
54 eathink BERTOKOA JAN, MUNDUA BURUAN | EAT LOCAL, THINK GLOBAL | eathink2015.org/es

Herrialdea
EUSKAL HERRIA

10
ikaS 

unitatEa

landutako gaiak kontsumo arduratsua, elikatzeko eskubidea, elikadura-ohiturak, produktu 
transgenikoak.

Gomendatutako adina 14-16 urte.

ikasgaiak Plastika, hiritartasuna (etika).

metodologiak arazo-ebazpenean oinarritutako ikaskuntza, talde-lana, ikerketa, prototipa-
zioa, taldeko eztabaida.

Egilea Olabide ikastola eta Euskal Fondoa (bi ikas-unitateen elkarketa).

oinarrizko gaitasunak 1, 4, 5, 6, 7

ikasketa-helburuak

•  Elikagaien publizitateak erabiltzen dituen tresnak ezagutzea.
•  kontra-publizitatea eta ziberaktibismoa erabiltzen ikastea.
•  kontsumoari dagokionez espiritu kritikoa sustatzea.
•  Merkatuko elikagaien eta horien publizitatearen azterketa egitea.
•  komunikatzeko erremintak garatzea, teknologia berriak eta sare sozialak 

zein eredu tradizionalak erabiltzen ikastea.
•  Elikadurarekin loturiko ziberkanpaina ezberdinak ezagutzea.

kontrapublizitatea  
eta ziberaktibismoa
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1. saioa (60’)
kontrapublizitatea eta ziberaktibismoa

30’1.1 publizitatEa

Irakasleak gaia lantzen hasteko aurkezpen bat egingo du. Bertan, 
eroslearekiko hizkuntza erasotzailea erabiltzen duten publizitate-kan-
paina batzuen adibideak ikusi eta aztertuko dira. 

Orokorrean, hurrengo galderak planteatuko zaizkie ikasleei aurkez-
pena egin bitartean:

• Zer saltzen digu iragarki batek?
• Esaten digun guztia egia da?
• Zilegi da? Edozein gauzak balio du produktu bat saltzeko?
• Zein balore  bultzatzen ditu publizitateak?
• Zein behar eta desio sortzen dizkigu?
• Publizitatea erasotzailea izan daiteke?
• Zer egin dezakegu publizitatearen kontra?

ikaS-unitatEarEn GarapEna

??
?

Iragarkien hainbat adibide:

- “Nothing does it like seven-up!” http://www.collectorsweekly.com/articles/the-top-10-most-dangerous-ads/

- “Mamá no te olvides…xibeca” http://verne.elpais.com/verne/2014/10/13/articulo/1413177430_000145.html

- “Cola-Cao, poderoso reconstituyente! http://anagramacomunicacion.com/publicidad/la-cancion-del-cola-cao/

- “Come on, let’s have a Coke!” https://es.pinterest.com/pin/379850549802940799/

- “Burger king, it will blow your mind away”
- “Yorkie, i’ts not for girls”

eathink.org webgunean aurkezpen eredu bat dago eskuragarri

Beste aukera bat hurrengo ar-
tikulua erabiltzea izan daiteke, 
hausnarketa orokor bat egiteko: 
“Elikagaien publizitatea -revista” 
http://revista.consumer.es/web/
eu/20160201/pdf/tema-de-porta-
da.pdf

“Nutrizioaren arloko aditu askoren iritziz, ohikoa da elikagaien publizitatean 
kontzeptu nahasgarriak sartzea, neurriz kanpokoak eta kontraesanez-
koak, gehienean kontsumitzaileei itxaropen okerrak sortzen dizkiotenak. 
Legeak eta kode etikoak bermatu egiten dute kontsumitzaileen aukera-as-
katasuna, elikadura arloko segurtasuna, iruzurraren aurkako borroka eta 
informazio desegokiaren kontrola. Baina antza, ez dira aski.

