!!!

Euro

pean

Liter
acy

NEWSLETTER DEC’16

Netw

ork

versão portuguesa

news
● A semana ELN em Chipre no passado
mês de novembro foi um sucesso.
● O evento ELN 1-3 fev. (Jyväskylä)
incluirá workshop do WG1+WG2 e o
encontro do MC e SG.
● Ajude-nos a maximizar o impacto da
ELN através das redes sociais.
● Aos membros da ELN pede-se que
que tragam um colega para a ELN
durante o ano de 2017!

eln cyprus week
Training School on Eye-Tracking

A terceira ELN TS incluiu palestras e atividades
práticas sobre o uso de Eye-Tracking. Contou com
16 ESR de 7 países que adquiriram experiência no
uso desta metodologia.
WG1+WG3 Workshop

24 membros da ELN de 12 países participaram no
workshop, proporcionando aos membros dos WG a
possibilidade de serem informados sobre as
atividades em curso e planear as próximas fases
das suas ações.

greetings from the chair
Caros Membros da ELN,
caros Colegas,
Estamos a meio do caminho e
começamos já a vislumbrar
como será a futura ELN
Association. Em dois anos,
tornamo-nos numa grande,
precisamos de, visível e densa rede europeia, mas
duplicar o tamanho da ELN, para que nos tornemos
verdadeiramente uma rede mundial de literacia. À
medida que nos tornamos mais visíveis, quererão
certamente envolver na rede os vossos mais brilhantes colaboradores. O próximo ano é crucial para os nossos objetivos. Em paralelo com o intenso
trabalho científico dos WG, discutiremos os estatutos da ELN e construiremos as bases de uma
associação mundial que fará avançar a Ciência da
Literacia ao promover as conexões entre os seus
membros, ao capacitar os investigadores juniores,
ao colmatar o fosso entre a Ciência da Literacia e a
Educação e pela difusão de valores humanistas.
Para mim, liderar esse esforço tem sido uma experiência de verdadeira humildade e honra.
Calorosas boas festas e o nosso melhor para todos
vós no Novo Ano de 2017!
Rui A. Alves
@ELNcost

sg meeting #4
A quarta reunião do Steering Group teve lugar em
Nicósia no dia 3 de novembro. O SG reviu o anterior
GP e discutiu o plano de trabalho e o orçamento
para os restantes meses da GP3 (até abril de 2017).
Esta reunião também foi importante para definir um
plano de conclusão para o relatório de
acompanhamento dos primeiros 24 meses a
submeter para avaliação ao relator da ação, bem
como para discutir os trabalhos em curso em cada
um dos domínios específicos de atividade do SG.
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calendar
dec
jan
fev 1
fev 1

24 months progress report submitted
Call for organizing TS until 2018
SG meeting #5, Jyväskylä
Editorial meeting #2, Jyväskylä

fev 2
MC meeting #3, Jyväskylä
fev 2-3
WG1+WG2 workshop, Jyväskylä
mar 30-31 WG2+WG3 workshop, Zagreb

eln on social networks

eln progress report

ELN está no Twitter e no Facebook. Seguindo-nos
online, acompanhará as suas atividades, mantendose conectado, interactuando com outros membros e
difundindo o nosso trabalho nos diferentes canais.

Durante os meses anteriores temos trabalhado no
relatório do progresso efetuado nos 24 meses
iniciais, que foi já submetido com excecional
sucesso. Vários membros da ELN apresentaram o
seu contributo enviando as suas relevantes
publicações, projetos e comunicações de 20152016. Reunimos uma lista considerável e as
informações compiladas serão divulgadas na nossa
página muito em breve.

Twitter: www.twitter.com/ELNcost

Quando publicar um tweet sobre uma call/evento, a
informação ficará imediatamente visível não só para
os membros, mas também para o grande público.
•
•
•

Tweet para ELN adicionando @ELNcost.
Use a hashtag #ELNcost.
Durante os eventos ELN, incentive os
participantes a tuitar e a tornar a hashtag visível.

Agradecemos aos membros
contribuíram para o relatório.

Catherine Meulemans (Bélgica) visita

Até agora, menos de 20% dos membros seguem a
nossa conta do Facebook. Por favor, junte-se à ELN
no Facebook e convide outras pessoas a fazê-lo.

Helen Limon (UK) visita

•
•
•

Selecione “Gosto” na página para seguir o
conteúdo.
Interactue com as publicações: adicionando
“Gosto” e comentários.
Escreva nesta página para disseminar calls
abertas, futuros eventos e outras notas.
Envie-nos fotos de atividades da ELN (exemplo,
STSM, TS, etc.) para que as possamos publicar.

Ajude-nos a fortalecer a ELN nas redes sociais e a
aumentar a sua difusão junto do público. Se não
tem uma conta no Twitter e no Facebook, crie uma
e simplesmente experimente!

project on thesis writing
Este projeto visa explorar o processo de escrita de
dissertações/teses a partir da perspetiva dos
estudantes redatores, numa variedade de contextos
Europeus e idiomas. A primeira fase, em curso,
inclui
o
desenvolvimento
de
abordagens
metodológicas (completa), recolha preliminar de
dados por parte dos membros das equipas
nacionais com recurso à mesma metodologia
(completa), avaliação da ferramenta metodológica
(próxima fase), análise dos dados (próxima fase) e
planeamento de uma investigação longitudinal.
Contacto: Bojana Petric e Mira Bekar
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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stsm grantees 2016/17

Facebook: www.facebook.com/is1401eln

•
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Victoria Johansson (Suécia)
Deborah Soria (Itália)
Lise Paesen (Bélgica) visita

Victoria Johansson (Suécia)
Maria Bougioukou (Grécia) visita

Jule Dockrell (UK)
Naymé Salas (Espanha) visita

Teresa Limpo (Portugal)
Teresa Limpo (Portugal) visita

Kausalai Wijekumar (US)
Trinidad García (Espanha) visita

Rui A. Alves (Portugal)
Nova call para
brevemente.

STSMs

será

apresentada

new year suggestion
Um importante objetivo a atingir durante o próximo
ano consiste em duplicar o número de membros da
ELN. Para isso incentivamos cada membro da ELN
a apresentar a rede de trabalho a pelo menos um
colega. Estamos particularmente focados no
envolvimento de alunos de Doutoramento assim
como no de pessoas com excecional experiência de
investigação em Literacia.
Traga um membro para a ELN!
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