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1. Esanahia eta erreferentzia
Frege: Zentzu eta Erreferentziaz
Russell: Denotatzeaz
Strawson: Erreferitzeaz
Donnellan: Erreferentzia eta Deskripzio Definituak
Kripke: Identitatea eta Beharrezkotasuna
Perry: Frege Erakusleez
2. Esanahia eta egia
Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus
3. Esanahia eta asmoa
Grice: Esanahia
4. Esanahia eta ekintza
Austin: Esaldi Performatiboak
5. Esanahia eta komunikazioa
Grice: Logic and Conversation
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Testu gehienen euskarazko eta ingelesezko bertsioak eGelan aurki daitezke.

Ebaluazio jarraiturako egitekoak
a) Galdera baten erantzun idatzia edo testu baten iruzkin idatzia (400-800 hitz),
martxoaren 31rako.
b) Saiakera labur bat (1200-1600 hitz) irakurgaietako baten edo batzuetan
baieztutako tesiren bati buruz, apirilaren 14rako.
c) Ahozko aurkezpena, aurreko lan horrena.
d) Asteroko irakurgaien eztabaida.
e) Azterketa idatzia.
Ebaluazio jarraitua
• Azken nota goiko a)- d)ren ebaluazioan (%50) eta azterketa idatzian (%50)
oinarrituko da.
• Nahitanahiezkoa da klaseetan parte hartzea.
• Goiko a) - e) guztiak egin behar dira, ebaluazio jarraitua egin ahal izateko.
Ebaluazio ez-jarraitua
Ebaluazio jarraitua egiten ez duenak azken proba idatzia egiteko eskubidea
dauka.
OHARRAK lan idatziei buruz:
Idatzi duzunarekin erabat gustura ez izan arren, hobe zerbait bidaltzea, lan
pixkat egin duzula erakutsiz, ezer ez bidaltzea baino.
Zirriborroak. Ideiak nahi haina diskutitzeko prest nago, baina ez dut idatzien
zirriborrorik irakurriko.
Entregatzeko modua
E-postaz bidali helbide honetara: kepa.korta@ehu.eus
Gaian honako hau idatzi:
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HF-1/izen-abizenak/LANA [1 edo 2]
Idatzi izen-abizenak tituluaz gain.
Orrietan zenbakiak jarri.
Espazio bikoitza, 12 puntuko letra.
Formatoa: .doc edo .docx

Azken oharra: Covid-19aren pandemia dela-eta, berriz ere itxialdia eta, beraz,
online irakaskuntza egin beharra suertatuz gero, bere horretan eutsiko genioke
egitarauari, eGelaren eta BBCollaborator plataforma erabiliz klaseetarako (oraingo
egutegi eta ordutegi berarekin), aurkezpenetako eta azterketa idatzietarako.

Denontzako itxialdia ezarri gabe ere, inor kutsatu delako edo itxialdia ezarri
diotelako klasera etorri ezin bada, garaiz idatz diezaiola emailez irakasleari,
klasea online jarraitu ahal izateko. Covid-19arekin lotutako kasuetarako soilik
erabiliko da klase presentzialak online jarraitzeko modu hau. Ezin ziurta
dezakegu, gainera, behar bezala ikusi eta entzungo denik.
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