
ESPAZIO BAT, HIZKUNTZA 
ANITZ: ONDAREA
ALA ZAMA?

Europan asko dira gizaki eta gizarte eleaniztunak, hizkuntza bat 
baino gehiago darabiltenak. Nafarroa eta nafarrak ez dira ho-
rretan salbuespen, eta euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa 
edo bestelako hizkuntzak espazio berean bizi dira gaur egun 
gurean ere.

Eleaniztasun hori zama da? aberastasuna? ondarea? Zenbat 
hizkuntzarentzat dago espazioa? Espazio berezia behar dute 
hizkuntza horiek? bakoitzak berea? denek berbera?

Ikastaroan galdera horiei ekingo diegu. Horretarako bi “espa-
zio” mota zehaztu ditugu: gizartea batetik, eta gizakia bestetik; 
espazio soziologikoa eta neurologikoa. Lehen espazioa gizarte 
eleaniztuna, kalea eta eskola da, eta horietan hizkuntzek izan 
beharreko tratamenduari begiratuko diogu. Bestalde, bigarren 
espazioa, giza burmuina, hiztunaren baitan dago. Hizkuntza 
gizakien garunean non kokatzen den eta nola funtzionatzen 
duen azalduko dugu eta burmuinak bi hizkuntza edo gehiago 
kudeatu behar dituenean nola jokatzen duen erakutsi.

>Astelehena, irailak 19
17:00 - 17:15.  
Harrera, material banatzea eta aurkezpena.

17:15 - 18:45. 
Hizkuntzen kudeaketa iraunkorra hezkuntza 
eleaniztunean. Jasone Zenotz doktorea. UPV/EHUko 
katedraduna.

18:45 - 19:15. Atsedenaldia.

19:15 - 20:45. 
Euskaldun eta eleaniztun hazi egungo Nafarroan. 
Paula Kasares doktorea. UPNA/NUPeko irakaslea.

>Asteartea, irailak 20
17:00 - 17:15. 
Harrera, material banatzea eta aurkezpena. 

17:15 - 18:45. 
Hizkuntzak burmuinean: noiz, non, nola? Miren Itziar 
Laka doktorea. UPV/EHUko katedraduna.

18:45 - 19:15. Atsedenaldia.

19:15 - 20:45. 
Elebitasuna: burmuinarentzako zama ala trebakuntza 
ariketa? Mikel Santesteban doktorea. UPV/EHUko 
ikertzailea.

Zuzendaria:  
Ekaitz Santazilia Salvador jauna.  
Filologia eta Hizkuntzaren Didaktika saileko irakaslea.  
UPNA / NUP eta Nafar Ateneoa.

ESPAZIO BAT, HIZKUNTZA ANITZ: 
ONDAREA ALA ZAMA?

Iruñea, 2016ko irailaren 19 eta 20.
Kondestablearen Jauregian (Kale Nagusia, 2).

2016

udakoikastaroak.navarra.es · cursosdeverano.navarra.es
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CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA 2016
Comunicación no verbal: su 
aplicación en la empresa, en la 
Política y en la Educación.  
Civivox Condestable, del 13 al 15  
de junio, de 17 a 20.30 h.

En las entrañas de Pamplona. 
20 años de arqueología urbana. 
Civivox Condestable, del 21 al 23 
de junio, de 17.30 a 20 h.

La mentira y el autoengaño. 
UNED Pamplona, del 13 al 16 de 
septiembre, de 18 a 20 h.

Espazio bat, hizkuntza anitz: 
ondarea ala zama?  
Kondestablearen Jauregian,  
2016Ko Irailaren 19tik 20ra arte.

Educar con emocionES.  
¿Bien o te cuento?  
Civivox Condestable, del 21 al 23  
de septiembre, de 17.30 a 20 h.

“Mi novio me controla lo nor-
mal”: Violencia en la pareja ado-
lescente y Nuevas Tecnologías.  
UNED Pamplona, del 26 al 28 de 
septiembre, de 17 a 20.30 h.

Matrikula epeak
Matrikula epea irailaren 16ra arte zabalik egonen da. Ikasle  

kopuru mugatua. Matrikula inskripzio ordenaren arabera eginen da.

Matrikula prezioa
15 €

Matrikula On Line
Matrikula  

www.unedpamplona.es/matricula estekan sartuz.

Antolatzailea

Finantzatzailea

Bertaratze-ziurtagiria eskuratu ahal izango da. 

INFORMAZIO GEHIAGO
www.unedpamplona.es

cursosdeverano@pamplona.uned.es

@unedpamplona www.facebook.com/unedpamplona
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