Horretaz gain, gizentasunaren zifrak handitzen ari dira etengabe. Osasuna-
ren Mundu Erakundearen arabera (OME), Europako gizonen %20 eta ema-
kumeen %23 gizenak daude. Gainera, Europan gertatzen diren heriotzen 
%87 transmisio bidez kutsatzen ez diren gaixotasunek eraginak dira (horie-
tako asko elikadura txarraren eta bizimodu sedentarioaren erruz sortuak). 

arlo horretan, haurrak dira talderik ahulena. Presio komertzial handia egi-
ten zaie osasungarriak ez diren elikagaiekin, eta horiek mehatxutzat hartu 
behar dira. Izan ere, eskolan hasteko adina bete ez duten 42 milioi haurrek 
gizentasuna edo gehiegizko pisua dute munduan, eta Espainiako Esta-
tuan, 7 eta 8 urte arteko bost haurretatik bik pisu gehiegi daukate.”

Elikagaien publizitatea. Eroski consumer
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10’

20’

1.2 HauSnarkEta

Behin iragarkien gaineko lehen hausnarketa bat 
egin ondoren, hurrengo esaldia irakurriko du ira-
kasleak eta ikasleekin haren gaineko hausnarke-
ta sustatuko du:

“Publizitatea bada sistema kapitalistaren poesia” 
Joseba Sarrionandia.

• Zer irizten diozue baieztapen horri?

1.3  EmakumE Edo GizonEzkoEn ElikaGaiak

Jarraian, publizitateak emakume eta gizonezkoei ematen dien tratu bereiziari buruz ikertzea eskatuko zaie ikasleei. 
Horretarako, hurrengo artikulua irakurtzeko eskatuko zaie lehendabizi:

“Dime que comes. Lo que la industria alimentaria opina de las mujeres”  
http://www.dimequecomes.com/2015/03/lo-que-la-industria-alimentaria-opina.html?m=1

aukeran, artikuluan bertan estekatzen den hurrengo bideoa ikus daiteke:  
“Estereotipos, las mujeres y la publicidad – killing us softly 4” https://www.youtube.com/watch?v=s9FXR8FdPvY

??
?

??
?

2. saioa (60’)
kontrapublizitatea eta ziberaktibismoa

30’2.1 kontrapublizitatEa

aurreko saioko dinamikarekin jarraituz, oraingoan ira-
kasleak kontrapublizitatearen aurkezpen bat egingo 
du. Bertan hainbat adibide jarriko dira eta ikasleekin 
batera horiei buruzko hausnarketa egingo da. 

• Zer da kontrapublizitatea?

• Kontrapublizitateak publizitatea egiten du?

• Nortzuk egiten dute kontra-publizitatea eta  
zergatik?
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45’3.1 publizitatEa  
 EraldatzEn ii

Bikoteka “collage” teknika erabiliz kontrapublizitatezko 
iragarki bat sortuko dute ikasleek. Gaia librea izango 
da, baina elikagaiei loturik egotea eskatuko zaie. Beren 
ikastetxe edo auzoan garatu nahiko luketen kanpaina 
bat pentsatu beharko dute, etxeko lan moduan haus-
nartu dituzten atalak kontuan hartuta.

15’3.2 publizitatEa  
 EraldatzEn iii

Saioaren bukaeran ikastetxeko korridore baten pareta 
batean lan guztiak eskegi eta banan-banan aurkezpe-
na egingo dute ikasleek, haien lana beste ikasleek ikus 
dezaten.

Hainbat adibide lortu daitezke “Consume Hasta Morir” taldearen webgunean:  
www.letra.org (Contrapublicidad atalean). 

