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10 gako pentsamendu 
kritikoa garatzeko



Zer iradokitzen dizue irudiak?



Zer iradokitzen dizue irudiak?



Zer iradokitzen dizue irudiak?



“Gure sinismenak zalantzan jartzeko
gaitasuna da pentsamendu kritikoa”

“Askatasunak oso berea duen
ezaugarria da pentsamendu kritikoa” 

“Informazio-gehiegikeriaren gizarte honek
erraztu egiten die sarbidea informazio
faltsuei, eta, oso kritikoak izan ezean, 
manipulatzen errazak bihurtzen gara”

Zer da pentsamendu kritikoa?



Pentsamendu kritikoa da prozesu intelektualki diziplinatu bat, zeinak
behaketa, esperientzia, gogoeta, arrazoiketa edo komunikazioaren
bitartez bildutako edo sortutako informazioa aktiboki eta trebeki
aplikatu, aztertu, sintetizatu edo ebaluatzen duena.

Zer da pentsamendu kritikoa?

Beste modu batean esanda, gizakiak informazioa lortzeko, aztertzeko eta
ebaluatzeko duen gaitasuna da pentsamendu kritikoa; ebidentzietan oinarrituta
eta kanpoko isuri posibleak alde batera utzita, informazio horren egiazkotasuna
argitzen saiatzen da, eta informazioari buruz ideia edo arrazoiketa justifikatua
lortzen du.



Pentsalari kritiko baten ezaugarriak

• Arrazoizkoa eta arrazionala

• Zuhurra

• Jakinguratsua

• Modu independientean pentsatzeko gai da

• Sortzailea

• Inpartziala

• Kontzienteki erabakitzen du

Iturria: Pensamiento Critico: Caracteristicas, Habilidades y Actitudes. Rodriguez Puerta, Alejandro (Lifeder.com). https://www.lifeder.com/pensamiento-critico/

Pentsalari kritikoa zarela uste duzu?

Erantzuna ezezkoa bada, lasai, pentsamendu kritikoa ez da automatikoki garatzen; praktikatu egin
behar da horrela pentsatzen ikasteko.



ELHUYARREN HELBURUA: Euskaratik, teknologia eta ezagutza sortuz, eta zientzia
zabalduz, gizarte aktibo, kritiko eta berdinzalea eraiki nahi dugu.

“ZientziaKIDE 2020: Gizarte kritikoaren bidean” pentsamendu kritikoa garatu eta sustatu nahi da
gizartean, proiektuaren baitan egingo diren ekintza guztietan herritarren parte-hartzea indartuz.





• Ilustrazioak: Paula Estevez

• #10EgunezPentsamenduKritikoa ekimerakin argitaratu zen (2020/11/16-27)

• Zientzia.eus/PENTSAMENDU KRITIKOA

10 gako pentsamendu kritikoa garatzeko (Dekalogoa)





Seguru zaude zure usteez?

• Gure iritzia ontzat emateko nahikoa izaten da arrazoiketa
berdina beste baten ahotik entzutea

• OSO GARRANTZITSUA:

• Beste iritzi batzuk ezagutzea

• Gure iritziak zalantzan jartzea

• Gure iritzia ona dela uste dugunean

• Arrazoiketa errespetuz eman eta defendatu

• Eztabaida aberatsa eta mamitsua sustatu

• Ebidentzietan oinarrituta argudioak eman

• Gure iritzia ahalik eta argien adierazi
(elkarrizketaren mailara egokituz)



Seguru zaude zure usteez?

Zer egiten du txakurrak?

• Gela hiru taldetan banatu eta talde bakoitzari beheko irudietako bat eman eta aztertzeko eskatu.

• Taldeak elkartu eta txakurrak egiten duenaren inguruan eztabaidatu (bakoitzak ikusi duen irudia azaldu gabe).





Ospetsua delako sinetsiko diozu?

• Ospea edo autoritatea izateak ez du bermatzen informazioaren egiazkotasuna, ezta pertsona hori autoritate
zientifiko bat bada ere.

• Ezinbestekoa da jakintzagai horretan adituak diren iritzia ezagutzea Komunitate zientifikoa

• Adibidez: COVID-19ren inguruko iritziak eman dituztenak

• OSO GARRANTZITSUA

• Informazioaren autoretza eta jatorria ondo aztertzea

• Informazioa kontrastatzea

• Autoretzak ez du bermatzen informazioaren sinisgarritasuna



Ospetsua delako sinetsiko diozu?

