
 

IKASI HIZKUNTZAK ARABAKO CAMPUSEAN 
 

 

HIZKUNTZA LABORATEGIA 
 

 

Arabako campuseko Autoikaskuntzarako laboratorio multimedia (1.51 lab.), Letren 

fakultateko lehenengo solairuan kokatuta, ireki egingo zaio unibertsitate elkarte osoari 

2012.eko urtarrilaren 20tik aurrera.  

 

Urtarrilaren 20an bertan emango da laboratorio horretan ikaskuntza sistemari, jarduera 

osagarriei, mailarako testei eta matrikulari buruzko informazio zehatza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hizkuntza laboratorio honek 28 postu eskaintzen ditu, ezin hobeto ekipatuta eta egungo 

hizkuntzen ikaskuntza elkarreragilerako programa aurreratuenekin hornituta. Honetarako, 

Tell Me More programa baliatuko da modu autodidaktan eta erabiltzaileek, laboratorioa 

irekita dagoen bitartean, laguntza informatikoa izango dute programa erabili ahal izateko 

eta teknikari baten laguntza pedagogiko eta linguistikoa izango dute bertan. 

 

Laboratorio honetan landuko diren hizkuntzak honako hauek dira:  

� Ingelesa 

� Frantsesa 

� Alemana 

 

 

HIZKUNTZA 

 

MAILA 

 

INGELESA 

 
Ikaskuntza maila guztiak hasierako mailatik (CEF: A1) hobetze 

mailetara arte (CEF: C1/2) 

 

FRANTSESA 

 
Ikaskuntza maila guztiak hasierako mailatik (CEF: A1) hobetze 

mailetara arte (CEF: C1/2) 

  

ALEMANA 

 
Ikaskuntza maila guztiak hasierako mailatik (CEF: A1) hobetze 

mailetara arte (CEF: C1/2) 

  

 

 

 
 



 

Ikastaroaren iraupena: 2012ko urtarrilaren 20tik 2012ko ekainaren 29ra. 

Matrikulazioa: Irekita egongo da maila guztietarako ikasturte osoan barrena (urtarrila – 

ekaina) laboratorioan bertan. 

Irekiera ordutegia: ostiraletan (jaiegunak izan ezik) 9.00etan ireki eta 19.00etan ixteko. 

 
Informazioa zabaldu nahi izanez gero. Tfnoa. 943-394377  

E-maila: labvitoria@nextlingo.es 

www.nextlingo.es 

 

 

TARIFAK 

  

Jarduera mota Ikasleak PII/KIP AZP 

HIZKUNTZA LABORATEGIA    

• Maila proba egiteagatiko 

tasa 
15€ 15€ 15€ 

• Hizkuntza eta ikastaro 

bakoitzeko tasa (urtarriletik 

ekainera)  

30€ 30€ 30€ 

 

JARDUERA OSAGARRIAK IKASTURTEAN ZEHAR 
 
 

Hizkuntzen laboratorioan eskainitako autoikaskuntzarako zerbitzuaren osagarri gisa, 

hainbat jarduera izan badugu zeure jakintza praktikan jar dezazun. 

 

� TUTORETZA presentzialak eta banakakoak irakasle batekin, ostiraletan 20 minutuz 

irekiera ordutegiaren barruan, eta hitzordua hartuta. 

 

�  “FILM CLUB” famatua. Astero jatorrizko bertsioko filmak, azpitituluak ingelesez, 

frantsesez edo alemanez. 

 

�  “BOOK CLUB”. Jatorrizko hizkuntzan irakurritako nobela klasikoa, ingelesez, frantsesez 

edo alemanieraz irakurri eta beste irakurleekin iritziak trukatzeko aukera, ahozko 

praktika bide nabar sustatuz. 

 

� TRUKE ZERBITZUA. Bertakoen eta atzerriko ikasleen arteko trukeak erraztu eta 

sustatzeko plataforma. 

 

� HITZALDIAK. Ingelesez, frantsesez eta alemanez emandako hitzaldiak, hizkuntza hauei 

loturiko gai ezberdinei buruz. 