- “Fresco” http://www.letra.org/spip/spip.php?article3660

- “Peatón robot” http://www.letra.org/spip/spip.php?article1708

- “Bodegón del siglo xxI” 
- “Envasado al vacío” http://www.letra.org/spip/spip.php?article1559

- “Vendo con omega3” http://www.letra.org/spip/spip.php?article1309

- “Squarefruits” http://www.letra.org/spip/spip.php?article371

- “Fonseca cuida tu línea” http://www.letra.org/spip/spip.php?article369

- “Come genes sanos” http://www.letra.org/spip/spip.php?article375

- “Pan Bingo” http://www.letra.org/spip/spip.php?article377

- “Shopping basquet” http://www.letra.org/spip/spip.php?article2267

- “El carro que me atraviesa” http://www.letra.org/spip/spip.php?article1452

- “Hipermercados” http://www.letra.org/spip/spip.php?article1440

- “Tu super mata” http://www.letra.org/spip/spip.php?article1010

eathink.org webgunean aurkezpen-eredu bat dago eskuragarri

3. saioa (60’)
kontrapublizitatea eta ziberaktibismoa

30’2.2 publizitatEa  
 EraldatzEn i

Saioa bukatzeko, irakasleak ikasleak zirikatuko ditu 
hurrengo saioan kontrapublizitatezko iragarki bat sortu 
dezaten. Honako puntuak kontuan izan beharko dituz-
te (iragarki hau hurrengo saioan “collage” teknika era-
biliz egingo dute):

• Helburu argiak.
• Mezu argi eta erraza.
• Targeta ezagutu.
• Zabalpen-bideak ondo hausnartu.
• Parte-hartzea eta umorea lagun.
• Sinpletasuna lagun.
• Beharrezko materialak  

(aldizkariak, guraizeak...) 

kontrapublizitatea:  
Iragarki baten barne-mezuak 
aldatuz publizitate horri egiten 
zaion kritika.
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??
?

45’4.1 zuku komErtzialarEn  
 kaSua

Berriz ere, irakasleak zuku komertzialei buruzko publizitatearen hain-
bat adibide aurkeztuko dizkie ikasleei eta denen artean hurrengo haus-
narketa bideratuko da:

• Zein nolako zukuak ditugu merkatuan?

• Publizitateak nolakoak dio direla? Zein ezaugarri dituzte?

• Ba al dira osasungarriak diren zukuak?

• Zer diote zukuei buruz haien iragarkiak eta nola uste  
dugu guk direla benetan? 

4. saioa (60’)
kontrapublizitatea eta ziberaktibismoa

Zukuen hainbat adibide:

- “Fruitshoot 100% diversión”
- “El primo de zumosol”  

https://www.youtube.com/watch?v=B90D3Eq7KjU

- “Frutidelicias. El sabor de la fruta” 
- “Fruagro 100% fresco”
- “Jumex 100% nectar”
- “kasfruit natural”

eathink.org webgunean aurkezpen-eredu bat dago eskuragarri

aurkezpenarekin batera zuku komertzial hauen etiketetan begiratzea  
gomendatzen da (irakasleak espresuki klasera eramango ditu): 

• Zenbat azukre dute? Fruta ez den zein beste produktu dituzte?  
Publizitateak saltzen duenarekin bat dator?

Gai honi buruzko artikulu bat irakurtzeko aukera ere balia daiteke:  
“Los zumos infantiles tienen un nivel de azúcar‚ inaceptablemente 
alto“. El País. 

http://elpais.com/elpais/2016/03/22/ciencia/1458650445_377424.html 

15’4.2 publizitatEa  
 EraldatzEn iv

Saioa bukatzeko ikasleak zirikatuko ditugu hurrengo 
saioan zuku komertzial baten inguruko kontrapublizi-
tatezko iragarki bat sortu dezaten. Honako puntuak 
kontuan izan beharko dituzte (Iragarki hau hurrengo 
saioan ordenagailu bidez egingo dute):

• Helburu argiak.
• Mezu argi eta erraza.
• Targeta ezagutu.
• Zabalpen-bideak ondo hausnartuta.
• Parte-hartzea eta umorea lagun.
• Sinpletasuna lagun.
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45’5.1 publizitatEa  
 EraldatzEn v

Bikoteka edo taldeka “Gimp” edo antzeko ordenagailu 
programa erabiliz zuku komertzial baten kontra-iragar-
ki bat sortuko dute etxeko lan moduan hausnartu dituz-
ten atalak kontuan hartuta.