2019ko abuztuan argitaratutako inkesta baten emaitzen arabera, inkestatutako erabiltzaileen %75k baino
gehiagok (13 eta 17 urte bitarteko mila nerabe estatubatuar) Youtube, Facebook eta Twitter erabiltzen zituen
gaurkotasunaren berri izateko.

Iturria: https://theconversation.com/que-ocurre-cuando-youtube-se-convierte-en-la-primera-fuente-de-
informacion-de-los-jovenes-123421

Influencer famaturen bat jarraitzen
duzu? Esaten duen guztia sinisten
duzu? Zergaitik?

Aurreko galderei erantzunez gazteen
erreferenteak izan daitezken Influenceren
sinisgarritasunari buruzko hausnarketa sustatu.

Bere ospea erabiliz fake newsak zabaldu dituen
Influencer bat bilatzen saiatu





• HIPOTESIA: Zerbait azaltzeko edo frogatzeko abiapuntutzat hartzen den behin-behineko baieztapena,
gerora egiaztatu behar dena (euskaltzaindia)

• Azaldu edo ulertu nahi dena argudiatzeko modu ugari egon daitezke (Hipotesi desberdinak)

• Hipotesi guztiak frogatzeko eta ezeztatzeko moduak aztertu behar dira (metodo zientifikoa)

• Ez tematu norberaren hipotesia defendatzen

• Hipotesia beste batena izango balitz bezala aztertu

• Baztertzeko arrazoiak bilatu, beste batzuekin alderatu, ebidentzietan oinarritzen den aztertu,…

• Hipotesia ezeztatzeko aukera / Hipotesien faltsabilitatea

• Edozein informaziok (zientifikoa edo ez) gezurtatzeko aukera izan behar du Egia absolutua

• Kontrargudiak ebidentzietan oinarrituta eta errespetuz egin

Hipotesi bat baino gehiago egin dituzu?



Hipotesi bat baino gehiago egin dituzu?

#ChairChallenge (#AulkiarenErronka)

Asko hedatu zen sare sozialen bidez, beharbada esaten zelako emakumeek bakarrik gainditu zezaketela

"Chair Challenge azken erronka birala ez da egokia gizonentzat" (El Mundo, 2019/12/04)

"#ChairChallenge, emakumeek bakarrik gainditu dezaketen erronka birala" (El Periódico,
2019/12/04)

"Chair Challenge: emakumeek bakarrik egin dezaketen erronka birala" (Womenshealth,
2019/12/03)

"ChairChallenge, gizonek gainditu ezin duten erronka biral berria" (As, 2019/12/04)

Egia da erronka emakumeek bakarrik osatu dezaketela? Sinisgarria iruditzen zaizu
generoaren hipotesia?

Planteatu beste hipotesi bat eta baieztatzen saiatu (Erantzuna: ezaugarri morfologiko eta antropometrikoak)





Baduzu zenbakizko daturik?

• Baieztapen batean azaldu nahi dena neurtu badaiteke objetiboagoa da

• Neurtu ezin dena azalpen eta interpretazio subjetiboagoa

• Liken neurketa informazio baten like kopuruak ez du balio sinesgarritasuna bermatzeko

• Estatistikaren garrantzia eta arriskuak

• Datuak ere sinesgarriak izan behar dira

• Laginaren garrantzia

• Korrelazioa vs kausalitatea



Baduzu zenbakizko daturik?

LAGINAREN GARRANTZIA:

Datuetan oinarritutako argudioak sendoak izateko, lagin estatistikoki adierazgarriak erabili behar dira.

Demagun Euskal Herriko biztanleriak zezenketei buruz duen iritzia jakin nahi dugula. Datuak arakatzeko inkesta
bat prestatzen dugu, eta Donostiako zaharren egoitza bateko 100 erabiltzaileri zezenketei buruz duten iritzia
galdetzen diegu. Hurrengo grafikoan azaltzen dira jasotako emaitzak:

Datu horien arabera, beraz, esan dezakegu Euskal Herriko biztanleriaren % 75i zezenketak gustatzen zaizkiola?

Aurreko baieztapena sinesgarria dela esango zenuke?



Baduzu zenbakizko daturik?

KORRELAZIOA vs KAUSALITATEA:

Influencerak eta Liken neurketa: Nola lortu Like gehiago?





Argudio-kateak hasieratik bukaerara funtzionatzen du?

