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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Tokian tokiko hizkuntza-aktibaziorako prozesua eta gakoak ulertzeko
ikerketaren eta materialaren aurkezpena
2015etik Soziolinguistika Klusterrak gidatutako lantalde bat euskararen erabilera
sustatzeko tokian tokiko aktibazio-prozesuen ezaugarriak ikertzen aritu da. Egitasmoak
Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzaren babesa izan du.

Soziolinguistika Klusterraren XVI. Batzar Orokorra online ekainaren 18an
Urteroko betebeharrei erantzunez, Soziolinguistika Klusterreko bazkide eta lankideek
Batzar Orokorrean landu eta erabakiko dituzte erakundearen norabidea gidatzen duten
funtsezko gaiak. Urteroko ohiko gaiak jorratuko dira ekainaren 18ko saioan, besteak beste,
2019an ...

—
Ikerketak
FUEN survey results: availability of information in minority languages related
to COVID-19
(Mercator) The Federal Union of European Nationalities (FUEN) has recently conducted a
survey to analyze to what extent communication in minority languages is assured in the
Member States of the European Union. The online questionnaire focused on the
availability of ...
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Egunean Behin eta euskararen erabilera erreala aztergai
(Sustatu) Hiznet Hizkuntza Plangintza Graduondoko ikasle batek ikerketa planteatu du:
Behin aplikazioak euskararen erabileran duen eragina aztertzea. Egindako analisia Hiznet
graduondoaren webguneko atarian argitaratuko da, ikerketa-lanak atalean, baina
formularioare...

The future of language education in Europe: case studies of innovative
practices
(NESET) Analytical Report, 2020. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, Hanna Siarova, Eszter
Szőnyi. Linguistic diversity is one of the great strengths of the European Union. To foster
the potential of linguistic diversity to support multilingual competences and help overc...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Josu Amezaga, Idurre Eskisabel
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(Kontseilua) Normalitate berri bat dugu jokoan, COVID-19ak agerian utzi dituen hutsune
eta desberdinkeriei aurre egiteko bestelako neurri eta erabakiak hartu behar baitira. Eta
iparrorratz horretan euskarak ere egon behar duela ziur da Kontseilua, bai behintzat
gizar...

Tesien defentsa publikoa: "30 urte mihigintzan. (...)". Txerra Rodriguez
(EHU) Ekainaren 5ean aurkeztuko du Txerra Rodriguez-ek doktore-tesia: "30 urte
mihigintzan. Euskara elkarteek euskararen biziberritzean izan duten eragina: 1987-2017".
Online egingo du defentsa.

Reprogramem en línia els últims seminaris del CUSC del curs 2019/2020
(CUSC) Davant la situació creada per l’estat d’alarma i l’anul·lació de totes les activitats
acadèmiques presencials, amb el posterior tancament total de la Universitat de Barcelona,
el CUSC vam optar per suspendre les sessions del seminari de sociolingüí...

Ahozkotasunaren eta hezkuntzaren inguruko ikastaroa aurten, UIKen
(Mintzola) Uztailaren 9an eta 10ean egingo dugu "Ahozkotasunaren eta ahozko kultur
sorkuntzen didaktika" izeneko ikastaroa.
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Hizkuntza gutxiagotuen biziberritzea eta garapen iraunkorra
(Unesco) Nazio Batuen 2030 Agendan ez da lotzen garapen iraunkorra hizkuntza eta
kultura aniztasunarekin, are gutxiago hizkuntza gutxiagotuekin. Aldiz, euskaldunok lotura
hori eraikitzan ari gara euskararen biziberritzea eta giartearen garapena aldi berean
landuta. ...

Euskarazko 8 berezko titulu sustatu ditu UEUk 2020/2021 ikasturterako
(UEU) UEUk 2020/2021 ikasturterako euskarazko 8 berezko titulu sustatu ditu UPV/EHUren
eskaintzaren barnean aditu euskaldunak formatzeko helburuarekin. Titulu horietatik bi
unibertsitateko espezializazio titulu izango dira eta beste sei unibertsitateko aditu titulu...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
The sociolinguistics of higher
internationalisation in Catalonia

education

:

language

policy

and

(HABE) The sociolinguistics of higher education : language policy and internationalisation in
CataloniaThis book investigates the sociolinguistic dimension of the internationalisation of
higher education, examining the linguistic tensions and ambiguities experienced ...

Appel à contributions pour la revue Mots : les langages du politique, no 128,
mars 2022 — « Le multilinguisme dans les organisations internationales »
(CSLF) Quel rôle le multilinguisme joue-t-il dans le travail politique au sein des
organisations internationales? C’est à cette question que les contributions du présent
dossier sont appelées à répondre, à partir de leur horizon disciplinaire propre (les sci...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Euskara ardatz hartuko duen etorkizun berdinzalearen alde, ‘Geroa
euskaratik’ kanpaina
(Kontseilua) Gizarte berdinzale eta demokratikoagoa eraikitzeko, euskarak ere erdigunean
egon behar duela eskatuko du Kontseiluaren ‘Geroa euskaratik’ kanpainak. Euskalgintzako
hainbat kidek hartuko dute parte, eta eragileek nahiz bestelako herritarrek mezuarekin...
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Irekita dago Anton Abbadia sarirako hautagaiak aurkezteko epea
(Gipuzkoako Foru Aldundia) Euskararen erabilera sustatzeko alorrean nabarmendutako
pertsona edo erakundeei ematen die saria Gipuzkoako Foru Aldundiak eta hautagaiak
aurkezteko epea 2020ko irailaren 17an bukatuko da.

Euroeskualdeak 500.000 euro bideratuko ditu kultura, hezkuntza, gazteria,
kirola eta eleaniztasuna lantzen dituzten proiektuetarako
(Euskarabidea) Akitania-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeak kultura, hezkuntza, gazteria,
kirola eta eleaniztasuna arloetako ekimenetarako aurtengo proiektuen lehen deialdia
onartu du. Deialdia elkarte, entitate, erakunde pribatu edo autonomoei zuzenduta dago,
eta 2020ko...

Assistant Professor of (Socio)Linguistics, Diversity and Minorities
(Academic Transfer) You will work in a dynamic and international team of researchers and
lecturers. You will prepare, oversee and teach new courses on language, diversity and
minorities with a focus on psycholinguistics, sociolinguistics and/or ethnolinguistics (lang...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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