15’6.1 zibEraktibiSmoa 

Saioa hasteko ikasleei haiek eta haien lagunek sare 
sozialak zertarako erabiltzen dituzten galdetuko zaie 
eta erabilera honen irudi bat izaten saiatuko da irakas-
lea. Nondik lortzen dute munduan gertatzen denari bu-
ruzko informazioa?

15’5.2 publizitatEa  
 EraldatzEn vi

Saioaren bukaeran ikastetxeko korridore baten pareta 
batean lan guztiak eskegi eta banan-banan aurkezpe-
na egingo dute ikasleek, haien lana beste ikasleek ikus 
dezaten.

5. saioa (60’)
kontrapublizitatea eta ziberaktibismoa

6. saioa (60’)
kontrapublizitatea eta ziberaktibismoa

aukeran, hurrengo ikerketaren emaitzak erakutsi 
eta ados ote dauden eztabaidatu dezakete:

“Euskadiko gazteak sare sozialetan“ Gazteriaren 
Behatokiaren ikerketa

http://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/sare_
sozialak_16/eu_def/index.shtml

Jarraian, Ziberaktibismo kontzeptuari buruz hitz egi-
tea proposatuko die irakasleak (orain kontrapublizita-
tea zer den badakitela). Hitz honek zer iradokitzen dien 
apuntatuko du arbelean irakasleak. 

ziberaktibismoa: Ziberkulturaren berezko feno-
menoa. Pertsonek, teknologiaz eta Internetez ba-
liatuz, “ekintzak antolatu, eztabaidatu, informazioa 
partekatu, parte hartu eta identifikatuta sentitzen 
diren gaiekiko konforme ez egotea azaltzeko” au-
rrera daramaten akzio politikoari eta gizarte-partai-
detzari egiten dio aipamena 

(Iturria: Wikipedia)

25’6.2 komunikazio ErEduak 

Behin giroa berotuta, ziber-munduak komunikazio-ere-
duan izan duen eraginari buruz hitz egingo du irakas-
leak eta ikasleek ziberaktibismoari buruz emandako 
definizioa osatuko du. Batez ere, ziberaktibismoak ko-
munikabide masiboetatik ihes egiteko balio duela azpi-
marratuko da, pertsonen arteko komunikazio zuzena 
bideratzen duelako, berdinen arteko komunikazioa.
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??
?

20’6.3 zibEr-komunikazioa Eta Elikadura 

Ikasleak taldeka jarrita ziberkanpaina edo komunikazio-kanpainen ereduak hausnartuko dituzte. Horretarako, irakas-
leak talde bakoitzari GkE edo gizarte-mugimenduren batek garatutako eta elikadurarekin loturiko kanpaina baten 
adibidea emango dio.

Taldeek hurrengo parametroei so eginda aztertu beharko dituzte kanpainak: 

• Zein da bidali nahi den mezua?

• Nork bidaltzen du mezua?

• Nori bidaltzen dio mezua?

• Zer lortu nahi da?

• Zein erreminta eta bide erabiltzen ditu?

• Eraginkorra dela uste duzue?