• Argudiatze prozesua kate bat bezala da

• Argudio bakoitza katearen maila bat da ebidentzietan oinarrituta

• Argudio guztiek baieztapena defendatzeko balio dute

• Ikerketa edo hausnarketa sakona egin behar da

• Kate-maila batek huts egiten badu argudio prozesuak ez du balio

• Argudiatze prozesua

• Tesia edo premisa

• Argudioak

• Ondorioak



Argudio-kateak hasieratik bukaerara funtzionatzen du?

Rol jokoa eta eztabaida

Gai baten inguruan ikasle bakoitzari (edo taldeari) rol bat banatuko zaio eta rol horretan sartuta gaiaren inguruko
"bere" iritziak defendatu behar ditu





Gertaeren berrespen independientea

• Ahal izanez gero, gertakizunen edo baieztapenen berrespen independientea egon behar da

• Teorikoagoak diren zientzietan zailagoa da

• Errepikagarritasuna da aurrerapen zientifikoak finkatzeko oinarrizko ezaugarrietako bat

• Ezagutza zientifikoen sinesgarritasuna bermatuta dago beste edonork esperimentazio berdina egitean
emaitza eta ondorio berdinetara iristen bada

• Errepikatu ezin bada, ezin da egiaztatu, beraz, ez da sinesgarria

• Kasu gehienetan ezin dugu etxean egiaztatu

• Iturri desberdinak aztertu

• Informazioa arakatu eta kontrastatu

• Komunitate zientifikoaren iritzia ezagutu



Gertaeren berrespen independientea

“Tira, NASAk esan zuen gaur zela
erratz batek laguntzarik gabe zutik
eutsiko zion egun bakarra, grabitazio-
erakarpenaren ondorioz... Hasieran ez
nuen sinetsi, baina ene Jainkoa!”

(Twitter, @Mikaylaaaaa, 2020/02/10) 

“Alvin Drew astronautak eta Sarah Nobel
zientzialariak #BroomstickChallengeari erantzun
diote, eta erakutsi dute oinarrizko fisikak urteko
egun guztietan funtzionatzen duela, ez bakarrik
otsailaren 10ean”

(Twitter, @NASA, 2020/02/11) 

#BroomstickChallenge

Hartu erratza eta probatu;
pazientzia pixka batekin
zutik jartzen lortuko duzue





Egiazkoa ala fake newsa?

• Sare sozialek asko aldatu dute informazioa kontsumitzeko modua

• INFODEMIA Egiazko informazioak vs fake newsak

• Estatuko biztanleen % 86k zailtasunak ditu informazio
faltsuak eta egiazko albisteak bereizteko

• Twiterren ageri diren fake newsak egiazko informazioak
baino gehiago dira eta gehiago zabaltzen dira (Science,
2018)

• Fake newsak birus biologikoen antzera zabaltzen dira
baina azkarrago eta jende gehiagorengana hedatuz
(Nature Physics, 2020)

• neurriak hartzen hasi dira fake newsen
hedapena murrizteko

• Pertsonak gara benetako informazioen eta informazio
faltsuen hedapenaren erantzuleak



Egiazkoa ala fake newsa?

Fake newsak identifikatzeko gomendioak

• Ez erreparatu albistearen titularrari bakarrik

• Bilatu informazio iturria

• Eszeptizismoz aztertu oso harrigarriak diren
baieztapenak

• Informazioa egiaztatu

• Ez zabaldu kritikoki aztertu ez duzun informazioa

KONTUZ!!! Forma desberdinetan aurkeztu
daitezke: txutxumutxuak, albisteak, SSetako
mezuak, irudi manipulatuak, deepfakeak,…



Egiazkoa ala fake newsa?



Egiazkoa ala fake newsa?





Kontuz falaziekin

• FALAZIA: argudio faltsua, gezurra, engainua (Euskaltzaindia)

• Arrazoibide baliogabea edo engainagarria da, itxura zuzena eta sinesgarria duena

• Batzuetan identifikatzen zailak izaten dira

• Falazia ugari daude (https://falacias.escepticos.es)

• Argumentum ad hominem  "Ekologistek energia asko gastatzen dugula diote, baina ez egin kasurik
perroflauta horiek diotenari"

• Argumentum ad verecundiam "Arrazoia du berak; biologia ikasi zuen eta asko daki horri buruz"

• Argumentum ex populo "Eta ez dut nik bakarrik esaten, mundu guztiak esaten du" (Like)

• Argumentum ad ignoratiam "Inork ez du frogatu beste planeta batzuetan bizia dagoenik; beraz, ez dago"



Kontuz falaziekin





Zuk ez ezagutzeak ez du esan nahi existitzen ez denik

• Pertsona batek ezin du dena jakin (zientzialariek ezta)

• Zerbaiti buruz ezer ez jakiteak…

… ez du esan nahi existitzen ez denik

… gai horri buruz ez dakigula adierazten du bakarrik

• Ezjakintasuna ez da txarra gai horri buruz jakin-mina pizteko gai baldin bada

Zer egiten du pentsalari kritiko batek ezer ez dakien zerbaiti
buruzko informazio bat jasotzen duenean?

