
Chomsky eta Manipulazio Mediatikoa
Helburuak

1. Lan intelektual autonomoa egiteko oinarrizko prozedurak erabiltzea: informazioa bilatu eta 
aukeratzea iturri idatzi eta digitaletan (Internet); 

2. Informazio hori alderatu, aztertu, laburtu eta kritikoki ebaluatzea, taldeko eztabaida 
arrazionalen bidez: Informazio garrantzitsua lortzea hainbat iturritatik eta informazio hori 
lantzea, kontrastatzea eta modu kritikoan erabiltzea era bateko eta besteko gertakariak 
aztertzeko

Lehenengo jarduera:

Ikustentzuneko dokumentua: interneten dagoen  ikusi “Las 10 estrategias de la manipulación 
mediática- Noam Chomsky”

Dokumentu idatziak: interneten dagoen dokumentazioa irakutzea eta lantzea: 

1. Lehenengo aukera: 
a) Bi ekipo: Rousseauk eta Hobbesek gizakiaren izaerari buruz dituzten tesiak 

interneten bilatu eta era laburrean azaldu hiru dipositibatan (ekipo bakoitzak autore 
baten ikuspegia landuko du

b) Eztabaidarako tesiak prestatu: Rousseauren eta Hobbesen tesiak defendatzeko hiru 
argudio prestatu ezagutzen dituzuen gertaeren bidez frogak emanez (hiru 
diapositiba). Ekipoaren ikuspegiaren sintesia den tesia idatzi (diapositiba bat)

c) “Manipulazio Mediatikorako 10 Estrategia” dokumentuan agertzen diren datuekin 
lotuta badaude, dokumentua aipatu behar duzue; modu berdinean beste zenbait 
dokumentu erabiltzen baduzue ere

https://www.youtube.com/watch?v=-ZLrQphY2cI
https://www.youtube.com/watch?v=-ZLrQphY2cI
https://www.youtube.com/watch?v=-ZLrQphY2cI


2. Bigarren aukera: dokumentuaren laburpena diapositiba sorta batean aurkeztu.

Bigarren jarduera: Gezur bat mila aldiz...

Berri Txarrak Egia eta gezurrari buruzko abesti eder bat (klik argazkian entzuteko):

Gezur bat, 
egia galdu bat
gezur bat.

Esan gezur bat mila aldiz
errepikatu hitzetz hitz
handik gutxira ikusi 
egia bihurtzen.

Loreak beltzak dira hemen 
eta aldez aurretik dakigu 
zer usain duten
maitaleentzako jaio ote diren
edota hilerri hotz baten 

ustelduko diren.

Esan egia bat mila aldiz
errepikatu hitzez hitz
haien ahotan ikusi 
gezur bihurtzen.

Eguzkia pribatu da hemen 
eta aldez aurretik dakigu 
zer asmo duen
nor berotu eta nori egarri eman
nor argitu eta nor itsutu nahi
zein inar gaiztoz kixkali
nor itzalez erahil

itzaletan hil behin eta berriz.

Sinisten dudanaren zerrendan
zalantzak daude hasieran
iritzien laberinto honetan
zein ez da galdu galderatan?
Ikurrak helduek egindako
marrazki traketsak direnez
izan zeure ikur eta marraztu
heldurik gabeko mundu bat.

Egia galdu bat, 
gezur bat
behin eta berriz. 

http://filosofia-y-ciudadania.wikispaces.com/file/view/Caso1_Noam+Chomsky+y+las+10+Estrategias+de+Manipulaci%C3%B3n+Medi%C3%A1tica.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/iesaquiscelenis/system/files/10+estrategias+de+manipulaci%C3%B3n+medi%C3%A1tica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Nb5eX_EZ8Fk


1. Aukeratu ezazu abestiko esaldi bat eta zure hitzekin azaldu (ados edo desadoz egon 
zaitezke, helburua beste esaldi berri bat sortzea da, eta aldi berean zure gustuak 
adierazteko aukera izatea)

