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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
2020 Urteko Txostena ikusgai
Urtero argitaratzen du Soziolinguistika Klusterrak bere jarduerak bildu eta laburtzen dituen
txostena. 2020ko argitalpena ikusgai dago eta egun hauetan ematen ari zaio zabalpena.

Herritarrak eta euskara aktibaziorako gakoak – Hitzaldia
Eragiteko janzten: Gasteizko euskaltzaleon gogoetarako une eta guneak zikloa osatu da
Arabagara, Geu, Lazarraga, Alea eta Topagunearen eskutik. Lau saio eskainiko dira
protagonista desberdinen motibazio, ikuspegi eta bizipenak ezagutzeko. Ziklo honen
helburua, beraz,...

Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen (HIGA) topaketa E-GA proiektu
lehiaketa eta online topaketa bihurtzeko eraldatu da 2021eko edizioan
HIGA Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen Topaketa antolatu izan da azkenengo
urteetan, mundu osoko gazteak saretzeko asmoz. 2020ko ekitaldia 2021era atzeratu zen
eta aurten ere ezin izango da aurreikusi bezala egin.
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—
Ikerketak
Hizkuntza eskubideen urraketen kexak %66,7 ugaritu dira urte batean
(Berria) Hizkuntz Eskubideen Behatokiak egina zuen ohartarazpena joan den ekainerako:
pandemiaren ondorioz ugaritzen ari zirela hizkuntza eskubideen urraketak, eta, horiekin
lotuta, baita Behatokiari jakinarazitako kexak ere. Gaur goizean emandako datuek berretsi
bai...

Aurten ere ikerketa beka deitu dugu Kilometroek eta Mintzolak
(Mintzola) Goierriko ahozko ondarearen inguruko ikerketa lanetarako da. Ekainaren 30era
arte bidali ahal izango dira proiektuak. Pello Mari Otaño Ikerketa Bekak abiatu zuen bideari
jarraipena emango zaio 2021ean. Kilometroak Kultur Elkarteak eta Mintzola Ahozko Lant...

#català947: a new sociolinguistic map to analyze the vitality of Catalan in all
municipalities of Catalonia
(NPLD) A new online tool to measure the vitality of Catalan in all municipalities of
Catalonia. The Directorate-General for Language Policy has just launched a new ambitious
open-access online tool to look at the sociolinguistic data at the local level in Catalonia. ...

Radio stations ‘need support’ with Irish language broadcasting
(The Irish Times) Report shows provision of radio programming in Irish is ‘minimal’. Radio
stations operating in Ireland need greater support with Irish language broadcasting,
according to the author of a new report into the sector. The report, Research on Use of...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Elkarteen egitasmo arrakastatsuak aurkezteko Proiektu Azoka egingo da
apirilaren 24an, Elgoibarren
(Topagunea) Apirilaren 24rako Proiektu Azoka 2021 antolatu du Euskaltzaleen Topaguneak
Elgoibarko Institutuan. 1Eratu ildoaren baitan, Topaguneko zazpi elkartek euren herrietan
burutzen duten egitasmo arrakastatsu bana aurkeztuko dute laburrean: aisialdikoak,
kulturg...
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Webinar "The future of language education – learning lessons from the
pandemic"
(ECML) Tuesday, 27th April 2021, 16.00-17.15 CET. The Covid pandemic has presented
challenges for all sectors of education and has led to widespread changes in educational
practices. These have greatly affected language teaching and learning across Europe.

CALL FOR PAPERS: Multi-platform and Connecting
Contemporary Challenges for Minority Language Media

Communities:

(International Minority Language Media Research) The guiding idea behind the second
biennial conference on minority language media is to bring together academics and
professionals from this field, as well as facilitating intensive exchange of research and
practical e...

Euskara eta eleaniztasuna eskolaren esparruan
(Euskarabidea) Kanpainak zenbait webinar ditu, Joan den azaroan hasi zirenak, tokierakundeekin elkarlanean antolatutako “eskola, bihurtu aukera/era.eus, zure lankidea”
jardunaldiekin, euskaraz eskolatutako haurren familientzat eta eskolatzean hizkuntza
horrekin curriculumean kontaktua dutenentzat.

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Ikasleen hizkuntza erabileraren eta kalitatean eragiteko elkarrekintza
didaktikoa ardatz [Baliabide elektronikoa]
(HABE) Karmele Perez Lizarralde, Eneritz Garro Larrañaga, Idurre Alonso Amezua. Azken
urteotan, ikasleen euskararen erabilerak eta kalitateak berriz ere lehentasuna hartu dute
ikastetxeetatik datozkigun prestakuntza eta aholku - laritza eskaeretan. Kanpo ebaluazio
p...

Valencian sociolinguistics: Aracil, Ninyoles and the minority question
(Journal of Sociolinguistics) Joan Pujolar. This text provides a review of the earlier and more
influential works of Valencian sociolinguists Lluís Vicent Aracil and Rafael Lluís Ninyoles,
which had a significant impact in the field from the 1960s to the 1980s, par...
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Articulating Minority Language Value in Diverse Communities: The Case of
Compulsory Irish Language Education
(Journal of Language Identity and Education) Murray et al. In newly multilingual
communities, where the language of education can no longer be assumed to be the home
language of students, debates around language education policy can reflect broader
sociocultural and ...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Urrats garrantzitsua gurea bezalako hizkuntzen normalizazioari begira
(Kontseilua) Azkenean, aurrera egin du Britainiako Paul Molac diputatuak sustatutako
Eskualdeko hizkuntzen ondarea babesteari eta sustatzeari buruzko lege proposamenak,
eta horren aurrean Euskalgintzaren Kontseiluak horren alde egin duten ordezkariak txalotu
nahi dit...

Europako hizkuntzen berdintasun digitalerantz, euskal partaidetzarekin
(Sustatu) Euskal Herriko Unibertsitatean sortutako Hitz zentroak, Europako zenbait
erakunde akademiko, instituzional eta enpresarekin, European Language Equality sarea
osatu du. Europako Batasunaren egitasmoen barruan, "2030 erako Europan hizkuntza
berdintasun digita...

Arriskuan dauden hizkuntza minorizatuak entzuteko webgunea
(Kazeta) Munduko mapan agertzen diren puntu zehatzetan klik egin, eta hizkuntza
minorizatu bat deskubritu grabaketen bidez. Inuktitut, romani, yucuna, futunien,
jinghpaw… munduan gaindi atzematen ahal eta Pangloss plataformaren bidez deskubritu
daitezkeen hizkuntze...

Euskara eta euskal kulturako bost irakurle hautatzeko prozesua ireki du
Etxepare Euskal Institutuak
(Unibertsitatea.net) Euskara eta euskal kulturako bost irakurle hautatzeko prozesua abiatu
du Etxepare Euskal Institutuak. 2021/2022 ikasturtean eskolak emateko deialdia da,
Alemanian, AEBetan, Frantzian eta Georgian.
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Babeslea:

Bazkide partaidea:
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