken urteotan?


Bai



Ez

Erantzuna baiezkoa bada, zein izan da aldaketa hori?

Zergatik gertatu dela uste duzu?

4. Hurrengo zerrendan, markatu ezagutzen dituzun kontzeptuak


Merchandising-a



Produktuaren kokapena



Babesa



Iragarkia



Publizitateko informazio iragarkiak



Telepromozioa
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5. Zure ustez, publizitate kanpainek eragina dute kontsumitzaileengan?
 Bai
 Ez
Erantzuna baiezkoa bada, zein alderditan eragiten dute?

6. Zer espero duzu tailer honengandik?

3.2. Tailerrari dagokionez
ARIKETA 1: PUBLIZITATEA SAILKATZEA
Prestatzaileak sarrera txiki bat egingo du ahoz publizitatearen historiari buruz, 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: PUBLIZITATE KANPAINA BAT EGITEA
Ikasleak azpitaldetan banatu behar dira, eta hezitzaileak emango dien produktu jakin
bati buruzko publizitate kanpaina egin beharko dute, betiere honakoak kontuan
izanda:
-

Garatzea tokatu zaien publizitate mota. Horretarako, beren estrategia azaltzen
duen fitxa plastifikatu bat izango dute.

-

Kontsumitzaileen jokabideak. Publizitate kanpainetan oso garrantzitsua den
alderdi

psikologikoa.

Horretarako,

fitxa

plastifikatu

bat

emango

zaie,

erreferentziako elementuekin.
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Kanpainak euskarri fisikoa izango du, hots, kanpaina horretan garatu beharreko
gakoak adierazten dituen fitxa.
Azkenean, kanpaina guztiak erakutsiko eta azalduko dira, antzezpen baten bidez.

3.3. Ondorengoa
Bi aukera proposatzen dira aurrerago gaia lantzeko:
1. Telebistako ordubeteko analisia ematen diren iragarki motak egiaztatzeko.
Horretarako, taldea hainbat azpitaldetan zatituko da (aztertu nahi diren
telebista-kateen kopuruaren arabera -kate orokorrak aztertzea proposatzen da-),
eta azpitalde bakoitzeko partaideak koordinatu beharko dira telebista ordu
berean ikusteko. Analisia egiterakoan, ikusi dituzten iragarkiak jasotzea eta
sailkatzen saiatzea eskatuko zaie.
Horren ondoko saioan, ikusi dituzten iragarkiak azalduko dizkiote talde handiari,
eta denen artean sailkatzen saiatuko dira.
2. Partaideek, Kontsumobideren prestakuntza eta informazio zentroan tailerra egin
ondoren, iragarki mota ezberdinak bilatuko dituzte webgunean, betiere
tailerrean aztertutako publizitate-tipologiaren arabera. Horretarako, edozein
online baliabide baliatu ahal izango dute. Jarraian, iragarki moten zerrenda
aurkezten da, bilaketa gehiago mugatzeko.
MOTAK
Merchandising

Kokapena

Babesleak

Gaininpresioa

Informaziokoak

Telepromozioa

Publierreportajea

Iragarkia
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4. Gaitasunekiko lotura
4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten
Hitzez, hitzik
gabe eta modu
digitalean
komunikatzeko
konpetentzia

taldeak

Ikasten eta
pentsatzen
ikasteko
konpetentzia



Izaten ikasteko
konpetentzia

Elkarbizitzarako
konpetentzia

Ekimenerako eta
ekiteko
espiriturako
konpetentzia

Matematikarako
konpetentzia

Zientziarako
konpetentzia

Arterako
konpetentzia

Konpetentzia
motorra

Matematikagaitasuna eta
oinarrizko
gaitasunak
zientzia eta
teknologiaren
alorrean

Gaitasun digitala



Hizkuntza- eta
literaturakomunikaziorako
konpetentzia


Teknologiarako
konpetentzia

Gizarterako eta
herritartasunerako
konpetentzia

4.2. Beste talde batzuk

Ama-hizkuntzan
komunikatzeko
gaitasuna

Atzerriko
hizkuntzetan
komunikatzeko
gaitasuna
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Ikasten ikasteko
gaitasuna

Gaitasun soziala
eta zibikoa

Ekimenaren
zentzua eta
enpresa-espiritua

Kultura-arloko
kontzientzia eta
adierazpena





5. Baliabideak
Informazio-gidak
•

Kontsumo aldizkaria. 2. eta 8. zk.
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10kbdocs04/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/eu_kontsumo/index
.shtml

Material didaktikoak
•

Kontsumo arduratsuko gida: “Publizitatea” kapitulua. Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutua.
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index
.shtml

•

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren “MEDIA” Proiektua. 2007. Publizitateri
buruzko atala.
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/publicidad/inde
x.html

Web-orriak
•

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

“Informa

zaitez”

modulua,

Publizitateari

buruzko

atala:

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_publicidad/eu_jsa/index.shtml
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•

Kontsumoaren

Kataluniako

Agentzia,

“Gai

interesgarriak”

sekzioa,

“Publizitatea” modulua:
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/publicitat/index_es.html
•

“Autocontrol”

-

Merkataritza-komunikazioaren

autoerregulaziorako

elkartea: www.autocontrol.es

Helbide interesgarriak
Kontsumobide-ren

kontsumoaren

alorreko

prestakuntza

eta

informazio zentroak

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia / San Sebastián

Adriano VI, 20-1º. 01008

Nicolas Alcorta, 2. 48003

Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015

Telf: 945 01 66 00

Telf: 94 403 22 20

Telf: 943 02 25 90

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus

Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus
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