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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Euskal Soziolinguistika Jardunaldiko emaitzak eta materialak ikusgai
Pasa den urriaren 28an egindako Euskal Soziolinguistika Jardunaldiaren material guztiak
eskuragarri daude Soziolinguistika Klusterraren webgunean. Egunaren kronika txikia,
hitzaldi eta saio guztien bideoak, hizlariek erabilitako aurkezpen-dokumentuak eta
Eskoriatzan ...

Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren 50. urteurreneko kongresuaren
argitalpena kalean
2019an 50 urte egin zituen Nafarroako Gobernuaren Vianako Printzea Erakundeak
argitaratzen duen Fontes Linguae Vasconum: studia et documenta euskal hizkuntzalaritzako
aldizkariak. Urteurrenaren harira egindako kongresuan landutako edukiak liburu bihurtu
dituzte orain...

«Gazteek ez daukate erraza euskarara gerturatzea, eta hori gizartearen
kontua da»
(Berria) Gazteek euskararen inguruan zer ikuspegi duten aztertu duen ikerketa kualitatibo
bat argitaratu berri du Soziolinguistika Klusterrak: Gazteak euskararen eszenatokian:
erabileraren auzia. Azterketatik abiatuta, gazteen hizkuntza errealitateari buruzko jarduna...
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Lehen probako aparretatik
(Berria) 2018an egin zen lehenengo Euskaraldia, eta emaitza azpimarragarriak izan zituen.
Hobetuz joateko atalak ere azaleratu zituen: ele biko elkarrizketak, esate baterako. Maialen
Iñarra Soziolinguistikako Klusterreko kideak azaldu duenez, parte hartzaile askok e...

—
Ikerketak
Euskarazko irakaskuntzaren egoera kezkagarria datuetan
(Kazeta) Iazko urtetik hona, Ipar Euskal Herriko hezkuntza zentro ezberdinetan elebidunean
edo murgiltze ereduan matrikulaturik den ikasle kopurua apaldu egin da. Aurtengo sartzean
54.595 dira izena eman dute ikasleak eta maila guziak bat eginik, %27koa da eredu eleb...

More than 1 in 6 Māori people speak Te reo Māori
(Stats NZ) Just under half of Māori people had some Te reo Māori speaking ability. The data
on Te reo Māori was collected in Te Kupenga 2018, Tatauranga Aotearoa Stats NZ’s survey
of Māori wellbeing, which was answered by almost 8,500 individuals of Māori ethn...

HiTZ, hizkuntza-teknologien arloko ikerketa-zentro erreferentea abian da
(Eusko Jaurlaritza) Jokin Bildarratz Hezkuntza sailburuak UPV/EHUko HiTZ zentroaren,
hizkuntza-teknologien arloan erreferente izateko helburu duen ikerketa-zentroaren
aurkezpen ekitaldian parte hartu du gaur goizez. Transformazio digitalaren eta adimen
artifizialaren...

70 ikertzailetik gora aritu dira gaur beraien ikerlana euskaraz txiokatzen
(Unibertsitatea.net) Txiotesia atalean bildu ditugu ekarpen guztiak.

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
"Hizkuntzen Kudeaketa Osasun Arretan" graduondoko lanen aurkezpen saioa
(EHU) UPV/EHU eta UEUk elkarlanean antolatutako "Hizkuntzen Kudeaketa Osasun Arretan"
graduondoko lanen aurkezpen saioa. Azaroak 20 - 16:00. Online. Saioa publikoa izango da.
Kanpotik gaian interesa izan dezakeen beste edonork ere jarraitu ahal izango du saioa,
goiko...

2

88. zenbakia
2020ko azaroak 5 – 18

WEBINAR: Language teaching & learning during a pandemic, 24 November
(NPLD) The school system is vital to the preservation of minority or regional languages across
Europe. For many Occitans, Bretons or Scotts, to name a few, school is the only link to the
traditional languages of the territories they live in. Estibaliz Alkorta, Govern...

