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Lana / La obra
Lana:
«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
Umearen lehenengo begiratuak eta irrifarreak, estreineko pausoak, aurreneko hitzak… mirari txiki horiek noiz gerBeldurrik ez baduzu, ez da benetako aldaketa».
tatuko zain egoten dira gurasoak, haurraren garapenaren mugarri gogoangarri diren horien lekuko izateko irrikitan.
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Epizentroa.
Adibidez,
Noiz hasten dira haurrak hizkuntza ikasten?
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Irakurleak galdera hauei eta beste askori erantzuteko baliagarriak diren hainbat ikerketa esanguratsuren emaitzak

ditu liburuan zehar.
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NereaEgileak:
Loiola Pikaza (Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matematikako irakaslea lanbidez.
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Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Sailean. Euskal Filologian lizentziatua (UPV/EHU) eta Doktore Hizkuntzalaritzan
Azken lanhütarra.
(Hamburgeko Unibertsitatea). ELEBILAB laborategiko taldeburu dihardu 2016tik. Haur elebakar eta elebidunen hizAzken urteetan haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
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Epizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.
M. Juncal Gutierrez Mangado Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Ingeles eta
Aleman Filologia eta Itzulpengintza eta Interpretazio Saileko irakaslea da. Ingeles Filologian lizentziatua (Deustuko
Unibertsitatea) eta Doktore Ingeles Filologian (UPV/EHU). Gradu zein graduondoko mailatan eskolak ematen ditu
UPV/EHUn eta 2000tik, bere ikerketa LASLAB ikertaldearen baitan egiten du euskara, gaztelania eta ingelesaren
jabekuntzaren inguruan, lehen edota bigarren eta hirugarren hizkuntza gisa. Besteak beste, hizkuntzen arteko eragina, ingelesaren jabekuntza CLILen, interakzioa edota morfosintaxia eta NZ-galdera eta erlatibozko egituren gainean
egiten du bere ikerketa.

