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Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Tribuaren berbak telebista saioak eskolara eramateko material didaktikoa aurkeztu da
Tribuaren Berbak telebista saioa oinarri dela sortu dira, Soziolinguistika Klusterraren aholkularitzarekin,
'Hizkuntzen mundua eta euskara deskubrituz' sekuentzia didaktikoak Eusko Ikaskuntzaren Asmoz
Fundazioaren ekimenez.

Ikerketak
Ikertzaile euskaldunen sare berri bat sortzeko aukera #kafetapintxo
UEU eta EHUk #Kafetapintxo topaketa antolatu zuten atzo, Arabako campusean ikerketa eta euskararen
arteko lortura sendotzeko asmoz. Topaketak hiru helburu zituen: ikertzaile euskaldunen sarea sortzea,
horien arteko elkarlanerako oinarria izatea eta horien beharrak az...
Euskal Hiztun Berriak: esperientziak, jarrerak eta identitateak” liburua
Liburua 8 kapituluk osatzen dute. Lehen seik ikerketa kualitatiboaren berri ematen dute eta zazpigarrenak
azterketa kuantitatiboa eta bere emaitzak dakartza. Azken atala izaera ezberdinekoa da, aurreko
kapituluetan gazteei buruz azaldutako datu kualitatibo zein kuantitatibo…

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Europako hizkuntza-aniztasunaren Foroa Donostian
Donostiako Kursaal jauregian ospatuko da abenduaren 15 eta 16an Europako hizkuntza-aniztasunaren
foroa, Donostia 2016 eta Unesco Etxeak elkarrekin antolatu duten jardunaldia.
Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloaren aurkezpena
Abenduaren 17an aurkeztuko da Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa, Donostiako protokoloa.
Jakina denez, Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloak 1996an Bartzelonan onartutako Hizkuntza
Eskubideen Deklarazio Unibertsala izango du oinarri eta berau garatzeko ...
Enpresarean Azoka 2016ko material multimedia guztia on line
Enpresaren Azokan izandako interbentzioetako bideoak igo dituzte sarera denon eskura.
Linguistic diversity, new cultural forms and emerging rights
ROUNDTABLE DISCUSSION. Barcelona, 25 November 2016, 16h-17:30h. Barcelona, 25 November 2016.

Liburuak eta artikulu zientifikoak
Liburu Berriak: Hizkuntza-asimilazioa eta hezkuntza-sistema Euskal Herrian

Ukitu akademikoa duen liburu bat da hau, azterketa soziohistorikotik asko duena eta, ezinbestez, aipu eta
oin-ohar ugari dituena. Egun indarrean dagoen hezkuntza elebidunera nola iritsi garen azaldu nahi da saio
honetan.
Trajectòries sociolingüístiques en la transició educativa
Lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzarako transizioan nerabeen ibilbide soziolinguistikoak azaldu nahi
ditu artikulu honek.
New book explores sociolinguistic phenomenon of prescription as formative influence on notional
standard language
“Prescription and Tradition in Language” Establishing Standards across Time and Space

Bestelako albisteak
Soziolinguistika gazteentzat
UEUk aspaldi argitaratu zuen Katalunia aldean ondutako Soziolinguistika gazteentzat izeneko liburu
gogoangarria (interneten doan daukazue esteka horretan). Denbora pasatu da eta soziolinguistikari
hezkuntza arautuan ez zaio behar besteko garrantzia eman. Azken urteot...
Hizkuntza ez da gramatika, komunitatea baizik
Groenlandiako egoera soziolinguistikoaz Info 7 irratirako egindako kolaborazioa.
The president of NPLD Patxi Baztarrika meets Commissioner for Education and Culture Tibor Navracsics
The NPLD's Chair and Vice-chairs presented the European Roadmap for Linguistic Diversity to the
Commissioner
“The lines of action of NPLD are in line with the Commission’s work programme”. These were the words
uttered by the Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, Tibor Navracsics in the meeting
held with the NPLD Chair and Vice-minister for Language Policy of the Basque Country, Patxi Baztarrika.