• Ez ditu esango burura datozkion lehenengo ideiak eta iritziak

• Ez du bere ezjakintasuna eskutatuko eta gaiari buruz ikasten saiatuko da

• Informazioa beste iturri batzuekin kontrastatuko du (adituen iritzia)



Zuk ez ezagutzeak ez du esan nahi existitzen ez denik

Bazenekiten…?

• Ikasleak taldetan banatu eta talde bakoitzari beste taldeek jakin ez dezaketen zerbait bilatzeko eskatu.

• Taldeak elkartu eta talde bakoitzak aurkitu duena azalduko du.

• Aurkezten ez duten taldeek, kontatzen zaiena baieztatzeko ebidentziak bilatu behar dituzte.

… 80 ilargi baino
gehiago dituela?

Bazenekiten
Saturnok…





Metodo zientifikoa da oinarria

"Pertsona orok du eskubidea komunitateko kultur
ekitaldietan aske parte hartzeko, artelanez
gozatzeko, eta aurrerabide zientifikoen eta haren
ondoriozko abantailetan parte hartzeko"

(NBen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala / 27. artikulua)

• METODO ZIENTIFIKOA: ezagutza sortzen laguntzen diguten tekniken eta prozeduren multzoa da

• Bi euskarri nagusitan oinarritzen da: errepikagarritasuna eta faltsutzea

• Ezagutza zientifiko-teknologikoak ez du bakarrik adituen esku egon behar

• Oso garrantzitsua da dibulgazio zientifikoa



Metodo zientifikoa da oinarria

Edward Jenner (1749-1823): baztangaren txertoa

• Baztanga gizakiontzat oso gaixotasun arriskutsua zen

• Infektatzen ziren %30a hil egiten zen

• Bizirik irteten zirenetan

• Zaurien orbainak betirako

• Kasu larrienetan itsutasuna eragiten zuen

• Animalietan baztanga gaixotasun arina zen eta gizakietara
kutsatu zitekeen

• Oso arrunta zen behitegietako langileak baztangaz kutsatzea

• Animalien baztangarekin kutsatzen zirenak azkar sendatzen
ziren eta ez ziren gizakion baztangaz ain erraz kutsatzen



Edward Jenner eta baztangaren txertoa

• Behaketa: Behitegietan baztangaz gaixo zeuden animaliekin kutsatzen ziren langileetan gizakion baztangak
eragin txikiagoa zuela ikusi zuen.

• Hipotesia: Animalien baztangarekin kutsatzeak gizakion baztangaren aurrean inmunitatea sortzen zuen.

• Esperimentazioa:

• Sarah Nelmes

• James Phipps

• Emaitzen analisia: Jamesek ez zuen gizakion baztanga garatu (esperimentua errepikatu emaitza berdinak)

• Ondorioak: Bere hipotesia baieztatu zuen; Pertsona bat animalien baztangarekin kutsatzen eta sendatzen
bada gizakion baztangaren kontra babesten da.

• Sortutako ezagutzaren gizarteratzea: 1798an baztangari buruzko bere ikerkuntza osoa argitaratu zuen

Metodo zientifikoa da oinarria



Metodo zientifikoa da oinarria

Edward Jenner eta baztangaren txertoa

The Cow Pock edo The Wonderful Effects of the New Inoculation (James Gillray, 1802) Txertaketa kanpainarako kartela



Metodo zientifikoa da oinarria

"COVID-19aren kasuak Euskal Herrian gora egin dutela entzun duzu, eta, Teleberrin emango dituzten azken albisteak
ikusteko irrikitaz, etxean sartu bezain pronto urrutiko aginteko botoia sakatu, eta telebista piztu duzu. Alabaina, telebista ez
da pizten"

Nola aplikatuko zenuke
metodo zientifikoa zer
gertatzen den jakiteko?



Eta aurrerantzean zer?

HITZALDIAK



Eta aurrerantzean zer?



Eta aurrerantzean zer?

KALEKO EKINTZAK

• Dekalogoaren
erakusketa

•
jokoa





www.elhuyar.eus


