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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Euskaraldiaren ikerketarako hirugarren galde-sorta betetzeko epea zabaldu
da
Azken galde-sorta hau aurreko biak (Euskaraldiaren aurretik eta ondoren) bete zituztenek
bete beharrekoa da.Soziolinguistika Klusterra Euskaraldiaren eragina eta ondorioak
aztertzen ari da lan honen bidez.Uda osterako espero dira ikerketaren emaitzak eta hainbat
gune...

EHUren Donostiako bi fakultatetan erabilera neurketak eta beste ekimen
batzuk
Hizkuntza normalizazio prozesuan gazteak giltzarri. Donostiako Udala, Euskal Herriko
Unibertsitatea eta Soziolinguistika Klusterra hezkuntzaren esparruan eta gazteen artean
euskararen erabilera soziala bultzatzeko elkarlanean

Mintegia Galesen: gazteen artean hizkuntza gutxituak sustatzeko ekimenen
ebaluazioa
Otsailaren 25 eta 26an Cardiffeko Urdd Centre gunean gazteen artean hizkuntza gutxituen
erabilera sustatzeko egitasmoen ebaluazioari buruzko mintegia egin zen, Aberystwyth-eko
Unibertsitateak, Wiserd eta Galeseko Gizarte eta Politikarako Zentroak antolatuta. Nagusiki...
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Hizkuntza Berrikuntzarako Laborategi Kooperatiboa
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Etorkizuna Eraikiz egitasmoaren barruan garatzen dihardute proiektua
elkarlanean Elhuyarrek, Emunek, Langunek eta Soziolinguistika Klusterrak

—
Ikerketak
Eleaniztasuna Europako Batasuneko erakundeetan - Europako Arartekoaren
txostena
In July 2018, the Ombudsman launched a public consultation on the use of languages in the
EU institutions, bodies, offices and agencies (the ‘EU bodies’). The consultation seeks to
promote discussion on the matter, bearing in mind the need to reconcile respect an...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Hizkuntzari gorazarre zientziaren begietatik
Nola sortu zen FLV bezalako aldizkari bat frankismoaren azken txanpan?

Euskara eta generoa gurutzatzen direnean. Aizpea Otaegi eta Jaime Altuna
[HITZALDIA]
'Euskaltzaletasuna eta feminismoa: zer ikasi, hura elikatu' ikastaroaren bigarren saioa.
Aizpea Otaegi Mitxelena (Elhuyar aholkularitza) eta Jaime Altuna Ramirez (Gizarte
antropologoa) gidatutako saioa. Antolatzaileak: UEU Gabriel Aresti Euskaltegia, Bilboko Kafe
Ant...

2º Simpósio Internacional: Línguas e variedades linguísticas ameaçadas na
Península Ibérica (LAPI 2019)
Como forma de celebrar o Ano Internacional das Línguas Indígenas, o CIDLeS – Centro
Interdisciplinar de Documentação Linguística e Social, em parceria com o SOAS World
Languages Institute e o projecto FRONTESPO (Universidad de Alcalá), convida os
investigador...
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Appel à communications – Les langues dans la famille : attitudes, usages,
politiques, histoires
L'appel à communications pour le colloque « Les langues dans la famille : attitudes, usages,
politiques, histoires » vient d’être lancé. L'événement se déroulera du 5 au 7 décembre 2019
à l'Université Sorbonne Nouvelle et à l'Institut national des langu...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Language and Neoliberal Governmentality
Edited by Luisa Martín Rojo, Alfonso Del Percio. Routledge. 280 pages

The translanguaging classroom: Leveraging Student Bilingualism for Learning
The Translanguaging Classroom: Leveraging Student Bilingualism for Learning shows
teachers, administrators, professional development providers, and researchers how to use
translanguaging to level the playing field for bilingual students in English-medium and
bilingua...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
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Bestelako albisteak
Korrikan ere ahobizi eta belarriprest izateko deia egin dute AEK-k eta
Topaguneak
Euskaraldiaren eta Korrikaren antolatzaileek, Euskaltzaleen Topaguneak eta AEK-k, esan
dutenez, hizkuntza ohiturak aldatzen jarraitzeko testuinguru bikaina da Korrika.

Lan-eskaintza Garabiden
Lanpostua bete beharra dago Garabide Kultur Elkartean. Honako funtzio nagusiak beteko
ditu:. Lantalde teknikoaren antolaketaren arduraduna izatea. Garabideren barne-antolaketa
zuzentzea.Zuzendaritzako kide izatea.Lan-banaketaren araberako zeregin espezifikoei
erantzu...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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