Euskarabideak eta udaletako euskara zerbitzuek gurasoentzako “ERA Eskola”
sortu dute, familiei baliabideak eskaintzeko
(Euskarabidea) Euskarabideak eta udaletako euskara zerbitzuek gurasoentzako “ERA Eskola”
sortu dute, familiei baliabideak eskaintzeko2020-11-11. Hiru online saio eginen dituzte
espezialistekin, hizkuntzak ikastean laguntzea sustatzeko, autonomia eta motibazioa su...

Nola egiten den bat euskaldun
(Berria) Euskara eta Feminismoa. Zer da euskalduna izatea? Nola egiten da norbait
euskaldun? Eta zer dakar horrek guztiak egunerokoan? Galdera horiei erantzunez bertze
hainbat galdera sortu zituzten atzo Lutxo Egiak eta Irene Arraratsek, Jaurlaritzako Hizkuntza
Polit...

Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioaren garrantzia nabarmendu dute
‘Euskararen Herria Euskal Hiztun’ jardunaldiek
(Kontseilua) Emankorrak izan dira. Bi egunez 15 aditu aritu dira euskararen ezagutzaren
unibertsalizoari buruz hausnarrean Eusko Jaurlaritzak eta Kontseiluak antolatutako
Euskararen Herria Euskal Hiztun jardunaldietan, eta ehun bat lagunek jarraitu dituzte
sarearen b...

XXV. Jagon jardunaldian, entitate pribatuetatik herritar eleaniztunei
zerbitzua nola eman aztertu da
(Euskaltzaindia)

Eusko

Jaurlaritzako

Hizkuntza

Politikarako

Sailburuordetzaren

eta

Euskaltzaindiaren Sustapen batzordearen ekimenez antolatu da XXV. Jagon Jardunaldia,
Donostian, Euskaltzaindiaren Luis Villasante Euskararen Ikergunean. Bideoak.

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Inmersión lingüística en euskara en el País Vasco norte: el eterno debate
(HABE) Eneritz Zabaleta. El verano-otoño se ha caracterizado por el enésimo conflicto en
torno al desarrollo de un proyecto de inmersión en euskara en la escuela pública de Hiriburu
(Lapurdi). La polémica resume la incómoda situación en la que se encuentra el ...
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Languages at work in the Basque Autonomous Community
(Xarxa Cruscat) van der Worp, K. (2020). Revista Internacional De Organizaciones, 23. En la
Comunidad Autónoma Vasca, la presencia de la lengua minoritaria local, el euskara, ha
aumentado paulatinamente en el lugar de trabajo gracias a políticas lingüísticas reci...

INGUMA datu-baseak 20 urte beteko ditu azaroan
(UEU) UEUk 2000. urteko azaroan martxan jarri zuen INGUMA euskal komunitate
zientifikoaren datu-basea. Datu-base honetan azken 50 urteotan unibertsitate mailako
zientzia eta jakintza-alor bakoitzean euskaraz ahoz eta idatziz ekoitzi denari buruzko
oinarrizko informaz...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Hari gorriak
(Berria) Eneritz Garro. Ikasleen euskara erabilera eta kalitatearekin kezka adierazten duten
ahotsak geroz eta argiagoak dira, COVID-19 aurretik bazeuden, eta etxealdiak ozendu egin
ditu. Urriko azken asteazkenean Soziolinguistika Klusterrak antolatuta Nerabe eta gaz...

"Apur bat landuta, uste baino arnasgune gehiago topa daitezke"
(Berria) Gaztealdia. Eremu geografiko eta soziolinguistiko anitzetako gazteak batu ditu
Gaztealdiak, zortzi egunez euskara hutsean aritzeko. Azaroaren 12an hasi ziren, eta Euskaraz
biziko gara lelopean, azaroaren 19ra arte euskaraz aritzeko konpromisoa hartu dute par...

Ground-breaking LISTEN project on language assertiveness launches new
multilingual website
(ELEN) The Listen project on language assertiveness has launched a new multilingual website
at https://listen-europe.eu/. The website gathers project information and news, as well as
providing a platform for future project developments.
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Babeslea:

Bazkide partaidea:
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