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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Eneko Gorrik irabazi du Txillardegi-Hausnartu soziolinguistika saria Ipar
Euskal
Herrirako
ekosistema
komunikatibo
euskaltzalearen
proposamenarekin
Soziolinguistika Klusterrak eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituzte sariak eta
irabazleak jakinarazi dituzte bideo bidez. Lan irabazleen aurkezpenak Soziolinguistika
Klusterraren webgunean izango dira ikusgai azaroaren 25ean 11:00etatik aurrera...

Bikoteetan eta lagun-taldeetan hizkuntza ohiturak aldatzeko metodologiekin
proba pilotuak egin dira Arabako Lautadan
Aldahitz proiektuan hizkuntza-ohiturak aldatu eta euskararen erabilera handiagoa eragiteko
metodologiak sortu ditu Soziolinguistika Klusterrak, Pello Jauregi irakaslearen
zuzendaritzapean, 2010etik hona. Metodologia hauek lan-munduaren testuinguruan sortu
eta probatu...

Euskararen Adierazle Sistemak webgunea berritu du, datuak modurik
errazenean eskuratzeko
(EuropaPress) Euskararen errealitatea ahalik eta zehatzen ezagutzeko xedearekin, gaur egun
44 adierazleren datuak daude jasota aplikazioan. Era horretan, erabiltzaileak datuen
bankuko serie historikoak errazago kontsultatu ahal izateaz gain, beste era bateko edukiak
...
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Bizi eta irauteko, ele bitan
(Berria) Elkarrizketa elebidunak ezohikoak dira, eta deserosoak ere izan daitezke sarri. Hala
ere, Pablo Suberbiola soziolinguistak uste du «ate berriak irekitzeko aukera» direla.

Berak, euskaraz. Hark, zergatik ez? Zerk baldintzatzen du euskararen
erabilera?
(Naiz) Zein aldagai lotzen dira euskararen erabilerarekin? Zerk baldintzatzen gaitu lagun
batekin euskaraz aritu edo ez aritzeko? Nondik datoz baldintza horiek? Natxo Sorolla, Olatz
Altuna eta Imanol Larrea ikerlariek Soziolinguistika klusterrarentzako ikerketa egin ...

—
Ikerketak
Regional Dossier: The Basque language in education in Spain (3rd edition)
(Mercator Research) This Regional Dossier is the third edition of the dossier 'The Basque
language in education in Spain', originally compiled by Dr Nick Gardner and upated in 2005.
Ines-Mª Garcia-Azkoaga and Maite Garcia-Ruiz were responsible for the updates in thi...

GRAL Saria banatu dugu
(Mintzola) Leire Amenabarrek sinatutako "Sortzaile kulturalak eragile sozialak? Errepertorio
kulturalak: espazio, audientzia eta estetika berriak” lanak eskuratu du. GRAL Sariak jada
badu ebazpena: Leire Amenabar Larrañagaren Sortzaile kulturalak eragile sozialak?...

Secondary school Gaelic immersion study reports positive effects of
bilingualism on language and cognition
(Bòrd na Gàidhlig) A ground-breaking study into how Gaelic is perceived by secondary school
pupils and how it develops their linguistic and cognitive skills found significant benefits of
speaking the language alongside a global language such as English.

—
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...
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2020 ECSPM Symposium, 7-9 December 2020
(NPLD) Linguistic & Cultural (Super)Diversity at Work. The 2020 ECSPM Symposium that we
were obliged to cancel last March, due to Covid-19, will be held online, hosted and coorganised by the Babylon Centre for the Study of Superdiversity, School of Huma...

Abenduaren 11n egingo da EUSKARAREN ESTRATEGIA DIGITALAREN BILA
Jardunaldia
(EuskaraDigitala) Urriaren 28an bertan behera geratu zena. Jardunaldia streaming bidez
jarraitu ahal izango da. Laster irekiko dugu izen-ematea. Programa, edozein modutan, ez da
aldatu. Jardunaldia 9:00etan hasiko da, eta 14:30ean bukatuko da.

