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news
● На 19-20.10.2017, во Валета, се
одржа продуктивна средба на РГ1
(WG1) за мултијазични училници.
● На 18.10.17 се одржа средба за
Повелбата на мрежата -ELN Charter.
● Школите за обука (ELN TSs) во
Ковентри и Ставангер беа успешни.

wg1 meeting
РГ1 се сретна во Валета, 19-20.10.17. Средбата
беше наменета за дискусија на тековните
проекти
за
повеќејазични
училници.
Претставниците од земјите учеснички ги
презентираа резултатите од нивната анкета и се
разговараше за идните чекори.
Дводневна интензивна работа која започна со
пленарно предавање на тема:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz

Програма, фотографии, и предавања here

● ЕЛН (ELN) ги здружува силите со
други мрежи за писменост.

1st literacy summit
Започнаа подготовките за Првиот Самит за
Писменост. Форматот на презентациите вклучува
излагања, постери, видеа, демо и тркалезни
маси. Ќе има 3 пленарни предавања. Нови
информации ќе бидат објавени наскоро на
нашиот вебсајт за пријавување апстракти за
презентации и за составот на трите одбори на
Самитот: Управен одбор, Научен одбор и
Почесен одбор.
Важни датуми:

•

22 ноември, 2017: Прв повик за трудови

•

28 февруари, 2018: Краен рок за пријавување

•

22 јуни, 2018: Рано регистрирање

•

30, 2018: Крај на регистрирањето

•

1-3 ноември, 2018: Прв Самит Писменост

@ELNcost

6th sg meeting
На 18.10, по 6ти пат се сретна Управниот одбор
во
Валета.
По
краткиот
преглед
за
постигнувањата на Акцијата во последните
месеци, УО дискутираше 4 главни теми. Прво,
Rui A. Alves ги сумираше претходните средби со
други мрежи и го претстави стратешкиот план за
обединување сили со колегите. Второ, детално
се дискутираше Повелбата (ELN Charter). Трето,
УО го дискутираше Првиот Самит во Порто (1-3
ноември), со фокус на начините за привлекување
релевантни чинители за да се овозможи цврста
врска
помеѓу
практиката,
науката
и
технологијата. Групата го
подготви планот за
следната средба (MC
meeting) која ќе
се одржи во Винтертур,
На 8.02.2018.

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:

Четвртата школа за обука, од 4-6.09.17 беше
организирана од Luís Pereira и Daniel VillarOnrubia со 10 учесници од 7 земји, кои ги
истражуваа новите стратегии и прототипни
модели и алатки
за регистрирање на
флуентноста на студентите при употреба на
дигитални медиуми во академски контексти.
Целосната програма here.

ELN беа поканети да учествуваат на
конференцијата E-READ + SHARP на
тема “Books and Screens and the
Reading Brain” која се одржа во
септември. Rui A. Alves и Liana
Konstantinidou ја претставија нашата
мрежа и се воспостави соработка
меѓу трите мрежи.

responsible writing
ELN
партнерот
PROWITEC
организира
Симпозиум на тема: Responsible Writing:
Challenges for Schools, Higher Education,
Academia, Companies and other Organizations.
Место на одржување Copenhagen Business
School, 15-16 февруари, 2018.

#eln papers

eln training school #5

ELN Facebook ги споделува статиите на
членовите на ЕЛН мрежата. Ако неодамна сте
публикувале научен труд (од 2017), пратете ни
приватна порака со краток опис и линк и ќе ја
споделиме информацијата во мрежата.

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

Петтата школа за обука се одржа на
Универзитетот во Ставангер од 16-18 октомври,
2017, водена од Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg, и Mark Torrance.
Имаше 22 учесника од 10 земји. Целосна
програма here.

stsm grantees 2017
Nelly Joye (UK) во посета на

Lucie Broc (Франција)
Christian Weinzierl (Германија) во посета на

Rui A. Alves (Португалија)
Baran Johansson (Шведска) во посета на

Florence Chenu (Франција)
Marina Olujic (Хрватска) во посета на Rui

Алвес

A.

(Португалија)
Ioannis Dimakos (Грција) во посета на

Cerstin Mahlow (Швајцарија)
David Galbraith (UK) во посета на

Veerle Baaijen (Холандија)
Mónica Moreira (Португалија) во посета на

Mikko Aro (Финска)

credits
Дизајн и содржина: Teresa Limpo.
Македонска верзија: [Mira Bekar].
Благодарност до сите членови за фотографиите.
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