2. Uste duzu Berri Txarrak kantatzen duena egia dela? Baiezkoan edo ezezkoan, eman adibide 
bat.

3. Aurreko jardueran landutako “Las 10 estrategias de la manipulación mediática” testuari 
buruz: hamar minutu dituzu hurrengo galderak erantzuteko:
a) Zein da autorea?
b) Nola dakit hori?

http://pijamasurf.com/2010/09/las-10-principales-estrategias-de-manipulacion-mediatica/
http://www.syti.net/Manipulations.html
http://kokotaraino.wordpress.com/2012/05/16/las-10-estrategias-de-manipulacion-mediatica-de-noam-chomsky/
https://duckduckgo.com/?q=noam+chomsky+y+las+10+estrategias+de+manipulaci%C3%B3n+medi%C3%A1tica
http://www.ddooss.org/articulos/textos/Noam_Chomsky.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Manipulaci%C3%B3n_medi%C3%A1tica_seg%C3%BAn_Noam_Chomsky


Hirugarren jarduera: Ondorioak eta inplikazioak

Aurreko guztia ikusita (autoebaluazio pertsonala)

1. Zein izan da erabilitako informazioa, datuak, behaketak edo esperientziak?
2. Zeintzuk izan dira kontzeptuak, ideiak, edo printzipioak?
3. Zer da egiatzat hartu dudana (suposizioa)
4. Zein da ikuspegia (erreferentzia markoa, orientazioa edo perspektiba?
5. Zelako inplikazio edo erlazioak ikusi ditut?
6. Zeintzuk dira ateratzen ditudan ondorio edo irtenbideak?
7. Zein da sortu zaidan galdera (edo galderak)
8. Zer ikasi dut? Zeri buruz gehiago jakin nahi nuke?

http://hcprblog.blogspot.com.es/2011/04/10-estragegias-de-manipulacion.html
http://ikastola.info/portfolio/pentsamendu-kritikoa/


TALDEAN EGINDAKO DIAPOSITIBEN AURKEZPENA 
EBALUATZEKO TXANTILOIA

Taldekideak:
Ikerketaren  Izenburua: 1 2 3

Portada eta izenburua egokiak dira, eta bat egiten dute 
tesiarekin
Tesiak ikuspegi nagusia zehazki adierazten du gaiarekiko 
interesa piztuz

Testuak oinarrizko informazioa modu argian laburtzen du 

Negoziatu diren atal guztiak agertzen dira

Informazioa koherentea da eta logikoki antolatua dago.

Ikuspegia interesgarria eta sakona da, ideia propioak 
originaltasunez garatzen ditu
Oinarrizko baieztapenak justifikatzen dituzte, argudiaketa 
edo datu fidagarriak erabiliz
Testu eta irudiaren artean koherentzia  dago: irudiak 
gaiarekin erlazionarik daude
Euskarazko adierazpena egokia da (lexikoan, ergatiboan, eta 
jozkeran)
Testua irakurgarria da (letra mota eta kolorea egokia da eta 
atzekaldearekin ongi bereizten da)
Gaia garatzeko erabilitako iturriak eta kredituak zehazki 
aipatzen dira 

Ez dago Copyright jabeduna duen iturririk

Ortografia errespetatzen da eta ez dago tipografia akatsik

1.- OSO Egokia
2.- Egokia, baina ezaugarri batzuk falta dira edo hobetu daitezke (taulan azpimarratuak)
3.- Ezegokia, ezaugarri  asko falta dira edo ez daude modu egokian garatuak

Hobbes eta Rousseau: 
Jean-Jacques Rousseau: https://eu.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
Rousseau VS Hobbes RAP – (Español): https://www.youtube.com/watch?v=uUg4eAQhkmQ
Hobbes – Rousseau:  http://www.slideshare.net/contrapunto/hobbes-rousseau-12-ideas-comparativas
Hobbes testu zatiak: https://hausnartzen.wordpress.com/?s=hobbes

https://hausnartzen.wordpress.com/?s=hobbes
http://www.slideshare.net/contrapunto/hobbes-rousseau-12-ideas-comparativas
https://www.youtube.com/watch?v=uUg4eAQhkmQ
https://eu.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

