
2015/16 ikasturtearen hasiera euskaltegietan: ekitaldi akademikoa 

 

 

2015/16 ikasturtearen hasiera euskaltegietan: ekitaldi akademikoa 
 
Eguna: 2015eko irailaren 11n 
Ordua: Eguerdiko 12:00etan. 
Lekua: Bilbo (Euskadiko Artxibo Historikoa — Maria Diaz de Haro, 3) 
Hizkuntza: Hitzaldia gaztelaniaz izango da 
 
Hizlaria  

Manuel Carreiras 
 
Basque Center on Cognition, Brain and Language. Donostia.  
IKERBASQUE. Basque Foundation for Science. Bilbo. 
Euskal Herriko Unibertsitatea. UPV/EHU. Bilbo.  

 
 
Manuel Carreiras BCBLko (Basque Center on Cognition, Brain 
and Language, Donostia) zientzia-zuzendaria da, 
IKERBASQUE ikerketa-katedraduna eta UPV/EHUko irakasle 
bisitaria. Bere ikerketaren ardatza dira irakurketa, 
elebitasuna eta bigarren hizkuntzen ikaskuntza. Frontiers in 
Language Sciences-en editorea eta Language, Cognition and 
Neuroscience-en editore laguntzailea. 
 
 

Arloan eragin handia duten aldizkarietan, 150 artikulutik gora ditu argitaratuak. Hainbat 
ikerketa-agentziak finantzatu dute haren ikerketa. COEDUCA izenburua duen Consolider-
Ingenio2010 proiektuaren koordinatzailea izan da —zeinak 70 ikertzailetik gora bildu 
zituen—, eta, gaur egun, ERCk (European Research Council) finantzaturiko bi-literacy 
proiektua ari da garatzen. Carreiras doktorearen lan zientifikoak nahitaezko erreferentzia 
izan dira nazioartean, eta 5.500 aiputik gora jaso ditu nazioartean. Horrela, Carreiras 
doktoreak 40ko h inpaktu-indizea du. 
 
Hitzaldia: Bi hizkuntza garun  batean — Mekanismo kognitiboak eta garun-plastikotasuna 
elebidunetan   
 
Munduan lagun askok bereganatzen dituzte bi hizkuntza jaiotzatik, edo ahalegin eta 
denbora franko erabiltzen dute bigarren hizkuntza bat ikasten. Hizkuntza bat edo bi 
ikasteak eragiten al du alderik prozesatze kognitiboan edota neuronen plastikotasunean? 
Gure garunak mekanismo berak erabiltzen al ditu sehaskatik bi hizkuntza ikasten 
direnean edo bigarrena helduaroan ikasten denean? Elebidun izateak ba al du ondoriorik 
beste prozesu kognitiboetan?  
 
Galdera hauei eta beste batzuei erantzuten saiatuko da, eta ebidentzia enpirikoak emango 
ditu hizkuntzaren eta beste jarduera kognitiboen prozesatzean heldu eta haurtxo elebakar 
eta elebidunek erabiltzen dituzten mekanismo kognitibo eta neuralez. Aztertuko du ea 
antzeko mekanismo kognitboak eta neuralak erabiltzen dituzten bigarren hizkuntzaren 
batean maila altua duten elebidun berantiarrek eta elebidun goiztiarrek nahiz 
elebakarrek, edo desberdinak diren, eta, baita ere, aztertuko ditu garun batean bi 
hizkuntza kudeatzeak dakartzan ondorioak (estrukturalak eta funtzionalak).  
 

 


