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2019ko maiatzak 30 – ekainak 12

—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Ekainaren 20 eta 21ean izango da "Immigrazioa eta hizkuntza-aniztasuna:
harrera integralaren bila" ikastaroa
Ikastaroaren helburua Gipuzkoako immigrazioko populazioaren hizkuntza-aniztasuna
ezagutzera ematea da, lurraldean duen banaketaren arabera; eta euskararen biziberritzeprozesua kontuan hartuta hizkuntza-kudeaketa egokia definitzen laguntzeko. Garaiz zaude
izena emate...

NPLD-ren Urteko Batzarra Okzitaniako Tolosan
Hizkuntza Aniztasuna Sustatzeko Sareak (Network to Promote Language Diversity)
Okzitaniako Tolosan egin du bere Urteko Ohiko Batzarra, joan den ekainaren 6an eta 7an.
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—
Ikerketak
DBH-ko ikasleen hizkuntza atxikimendua hobetzeko ikerketa eta esku hartzea
Gure ikasgeletan hizkuntzarekiko motibazioa lantzeko beharra ikusi ondoren, ekin genion
MSB bloga sortu eta han jasotako jarduerak elaratzeari. Urte batzuk pasatu dira bloga sortu
genuenetik eta irakasleen aldetik jaso dugun erantzuna ona izan da jarduerak gelaratzea...

Iñaki Arregi beka sortu du UEMAk eta zabalik da lehen deialdirako lanak
aurkezteko epea
Iñaki Arregi beka sortu du UEMAk, udalerri euskaldunen garapena aztertzeko, ikerketa
sustatzeko eta euskal soziolinguistikaren inguruko ezagutza areagotzeko. Eusko Jaurlaritzak
babestuko du beka, eta bi lan sarituko ditu lehen deialdian, bakoitza 5.000 eurorekin.

Gwerfyl Wyn Roberts: “Ikerketan kontzientzia linguistiko eta kulturalaren
falta traba izan daiteke oinarrizko ebidentzia ezartzerakoan”
Gwerfyl Wyn Roberts-ek Diziplinarteko ikerkuntzaren paperaz jardun du hizkuntza
gutxituetako hiztunentzako osasun zerbitzuak hobetzeko. Roberts Galeseko Bangor
University-ko School of Health Sciences-eko irakasle titularra izan da, duela gutxi erretreta
hartu duen ar...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Looking for good practices relating to regional and minority languages in
Europe
The Secretariat of the European Charter for Regional or Minorities languages is looking for
good practices relating to regional and minority languages in Europe. The Secretariat is
looking for good practices relating to regional and minority languages, which have bee...

Els resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 centraran la
VII Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana
La Direcció General de Política Lingüística organitza la VII Jornada sobre Llengua i Societat
als Territoris de Parla Catalana que porta per títol Els usos lingüístics de la població, avui i en
què s’exposaran els resultats de la darrera Enquesta d’usos ...
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—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
‘Araba, euskaraz bidea egiten’ liburuak azken urteotan herrialdean euskarak
izan duen hobekuntzaren berri ematen du
2017ko azaroaren 17an, Euskaltzaindiaren Sustapen batzordeak Araba, euskaraz bidea
egiten

izenburupean

eginiko

XXII.

Jagon

jardunaldian

jazotakoak

biltzen

ditu

argitalpenak.Azken hamarkadetan, euskarak nabarmen egin du hobera Araban. Jardunaldi
horretan aldaketa hone...

Multilingualism in European Language Education
Edited by Cecilio Lapresta-Rey, Ángel Huguet. This book explores how different European
education systems manage multilingualism. Each chapter focuses on one of ten diverse
settings (Andorra, Asturias, the Basque Country, Catalonia, England, Finland, France, Latvia,...

Núm. 29 (2019): La llengua catalana i la mundialització
Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original i en
anglès. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.Els continguts de la revista estan subjectes a
una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Non batzen dira euskara, kaqchikel eta kiche hizkuntzak?
Kaqchikel eta kiche hizkuntzen alde ekarpena egin asmoz Guatemalan izan da Garabide
erakundea, bertako hizkuntza eragileek deituta.

Euskaraldiaren bigarren edizioa aurkezteko mintegia egin zen Donostian
120 lagun bildu ziren pasa den larunbatean EHUko Carlos Santamaria zentroan, Donostian,
Euskaraldiaren bigarren edizioa aurkezteko lehen mintegian. 2020ko udazkenean egingo
den Euskaraldia ariketa sozialak izango dituen ezaugarriak eta antolaketarako xehetasunak
aurk...
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«Indicadors demolingüístics per a mesurar l’evolució de la competència en
eusquera», amb Iñaki Iurrebaso
Divendres 17 de maig va tenir lloc la novena sessió del curs 2018/2019 del Seminari de
sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB amb la participació d’Iñaki Iurrebaso Biteri,
investigador de la Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) que es troba ...
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