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Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Urko Ikardok irabazi du Hausnartu saria Lapurdiko kostaldeko ikastoletako guraso erdaldunei buruzko
lanarekin. Sari-banaketa Baionan otsailaren 8an.
HAUSNARTU Soziolinguistika Sarien X. edizioa izan da 2017koa. Urtero bezala hainbat jakintza arlotatik
euskal soziolinguistikari ekarpena egiten dioten lanak jaso dira, eta epaimahaiaren erabakiz lehen saria
Urko Ikardo Enparanentzat izango da, “Ikastoletako guraso...
Arrue 2011-2015 Ikerketaren emaitzen aurkezpena EAEko Hezkuntza Ikuskaritzako lankideekin
Pasa den urtarrilaren 19an, eta EAEko Hezkuntza Ikuskaritzaren 2017-2018 Prestakuntza Planaren baitan,
Arrue ikerketaren 2011-2015 emaitzen gaineko saioa eskaini zuen Pablo Suberbiola Klusterreko ikerlariteknikariak, Iurretako Lanbide Heziketa institutuan.

Ikerketak
Galiziako enpresetako zuzendariek hizkuntzei ematen dieten balioaz ikertu du Daniel Pintok
(OLG) Neste traballo investígase o valor económico que reciben as linguas por parte de directivos
empresariais galegos de clase alta. Esta investigación toma como obxecto de estudo a clase alta galega
para pescudar as súas percepcións verbo das linguas empregada...

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
16 ikastaro prestatu ditu UEUk udaberri honetan
(Sustatu) UEUk bere udaberriko eskaintza aurkeztu du. Otsaila eta maiatza bitartean 16 ikastaro eskainiko
ditu UEUk Eibarren, Iruñean eta on-line. Matrikula zabalik dago. Hamasei ikastaro prestatu ditu UEUk
udaberri honetan, batzuk on-line eta beste batzuk ikasgelan, Eibarren...
Frantziar estatuko hizkuntza gutxituetako murgiltze ereduko eskolen nazioarteko topaketa martxoaren
23 eta 24an Bretainian

(ISLRF) Ce colloque est organisé dans le cadre du quarantième anniversaire de la création du réseau
Diwan d’écoles immersives en langue bretonne. Il intervient aussi un peu plus de vingt ans après la mise
en place de l’ISLRF (Institut Supérieur des Langues...

Liburuak eta argitalpenak
Hegoamerikar jatorriko gurasoen narratibak eta hizkuntza-ideologiak Kataluniako eskoletako
murgiltzearen inguruan
(IJSL) Adriana Patiño-Santos-en artikulua International Journal of Sociology of Languages (IJSL) aldizkarian.
Emozioak egintza kolektiboan. Emoziozko testuinguruaren bilakaera euskararen aldeko mugimenduan
(GOGOA) Ane Larrinagaren artikulua Gogoa aldizkariaren 16. zenbakian.
Jakin aldizkariaren 223 zenbakia argitaratu da: Euskal kultura 2017
(Jakin) Olatz Beobidek antzerkiaren eta ikus-entzunezkoen esparruaren errealitateaz egiten du gogoeta,
sektoreari eta lanbideari lotutako hainbat auziren inguruan: langileen lan baldintzak, euskarazko
ekoizpenen zailtasunak, euskal antzerkiaren dokumentazio zentroaren eta art...

Bestelakoak
Margaret Bullen-en (UPV/EHU) eta Mikael Karlsson-en (U. of Iceland) arteko elkarrizketa
(EHU) Maggie eta Mike: bi akademiko, irakasle eta ikertzaile, unibertsitate kudeaketan ere lan egin
dutenak. Antropologoa eta filosofoa. Ingelesa lehen hizkuntza izan arren, biek ikasi eta egunero erabiltzen
dute ustez “txikia” den beste hizkuntza bat, unibertsitate el...
Euskaraldia, 11 egun euskaraz: zabalik dago herrien izen-ematea
(Euskaraldia) Euskaraldia 11 egun euskaraz ekimenean parte hartzeko herrien izen-ematea zabalik dago.
Urtarrilaren 23tik apirilak 8ra arte www.euskaraldia.eus webgunearen bitartez eman daiteke izena bertan
dagoen formularioa beteta.