• Zein kanal erabiltzen dituzte ziber-aktibistek beren kanpainak irekitzeko? Facebook, Twitter, Instagram, 
web eta blogak, prentsa, street marketing, whatsapp, telegram, mailing listak…

• Zein tresna erabiltzen dira: bideoak, irudiak, argazkiak, artikuluak, estekak…

Tresna hauen adibideak jartzea gomendatzen da:

Sare sozialetan bultzatutako kanpaina bat bultzatzailearen kontra itzultzen dena:  
“Campaña fallida de McDonalds en twiter“  
http://www.fanquimistas.com/2012/02/03/campana-fallida-de-mcdonalds-en-twitter/

kritika-bideoa: “Cheesy love story“ https://www.youtube.com/watch?v=VPlxNhEc2lA

imitazio-bideoa: “The Grocery Shop“: https://www.youtube.com/watch?v=WcYlXbGAPDQ

traolak: #HErrIGOraGO https://twitter.com/hashtag/ERRIGORAgo?src=hash

bideo-jokoak: “Eathink game euskaraz” 

Behin hausnarketa egin ondoren, beste ikaskideei 
haiek hausnartutako kanpaina azalduko diete. Den-
borarik ez baldin badago aurkezpena hurrengo saioan 
egin daiteke. 

- arropa garbia “ropa Limpia“: https://www.ropalimpia.org/es/

- Familia Nekazaritzaren urtea eta hamarkada “Foro rural Mundial“:  
https://www.ruralforum.net/es/v-conferencia/noticias

- Indarkeriarik gabeko teknologia: http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
- Elikagai transgenikoak: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/

Agricultura--sustentable--y-transgenicos/Y-tu-sabes-lo-que-comes/

- Bidezko merkataritza: https://www.youtube.com/watch?v=3SE_vESls54

- Es im-perfect. Espigoladors: http://www.espigoladors.cat/es-im-perfect/

KO
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Ziber-mundua jaio aurreko komunikazio-eredua
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SORTZAILEAK

Ziber-munduaren komunikazio-eredu bat
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30’

30’

7.1 kanpaina ErEdu bErriak 

aurreko eguneko komunikazio-kanpaina eta ziberkanpaina 
ezberdinen harira.  ikasleek, taldeka, ziberkanpaina multzo 
ezberdinen inguruko hausnarketa egingo dute, horien adibi-
deak bilatu eta ezaugarriak aztertuz (deskribapena eta ezau-
garriak adibideetatik atera beharko dituzte): 

1. atxikimendu-kanpainak.
2. kanpaina biralak.
3. Gerrilla-kanpainak – Moskeo-kanpainak.
4. Boikot-kanpainak.
5. Kanpaina kamuflatuak.

7.2 nork bErE komunikazio EStratEGia 

Taldeka, ikasleek moskeo-kanpaina edo gerrillako komunikazio-ekintza bat pentsatu beharko dute. kanpaina horren 
helburua haien kideak sasoian sasoiko eta bertako barazkiak jatera bultzatzea izango da. Ikasleak animatuta baldin 
badaude, kanpaina hau ikastetxean garatzea proposatuko zaie. 

7. saioa (60’)
kontrapublizitatea eta ziberaktibismoa

Hainbat adibide:

- marketin-guerrilla: 

 acido Magenta. Mercadeo de guerrilla:  
http://www.acidomagenta.com/publicidad/marketing-de-guerrilla

 Dirty water “20 campañas de marketing de guerrilla que le harán amar la naturaleza en el día de la Tierra“:  
http://www.marketingdirecto.com/marketing-general/
publicidad-exterior/20-campanas-de-marketing-de-guerrilla-que-le-haran-amar-la-naturaleza-en-el-dia-de-la-tierra

- moskeo-kanpainak

 IkD Gosaria:  
https://www.flickr.com/photos/ikdgazte/sets/72157629203414304/

- kanpaina biralak

 Perfileko argazkiak aldatzea:  
http://www.actitudfem.com/tecnologia/viral/redes-sociales/
como-poner-la-bandera-de-orgullo-gay-en-tu-foto-de-perfil-de-facebook

- Kanpaina kamuflatuak (bideojokoak)

 Imaginatu “candy crash” jokoari (edo ikasleek gehien erabiltzen duten jokoari) mezu etiko bat gehitu nahi        
diogula, zein izango litzateke?

 adibidez, “EaThink GaME euskaraz” jokoa erakutsi eta gainetik azaldu.


