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Hezkuntza, Filosofía eta Antropologia Fakultatea

1. Hizkuntzaren izaerari eta funtzionamenduari buruz egindako gogoetak 

bultzatutako filosofiako kontzeptuen eta arazoen jakintzan sakontzea, eta 

hizkuntzaren filosofiaren terminologia espezializ

 
 

2. Filosofiako egile esanguratsuenen jatorrizko testuak modu aktiboan ulertzea eta 

modu kritikoan interpretatzea, hizkuntzaren filosofiaren jaiotzan eta garapenean 

eta hainbat esparru teorikotan mugarri izan direnak.

 
 

3. Epistemologiaren, ontologiaren, etikaren eta filosofiako gainerako alorren 

esanahien teorien interesari eta erabilerari buruzko gaiak ahoz azaltzea, 

eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi 

egituratuak modu arrazoituan idaztea.

 
 

4. Hizkuntza erabiltzean abusuak egiteak edo hizkuntzaren funtzionamendua ez 

ezagutzeak sortutako garrantzi filosofikoa duten arazo, ilusio eta engainu faltsuak 

identifikatzea eta garrantzi

ezkutatzen dituen benetako arazo 

 
 

5. Edozein motatako argumentuen korrelazio logikoa identifikatzea eta ebaluatzea, 

hizkuntzaren teoria semantikoekin eta azterketa pragmatikoekin osatutako 

teknika logikoen bidez.

 
 

6. Informazioaren teknologiak erabiltzea dat

bibliografikoak eskuratzeko. Horrez gain, ikuspuntu teorikotik, informazioen 

teknologiekin lotutako hizkuntza naturalaren prozedura

ezagutzea. 
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Hizkuntzaren izaerari eta funtzionamenduari buruz egindako gogoetak 

bultzatutako filosofiako kontzeptuen eta arazoen jakintzan sakontzea, eta 

hizkuntzaren filosofiaren terminologia espezializatua aplikatzen jakitea.

Filosofiako egile esanguratsuenen jatorrizko testuak modu aktiboan ulertzea eta 

modu kritikoan interpretatzea, hizkuntzaren filosofiaren jaiotzan eta garapenean 

eta hainbat esparru teorikotan mugarri izan direnak. 

n, ontologiaren, etikaren eta filosofiako gainerako alorren 

esanahien teorien interesari eta erabilerari buruzko gaiak ahoz azaltzea, 

eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi 

egituratuak modu arrazoituan idaztea. 

a erabiltzean abusuak egiteak edo hizkuntzaren funtzionamendua ez 

ezagutzeak sortutako garrantzi filosofikoa duten arazo, ilusio eta engainu faltsuak 

identifikatzea eta garrantzi-ordenan aztertzea, eta ondorioz, hizkuntzak 

ezkutatzen dituen benetako arazo filosofikoaren adibideak adieraztea.

Edozein motatako argumentuen korrelazio logikoa identifikatzea eta ebaluatzea, 

hizkuntzaren teoria semantikoekin eta azterketa pragmatikoekin osatutako 

teknika logikoen bidez. 

Informazioaren teknologiak erabiltzea datuak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

bibliografikoak eskuratzeko. Horrez gain, ikuspuntu teorikotik, informazioen 

teknologiekin lotutako hizkuntza naturalaren prozedura-tekniken oinarriak 
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Gida Modulua – Hizkuntzaren Filosofia 

Hizkuntzaren izaerari eta funtzionamenduari buruz egindako gogoetak 

bultzatutako filosofiako kontzeptuen eta arazoen jakintzan sakontzea, eta 

atua aplikatzen jakitea. 

Filosofiako egile esanguratsuenen jatorrizko testuak modu aktiboan ulertzea eta 

modu kritikoan interpretatzea, hizkuntzaren filosofiaren jaiotzan eta garapenean 

n, ontologiaren, etikaren eta filosofiako gainerako alorren 

esanahien teorien interesari eta erabilerari buruzko gaiak ahoz azaltzea, 

eztabaidatzea, modu kritikoan baloratzea, eta horiei buruzko hitzaldi ongi 

a erabiltzean abusuak egiteak edo hizkuntzaren funtzionamendua ez 

ezagutzeak sortutako garrantzi filosofikoa duten arazo, ilusio eta engainu faltsuak 

ordenan aztertzea, eta ondorioz, hizkuntzak 

filosofikoaren adibideak adieraztea. 

Edozein motatako argumentuen korrelazio logikoa identifikatzea eta ebaluatzea, 

hizkuntzaren teoria semantikoekin eta azterketa pragmatikoekin osatutako 

uak biltzeko eta trukatzeko, eta iturri 

bibliografikoak eskuratzeko. Horrez gain, ikuspuntu teorikotik, informazioen 

tekniken oinarriak 

FILOSOFIAKO WEB ORRIA 
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