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news
● Ολοκληρώθηκε μια παραγωγική
συνάντηση WG1 για πολυγλωσσικές
τάξεις στη Βαλέτα, στις 19-20
Οκτωβρίου
● Συζήτηση του ΓΓ στις 18 Οκτωβρίου
για τον Χάρτη ELN
● Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα ELN
TSs στο Coventry και στο Stavanger

wg1 meeting
Το ELN WG1 συναντήθηκε στη Βαλέτα στις 19-20
Οκτωβρίου. Η συνάντηση αποσκοπούσε στη
συζήτηση του τρέχοντος σχεδίου για τις
πολυγλωσσικές τάξεις. Οι εκπρόσωποι των χωρών
παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους
και ολόκληρη η ομάδα συζήτησε πως θα
προχωρήσουν οι εργασίες. Αυτή η διήμερη εντατική
συνάντηση ξεκίνησε με αυτή την ενδιαφέρουσα
κεντρική ομιλία:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz
Δες το πλήρες πρόγραμμα εδώ.

● Το δίκτυο ELN ένωσε τις δυνάμεις
του με άλλα δίκτυα αλφαβητισμού.

1st literacy summit
Οι διαδικασίες για την 1η Σύνοδο για την Ανάγνωση
έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι παρουσιάσεις θα
περιλαμβάνουν ομιλίες, αφίσες, βίντεο, demos και
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Θα υπάρχουν
επίσης 3 κεντρικές ομιλίες. Περαιτέρω ενημέρωση
θα δοθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας για τον
τρόπο υποβολής των προτάσεων και για τη
σύνθεση των τριών επιτροπών της Συνόδου:
Διευθύνουσα Επιτροπή, Επιστημονική Επιτροπή και
Τιμητική Επιτροπή.
Να θυμάστε τις εξής ημερομηνίες:

•

22 Νοεμβρίου: 1ο κάλεσμα υποβολής εργασιών

•

28 Φεβρουαρίου: Προθεσμία υποβολών

•

22 Ιουνίου: Έγκαιρη εγγραφή

•

1-3 Νοεμβρίου, 2018: 1st Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
Η συντονιστική ομάδα ELN συναντήθηκε για έκτη
φορά στη Βαλέτα, 18 Οκτ. Μετά από μια
ανασκόπηση της προόδου των τελευταίων μηνών, ο
ΓΓ συζήτησε σημαντικά θέματα. Πρώτον,ο Rui A.
Alves συνόψισε προηγούμενες συναντήσεις με άλλα
δίκτυα αλφαβητισμού και συζήτησε σχέδιο ένωσης
δυνάμεων μαζί τους.Δεύτερον, έγινε συζήτηση ανά
άρθρο για τα κύρια κεφάλαια του Χάρτη ELN.
Τρίτον, ο ΓΓ συζήτησε την 1η Σύνοδο για τη
Γραμματεία στο Πόρτο τον επόμενο χρόνο (1-3
Νοεμβρίου), με έμφαση στην προσέλκυση των
ενδιαφερομένων μερών και στην αλληλεπίδραση
της
πρακτικής,
της
επιστήμης
και,
της
τεχνολογίας.
Τέλος,
προετοιμάστηκε η επόμενη
συνάντηση MC, που θα
γίνει στο Winterthur.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
nov 8-10
nov 16-17
nov 22
feb 7

WG3 meeting, Antwerp
WG2 meeting, Lyon

Call for papers for 1st Literacy Summit
SG meeting #7, Winterthur

feb 8-9
feb 8
28 feb
22 jun

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

eln in vilnius

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

Το 4ο ELN TS έγινε στο Πανεπιστήμιο Coventry στις
4-6 Σεπτεμβρίου 2017 και διοργανώθηκε από τους
Luís Pereira και Daniel Villar-Onrubia. Σε αυτό
συγκεντρώθηκαν 10 εκπαιδευόμενοι (από 7 χώρες)
που
ενδιαφέρονται
να
διερευνήσουν
νέες
στρατηγικές και πρωτότυπα μοντέλα ή εργαλεία για
να καταγράψουν την ευχέρεια των μαθητών όταν
χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα σε ακαδημαϊκά
πλαίσια. Δες το πλήρες πρόγραμμα εδώ.

Το ELN προσκλήθηκε να συμμετάσχει
στη διάσκεψη E-READ + SHARP με θέμα
"Βιβλία, οθόνες και ο εγκέφαλος της
ανάγνωσης", που έγινε τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Οι Rui A. Alves και Λιάνα
Κωνσταντινίδου εκπροσώπησαν το δίκτυό
μας σε αυτή την εκδήλωση, η οποία ήταν
ζωτικής σημασίας για να έρθουν κοντά τα
τρία δίκτυα COST.

responsible writing
Ο εταίρος του ELN PROWITEC διοργανώνει
συμπόσιο για την Υπεύθυνη Συγγραφή: Προκλήσεις
για τα σχολεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την
επιστημονική κοινότητα, τις εταιρείες και άλλους
οργανισμούς. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στο
Business School της Κοπεγχάγης στις 15-16
Φεβρουαρίου 2018.

#eln papers

eln training school #5
Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

Το 5ο ELN TS έγινε στο Πανεπιστήμιο του
Stavanger, στις 16-18 Οκτωβρίου 2017, υπό την
αιγίδα του Christer Johansson, του Per Henning
Uppstad, του Vibeke Rønneberg και του Mark
Torrance. Συγκεντρώθηκαν 22 εκπαιδευόμενοι (από
10 χώρες). Δες το πλήρες πρόγραμμα εδώ.

Μέσω της σελίδας στο Facebook, το ELN μοιράζεται
με το κοινό εργασίες για τον εγγραμματισμό,
γραμμένες από μέλη του δικτύου. Αν δημοσιεύσατε
πρόσφατα μία εργασία (2017 και μετά), στείλτε μας
με ιδιωτικό μήνυμα μια σύντομη περιγραφή και ένα
σύνδεσμο και θα μοιραστούμε την έρευνά σας με το
δίκτυο μας!

stsm grantees 2017

Nelly Joye (Η.Β.) θα επισκεφθεί

Lucie Broc (Γαλλία)
Christian Weinzierl (Γερμανία) θα επισκεφθεί

Rui A. Alves (Πορτογαλία)
Baran Johansson (Σουηδία) t θα επισκεφθεί

Florence Chenu (Γαλλία)
Marina Olujic (Κροατία) θα επισκεφθεί

Rui A. Alves (Πορτογαλία)
Ioannis Dimakos (Ελλάδα) θα επισκεφθεί

Cerstin Mahlow (Ελβετία)
David Galbraith (Η.Β.) θα επισκεφθεί

Veerle Baaijen (Ολλανδία)
Mónica Moreira (Πορτογαλία) θα επισκεφθεί

Mikko Aro (Φινλανδία)

credits
Σχεδιασμός και διαχείριση περιεχομένου: Teresa Limpo.
Ελληνική Έκδοση: Σύλβια Μ. Σαββίδου.
Ευχαριστούμε όλα τα ELN μέλη που συνεισέφεραν με φωτογραφίες.
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