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news
● W La Valletta, w dniach 19-20
października, odbyło się spotkanie
WG1 dotyczące wielojęzycznych klas.

wg1 meeting
ELN WG1 spotkał się 19-20 października. Spotkanie
miało na celu omówienie trwającego projektu
dotyczącego wielojęzycznych klas. Przedstawiciele
krajowi przedstawili wyniki swoich badań, a cała
grupa ustaliła dalszy kierunek prac. Te dwudniowe
intensywne spotkanie robocze zaczęło się od
bardzo interesującego wykładu plenarnego:

● SG spotkała się 18 października aby
omówić Kartę ELN

Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

● ELN TS w Coventry i Stavanger
zostały pomyślnie zakończone

Szczegółowy program, zdjęcia i wystąpienia
tutaj

Mila Schwartz

● ELN łączy siły z innymi sieciami
czytania i pisania

1st literacy summit
Rozpoczęły się prace organizacyjne dotyczące
Pierwszego Szczytu Piśmienności. Przewidujemy
następujące prezentacje: wykłady, plakaty, filmy,
prezentacje i dyskusje. Będą też trzy wykłady
plenarne.
Zaktualizowane
informacje
(dot.
zgłaszania wystąpień i składów 3 Komitetów:
Organizacyjnego, Naukowego i Honorowego)
zostaną wkrótce udostępnione na naszej stronie
internetowej.
Zanotujcie te daty:

•

22 listopada 2017 r .: pierwszy komunikat

•

28 lutego 2018: Termin zgłoszeń

•

22 czerwca 2018: wczesna rejestracja

•

30 września 2018: Koniec rejestracji

•

1-3 listopada 2018: Pierwszy Szczyt
Piśmienności

@ELNcost

6th sg meeting
SG ELN spotkała się po raz szósty w La Valletcie na
Malcie 18.10. Po krótkim przeglądzie postępów
Działania w ostatnich miesiącach SG omówiła 4
główne tematy. Rui A. Alves podsumował
wcześniejsze
spotkania
z
innymi
sieciami
piśmienności i omówił strategiczny plan połączenia z
nimi sił. Artykuł po artykule omówiono główne
rozdziały Karty ELN. SG omówiła Pierwszy Szczyt
Piśmienności w Porto w przyszłym roku (1-3.11),
uwzględniając sposób rozpropagowania informacji o
szczycie wśród interesariuszy oraz zapewnienie
ścisłej współpracy między praktyką, nauką i
technologią. Na koniec
grupa
przygotowała
następne spotkanie MC,
które odbędzie się w
Winterthur, 8 lutego 2018
r.

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

4 ELN TS odbył się na Uniwersytecie w Coventry w
dniach 4-6.09.2017 r. Został zorganizowany przez
Luísa Pereirę i Daniela Villar-Onrubię. W TS wzięło
udział
10
uczestników
(z
7
krajów),
zainteresowanych odkrywaniem nowych strategii i
modeli prototypów lub narzędzi które mogłyby
pomóc oszacować umiejętności studentów podczas
korzystania z mediów cyfrowych w kontekście
akademickim. Zobacz kompletny program tutaj

ELN został zaproszony do udziału w
konferencji E-READ + SHARP na temat
"Książki, ekrany i czytający mózg",
która odbyła się w zeszłym miesiącu.
Rui A. Alves i Liana Konstantinidou
reprezentowali naszą sieć w tym
wydarzeniu, dzięki któremu spotkały się
trzy sieci COST.

responsible writing
Partner ELN PROWITEC organizuje sympozjum na
temat Odpowiedzialnego Pisania: Wyzwania dla
Szkół, Szkolnictwa Wyższego, Akademii, Firm i
innych Organizacji. Sympozjum odbędzie się w
Kopenhaskiej Business School w dniach 15-16
lutego 2018 r.

#eln papers

eln training school #5

ELN Facebook udostępnia artykuły z zakresu
umiejętności czytania i pisania autorstwa członków
ELN. Jeśli niedawno opublikowałeś/łaś artykuł (od
2017 r.), wyślij nam przez prywatną wiadomość
krótki opis i link, a my udostępnimy Twoje badania
sieci!

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

stsm grantees 2017

W dniach 16-18 października 2017 r. na
uniwersytecie w Stavanger odbył się V ELN TS,
który koordynowali: Christer Johansson, Per
Henning Uppstad, Vibeke Rønneberg i Mark
Torrance. TS zebrał 22 uczestników (z 10 krajów).
Zobacz kompletny program tutaj

Nelly Joye (Wielka Brytania) pobyt u:

Lucie Broc (Francja)
Christian Weinzierl (Niemcy) pobyt u:

Rui A. Alves (Portugalia)
Baran Johansson (Szwecja) pobyt u:

Florence Chenu (Francja)
Marina Olujic (Chorwacja) pobyt u:

Rui A. Alves (Portugalja)
Ioannis Dimakos (Grecja) pobyt u:

Cerstin Mahlow (Szwajcaria)
David Galbraith (Wielka Brytania) pobyt u:

Veerle Baaijen (Holandia)
Mónica Moreira (Portugalia) pobyt u:

Mikko Aro (Finlandia)

credits
Projekt i zarządzanie treścią Newslettera: Teresa Limpo.
Wersja polska: Marta Łockiewicz.
Dziękujemy członkom ELN którzy udostępnili zdjęcia
.
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