Minority Languages in the Digital Age. Usage, Maintenance and Teaching
(ECML) 11.12.2020 - 12.12.2020 Digital Lecture, International conference. Digital media has
an increasing influence on our communication. The growing digitalization does not just open
new opportunities and challenges for the everyday communication, it also gives minor...

‘Inmigrazioa eta euskara, udaletako politika berriak’ mintegia
(Euskaltzaindia) 2019ko abenduaren 12an gurera datozen etorkinen eta euskararen arteko
loturen ezaugarriak aztertu ziren jardunaldi batean. Ekimen hari segida ematen dio mintegi
berri honek. Orain, etorkinak euskarara erakartzeko asmoz udaletatik bultzatu daitezkeen ...

[Bideoa] “Paula Kasares: Aisialdia haur-gaztetxo euskaldunen hizkuntza
sozializazioan” saioa sarean osorik ikusgai
(Euskaraba) 2019ko azaroaren 19an, Gasteizen, Gasteizko Berritzeguneak eta Arabako Foru
Aldundiak antolatuta, Paula Kasaresek haur-gaztetxo euskaldunen hizkuntza sozializazioan
aisialdiak duen eragina azaltzeko marko teoriko-metodologikoaren aurkezpen formazio bat
an...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
30 urte mihigintzan
(UEU) Txerra Rodriguez Gomez. 80 eta 90eko hamarkadetan sortu ziren euskara elkarteak.
Orain arte gutxi ikertu izan dira, are gutxiago, mugimendu sozialen emaitzen argitara. Lan
honek aztertu nahi ditu euskara elkarteek euskararen biziberritzeari dagokionez lortu dit...
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New study about provisions for the Frisian language
(Mercator Research) How do Frisian speakers in Friesland perceive the measures that are in
place to protect and promote their language? Read it in this new article by Mercator
researchers Helga Kuipers-Zandberg and Dr Ruth Kircher

Haur euskaldunen hizkuntza-garapen asimetrikoa
(Eusko Ikaskuntza) Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria, RIEV, 64. Xabier Isasi.
Psikologiaren

ikuspegitik,

haurren

gaitasunen

garapena,

funtsean,

gizarteratzeko

egokitzapen prozesu gisa uler daiteke. Horrela azaldu zuten, adibidez, garapen historiko
soziala XX. ...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Euskaraldiaren oinarriak ezarri eta “dinamika
sorrarazteagatik, Pello Jauregik jaso du Abbadia Saria

sozial”

berri

bat

(Gipuzkoako Foru Aldundia) Pello Jauregi Etxaniz irakasle eta ikerlariak (Donostia, 1958) jaso
du 2020ko Abbadia Saria, Euskaraldiaren oinarriak ezarri eta, horrekin batera, “dinamika
sozial” berri bat eragiteko gai izateagatik. “Euskararen hedapenerako aukera ...

Mycroft.eus euskarazko bozgorailu adimenduna garatzeko proiektua martxan
(Elhuyar) Punta-puntako teknologia garatzeko norabide berean ariko diren erakundeen
indarrak metatzea da proiektu honen xedea.Proiektuak Errenteriako Udalaren, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta European Language Grid deialdiaren babesa jaso
du. Urt...

Feminismoari eta berdintasunari buruzko euskarazko lehen hiztegia sortu
dute
(EiTB) Feminismoa eta berdintasunaren alorreko oinarrizko terminoak eta dagozkien
kontzeptuak modu zehatzean eskaintzen ditu.
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Minority language media and the COVID-19 pandemic – the case of Scottish
Gaelic. An interview with Dr. Douglas Chalmers
(Mercator Research) In our tenth and final expert interview in the series on minority language
media and the effects of COVID-19 pandemic, we return to the British Isles for an in-depth
analysis of Scottish Gaelic. Dr. Douglas Chalmers, Senior Lecturer in Media an...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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