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news
● Houve uma produtiva reunião do WG1
sobre salas de aula multilingues em
La Valletta, 19-20 outubro
● SG reuniu a 18 de outubro para
discutir os Estatutos da ELN
● As ELN TSs em Coventry e Stavanger
foram um sucesso

wg1 meeting
ELN WG1 reuniu em La Valletta de 19 a 20 de
outubro. O encontro tinha como objetivo abordar o
projeto em curso sobre salas de aula multilingues.
Os representantes nacionais relataram os
resultados das suas pesquisas e todo o grupo
debateu como prosseguir com as atividades.
Estes dois dias de trabalho intensivo começaram
com uma conferência muito interessante:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz

Programa, fotos e apresentações aqui

● ELN une esforços com outras redes
COST sobre literacia

1st literacy summit
Os preparativos do 1º Literacy Summit já
começaram. Os formatos das comunicações vão
incluir apresentações orais, posters, vídeos,
demonstrações e mesas redondas. Haverá também
lugar a três conferências plenárias. Brevemente,
será disponibilizada informação atualizada no nosso
website sobre como submeter as propostas e sobre
composição dos três comités: Steering Committee,
Scientific Committee e Honor Committee.
Registe estas datas:

•
•
•
•

22 novembro 2017: abertura das submissões
28 fevereiro 2018: fim das submissões
22 junho 2018: abertura das inscrições
30 setembro 2018: fim das inscrições

•

1-3 novembro, 2018: Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
O ELN Steering Group reuniu pela 6ª vez, em La
Valletta, Malta, a 18 de outubro. Após uma revisão
sobre os progressos recentes da Ação, o SG
abordou quatro tópicos principais. Primeiro, Rui A.
Alves resumiu as reuniões prévias com outras redes
focadas na literacia e discutiu o plano estratégico
para juntar forças com elas. Segundo, houve uma
discussão detalhada sobre os Estatutos da ELN.
Terceiro, o SG discutiu o 1º Literacy Summit no
Porto (1-3 novembro), em particular, como atrair
profissionais (e.g., professores) e garantir uma
estreita articulação entre prática, ciência e
tecnologia. Finalmente, o
grupo
preparou
a
próxima reunião do MC,
que terá lugar em
Winterthur, a 8 de
fevereiro de 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

A 4ª ELN TS teve lugar na Coventry University, de 4
a 6 de setembro de 2017 e foi organizada por Luís
Pereira e Daniel Villar-Onrubia. Esta TS reuniu 10
formandos (de 7 países) interessados em explorar
novas estratégias e protótipos de modelos ou
ferramentas para alcançar a fluência dos estudantes
quando usam os meios digitais em contextos
académicos. Veja o programa completo aqui.

A ELN foi convidada a participar na
conferência da E-READ+SHARP sobre
“Books and Screens and the Reading
Brain” no passado mês setembro. Rui
A. Alves e Liana Konstantinidou
representaram a nossa Ação neste
evento que se revelou crucial para a
aproximação das três redes COST.

responsible writing
PROWITEC, parceiro da ELN, está a organizar um
simpósio sobre “Responsible Writing: Challenges for
Schools, Higher Education, Academia, Companies
and other Organizations”. Terá lugar na
Copenhagen Business School, 15-16 fev. 2018.

#eln papers

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

A 5ª ELN TS teve lugar na Universidade de
Stavanger, de 16 a 18 de outubro 2017, sob a
coordenação de Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg e Mark Torrance. A TS
reuniu 22 formandos (de 10 países). O programa
completo está disponível aqui.

O Facebook da ELN está a partilhar publicações de
membros da ELN. Se tiver publicado recentemente
um artigo (2017 em diante), envie-nos, através de
mensagem privada, uma breve descrição e um link.
Iremos divulgar a sua investigação com a rede!

stsm grantees 2017
Nelly Joye (UK) visita

Lucie Broc (França)
Christian Weinzierl (Alemanha) visita

Rui A. Alves (Portugal)
Baran Johansson (Suécia) visita

Florence Chenu (França)
Marina Olujic (Croácia) visita

Rui A. Alves (Portugal)
Ioannis Dimakos (Grécia) visita

Cerstin Mahlow (Suíça)
David Galbraith (UK) visita

Veerle Baaijen (Holanda)
Mónica Moreira (Portugal) visita

Mikko Aro (Finlandia)
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