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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Gazteen hizkuntza errealitatea
Jardunaldian urriaren 28an

aztertuko

da

Euskal

Soziolinguistika

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean egingo da,
Eskoriatzan, eta goiz eta arratsaldeko egitaraua izango du. Hainbat ikerketa eta esku
hartzeren emaitzak eta ondorioak aurkeztuko dira, gazte eta nerabeen artean euskararen
biziberrit...

Gazteen hizkuntza erabilera aztertu du Soziolinguistika Klusterrak beren
bizipenetatik, ideologietatik eta praktiketatik abiatuta
Jone Miren Hernandez Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan da ikerketaren
zuzendaria. Tipologia desberdineko lau udalerritako gazteen errealitateak aztertu dira
sakonean. Gazteak euskararen eszenatokian: erabileraren auzia ikerketa kualitatiboa da eta
aurrez ...

Kirolaren arloko eragileekin mintegia egin da "Euskara Kirolkide" abiatzeko
D ereduko kirola proiektuaren ildoa jarraituko du aurten abiatu den Euskara Kirolkide
ikerketa aplikatuak. Bigarren ziklo honek ere euskara-kirola-gazteak hirukoteak osatzen
duen eremua hobeto ezagutzea du xede. Zehazki, kirol klubak euskararen babesgune bihur
daitez...

1

85. zenbakia
2020ko irailak 24 – urriak 7

—
Ikerketak
Euskararen erabileraren azterketa egin du Bagerak Zinemaldian
(ZuZeu) Donostiako Bagera Euskaltzaleen Elkarteak euskararen erabileraren neurketa egin
du aurten ere Donostia Zinemaldiaren esparruan. Ehunekoan gora egin badu ere,
euskararen erabilerak oso urria izaten jarraitzen duela ondorioztatu dute.

‘Nerabeak Euskaraldian’, gazteenengan Euskaraldiak izan duen eraginaren
azterketa
(Gipuzkoako Foru Aldundia) Lasarte-Orian “40 egun euskaraz” ekimena bideratu zen eta hor
erabili ziren lehenengo aldiz ahobizi eta belarriprest figurak.. 2018ko azaroaren 23tik
abenduaren 3ra Euskaraldia egin zen Euskal Herri osoan, eta. horren barruan 11 egun eu...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Hizkuntzen Kudeaketa Osasun Arretan: Euskara Komunikazio Klinikoan
(EHU) Unibertsitate Aditu Titulua. Osasun-arreta herritarren oinarrizko eskubidea izateaz
gain, pertsonen bizitzaren alderdirik intimo, erabakigarri eta garrantzitsuenei lotuta dago.
Gizartearen bizitza-kalitatearen etaongizatearen funtsezko oinarrietako bat da. Grad...

El disseny multicanal de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població
n’incrementa la qualitat dels resultats i en redueix els costos respecte d’altres
enquestes
(Generalitat de Catalunya) La metodologia multicanal, que combina les visites presencials, el
telèfon i el internet, fa que l’Enquesta d’usos lingüístics a la població tingui menys cost de
realització i més qualitat que d’altres enquestes de dimensions si...

40 ikaslek parte hartuko dute EHUk eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta
Hizkuntza Politika Sailak hizkuntza-praktikei buruz bultzatutako master
berrian
(Eusko Jaurlaritza) Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta
Hizkuntza Politika Sailak bultzatutako hizkuntza-praktiken inguruko master berria abiatu da,
Eibarren. Miren Dobaran Hizkuntza Politikako sailburuordeak eta Miren Azkarate E...
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'Euskaraz ahoskatzen ikasi eta irakatsi' ikastaroa, urriaren 16an, Bilbon
(Euskaltzaindia) 2019ko otsailean, Euskaltzaindiaren mendeurreneko ekitaldien artean
ahoskerari eskaini zitzaion jardunaldi bat. Hitzaldi eta eztabaidak amaitu ondoren, han
azaldutakoak ikasketaren aldetik jorratzen jarraitzeko asmoa azaldu zuen Ahoskera
Batzordeak. ...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Ikerketa eta euskara
(Berria) Zientzia da Jainkoaren ordezkaria gaurko gizarte honetan, eta ezagutza
zientifikoaren bidez, errealitatea ezagutu eta bizitza, adiera zabalenean, arautu eta antolatu
egiten da. Zientzia gaur egungo gizartearen oinarria da, errealitatea ulertu eta interpretat...

The study of language learning in multilingual education: students’
perceptions of their language learning experience in Basque, Spanish and
English
(International Journal of Multilingualism) This paper focuses on teaching techniques for
language learning as related to student satisfaction on multilingual compulsory education in
the Basque Autonomous Community (BAC), where Basque and Spanish are official
language...

Changes in language use with peers during adolescence: a longitudinal study
in Catalonia
(International Journal of Bilingual Education and Bilingualism) This article presents a
longitudinal panel study analyzing the evolution of a sample of more than 1000 informants
in the language practices with peers during the period between the end of primary educati...

Sociolinguistique historique et moderne du quechua sud-bolivien
(HABE) Malgré son million et demi de locuteurs et une vitalité importante, le quechua
bolivien a reçu peu d'attention de la part des chercheurs en comparaison avec les autres
langues de la famille quechua. L'ouvrage propose un panorama aussi complet que possible
d...
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Crida d’articles/Call for papers/Convocatoria de artículos/ Appel à
contributions: Bilingüisme de sentit únic: els obstacles a la revitalització de les
llengües perifèriques de l’Estat espanyol
(Revista Llengua i Dret) Disponible en català, anglès, castellà i francès. Editors convidats:Juan
Jiménez-Salcedo, Universidad Pablo de OlavideJean-Rémi Carbonneau, Serbski Institut
(Bautzen, Alemanya) i chaire de recherche du Canada en études québécoises et...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
STATEMENT on occasion of the EUROPEAN DAY of LANGUAGES 2020
(NPLD) The Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority
Languages (COMEX) and the Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) join all
Europeans in celebrating this remarkable European Day of Languages, mindful of the
difficult times throu...

Lanabesek euskarazko praktiken komunitate bat sortuko du eta aholkularitza
zerbitzua eskainiko die enpresei
(Euskaraba) Lanabesek euskarazko praktiken komunitate bat sortuko du eta aholkularitza
zerbitzua eskainiko die enpreseiEusko Jaurlaritzak eta Gasteizko Udalak Arabako Foru
Aldundiarekin bat egin dute Lanabes programari bultzada bat emateko, Arabako enpresa
eremuan eu...

“Arnasguneek arnasgune izaera mantentzeko tresna da ELE”
(UEMA) Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak euskararengan eta generoarengan izan
ditzakeen eraginak aztertzeko lanak abiarazi ditu Usurbilgo Udalak, eta horien inguruko bi
orrialdeko erreportajea plazaratu du Udalberri aldizkariak. Eragin Linguistikoaren
Ebaluazioa ze...

Euskaltzaindiak JAGONET kontsulta-zerbitzua indarberritu du
(Euskaltzaindia) Euskaltzaindiak JAGONET kontsulta-zerbitzua eraberritu du, edukietan
zeinegituran. 2000. urtean sortu zen JAGONET eta erabiltzaileak bi eratara balia dezake:
hizkuntza-zalantza datu-basean bilatuz, edo, erantzunik aurkitzen ez badu, zerbitzuari
galde...
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Elhuyarren teknologia nazioartean garaile
(Elhuyar) Elhuyarreko I+Gko lantaldeak hiru sari irabazi ditu azken bi hilabeteotan. Bi
bideomedikuntza-arlokoak eta bestea zuzenketa gramatikalen arlokoa.

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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