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news
● 19. – 20. října v La Vallette proběhlo
přínosné setkání WG21 zaměřené na
problematiku mnohojazyčných tříd
● 18. října proběhlo setkání SG s cílem
prodiskutovat Chartu ELN
● ELN TSs ve městech Conventry a
Stavanger proběhli úspěšně

wg1 meeting
V La Vallette 19. – 20. října proběhlo setkání ELN
WG1. Cílem setkání byla diskuze o probíhajícím
projektu zaměřeném na mnohojazyčné třídy.
Zástupci jednotlivých států informovali o dosažených
výsledcích výzkumu a společně projednávali, jak
práci posunovat dále. Toto dvoudenní intenzivní
setkání začalo velmi zajímavým příspěvkem:
Twenty-first century bilingual preschool
education: Children's, teachers', and agencies
Mila Schwartz
Program, fotky a příspěvky najdete ZDE

● ELN navazuje spolupráci s jinými sítěmi
gramotnosti

1st literacy summit
Přípravy na 1. Literacy Summit již odstartovaly.
Příspěvky bude možné odprezentovat formou
přednášek, plakátů, prezentací, videí, ukázek a
diskuzí. Zazní také tři klíčové přednášky. Aktuální
informace ohledně předkládání příspěvků a složení
organičního, vědeckého a čestného výboru budou
brzy k dispozici na našem webu.
Důležité termíny:

• 22. listopadu, 2017: 1. výzva pro předkládání příspěvků
• 28. února, 2018: Deadline odevzdání příspěvků
• 22. června, 2018: Začátek registrace
•30. září, 2018: Konec registrace
• 1.-3. listopadu, 2018: 1st Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
Šesté setkání SG ELN se uskutečnilo 18.10. 2017 na
Maltě v La Vallette. Po krátké revizi pokroku
v projektech za poslední měsíce se SG zabývala
čtyřmi hlavními tématy. Jako první vystoupil Rui A.
Alves a referoval o předcházejících setkáních
s dalšími sítěmi gramotnosti a byly prodiskutovány
možnosti navázání užší spolupráce. Následovali
příspěvky a diskuze o klíčových kapitolách Charty
ELN. Třetím bodem programu SG byla diskuze o 1.
Literacy Summit v Portě (1. – 3. listopadu 2018),
s důrazem na to, jak přilákat
zainteresované na setkání
a vytvořit podmínky pro
propojení praxe, vědy a
technologií. V závěru bylo
připraveno
další
MC
setkání, které se uskuteční
ve Winterhure 8. 2. 2018.

www.facebook.com/is1401eln
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kalendář
listopad 8-10
listopad 16-17
listopad 22
únor 7

WG3 meeting, Antwerp
WG2 meeting, Lyon
Call for papers for 1st Literacy Summit
SG meeting #7, Winterthur

únor 8-9
únor 8
únor 28
červen 22

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur
Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

eln in vilnius

eln training school #4
Hodnocení dovedností v oblasti gramotnosti v
digitálním světě

Čtvrtá ELN TS se konala 4. – 6. září 2017 na
univerzitě v Coverty pod taktovkou Luíse Pereira
a Daniela Villar-Onrubia. Zúčastnilo se jej 10
stážistů (ze 7 států), kteří se zabývali studiem
nových strategií a prototypních modelů nebo
nástrojů k zachycení vyspělosti studentů pro
používání digitálních médií. Kompletní program je
k dispozici ZDE.

ELN dostalo pozvání od E-READ +
SHARP k participaci na konferenci
“Books and Screens and the Reading
Brain”, která se uskutečnila minulé září.
Rui A. Alves a Liana Konstantinidou na
této události reprezentovali naši síť, což
bylo klíčové pro propojení tří COST sítí.

responsible writing
PROWITEC (partner ELN) organizuje sympózium
na téma Responsible Writing: Challenges for
Schools, Higher Education, Academia, Companies
and other Organizations. Sympózium se uskuteční
na Bussines school v Kodani ve dnech
15. - 16. února 2018.

#eln papers

eln training school #5

ELN na své facebookové stránce sdílí dokumenty
týkající se gramotnosti, vytvořené členy ELN.
Jestliže jste nedávno publikovali (od roku 2017),
pošlete nám zprávu s krátkým popisem a odkazem
na příspěvek a my se postaráme o sdílení vašeho
výzkumu s ostatními.

Praktické
dovednosti pro proces psaní
výzkumu na základních a středních školách

stsm grantees 2017

Páté ELN TS se uskutečnilo 16.-18. října 2017 na
Univerzitě v Stavanger pod vedením Christera
Johanssona, Pera Henninga Upstada, Viebeka
Rønneberga a Marka Torranca. TS se zúčastnilo 22
stážistů (z 10 států). Kompletní program je
k dispozici ZDE.

Nelly Joye (Velká Británie) navštíví

Lucie Broc (Francie)
Christian Weinzierl (Německo) navštíví

Rui A. Alves (Portugalsko)
Baran Johansson (Švédsko) navštíví

Florence Chenu (Francie)
Marina Olujic (Chorvatsko) navštíví

Rui A. Alves (Portugalsko)
Ioannis Dimakos (Řecko) navštíví

Cerstin Mahlow (Švícarsko)
David Galbraith (Velká Británie) navštíví

Veerle Baaijen (Holandsko)
Mónica Moreira (Portugalsko) navštíví

Mikko Aro (Finsko)
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