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news
● O întâlnire productivă WG 1 pe clase
multilingve a avut loc în La Valletta, în
perioada 19-20 octombrie
● SG s-a reunit pe 18 octombrie pentru
a discuta despre statutul ELN
● ELN TS-urile din Coventry și
Stavanger au fost finalizate cu succes

wg1 meeting
ELN WG1 s-a întâlnit în La Valetta în perioada 1920 octombrie. Întâlnirea a avut ca scop discutarea
proiectului în derulare cu privire la clasele
multilingve. Reprezentanții țărilor au raportat
rezultatele sondajului lor, iar întregul grup a discutat
despre modul în care au avansat lucrările.
Reuniunea de 2 zile de muncă intensivă a început
cu această idee principală:
„Educaţia preşcolară bilingvă din secolul al XXI-lea:
Agenţiile pentru copii, profesori şi părinţi”

Mila Schwartz

Program detaliat, fotografii şi discuţii aici

● ELN se alătură altor rețele de
alfabetizare

1st literacy summit
Aranjamentele pentru primul summit al alfabetizării a
început. Formatele de prezentare vor include
discuţii, postere, videoclipuri, demo-uri şi mese
rotunde. Vor fi, de asemenea, trei note importante.
În curând, pe site-ul nostru vor fi furnizate informaţii
actualizate despre modul de depunere al
propunerilor şi la componenţa celor 3 componente
de summit: comitetul director, comitetul ştiinţific şi
comitetul de onoare.
Salvaţi aceste date:

•

22 noiembrie 2017: Primul apel pentru lucrări

•

28 februarie 2018: Termen limită al depunerilor

•

22 iunie 2018: Deschiderea înscrierilor

•

30 septembrie 2018: încheierea înscrierilor

•

1-3 noiembrie 2018: 1st Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
Grupul ELN s-a întâlnit pentru a 6-a oară în La
Valletta, Malta, în 18 octombrie. După un rezumat al
progreselor acţiunii din ultimele luni, SG a discutat 4
mari teme. În primul rând, Rui Alves a rezumat
întâlnirile anterioare cu alte reţele de alfabetizare şi
a vorbit despre un plan strategic de a-şi uni forţele
cu ei. În al doilea rând, a fost un articol de discutat
despre capitolele importante ale Cartei ELN. În al
treilea rând, SG a discutat despre primul Summit al
Alfabetizării din Porto, de anul viitor (1-3 noiembrie),
cu atenţie asupra atragerii părţilor interesate la
reuniune şi oferirea unei relaţii strânse între:
practică,
ştiinţă
şi
tehnologie.
În
final,
grupul
a
pregătit
următoarea şedinţă a
MC, care va avea loc în
Winterthur, pe data de 8
februarie 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

Al patrulea ELN TS a avut loc la Universitatea din
Coventry, în perioada 4-6 septembrie 2017 şi a fost
organizat de Luis Perreira şi Daniel Villar-Onrubia.
Acest TS a adunat 10 stagiari (din 7 ţări) interesaţi
să exploreze noi strategii, modele prototip, pentru a
capta fluenţa studenţilor când utilizează mediile
digitale în contexte academice. Vedeţi programul
complet aici

ELN a fost invitat să participe la
conferinţa E-READ + SHARP privind
“Books and Screens and the Reading
Brain” care au avut loc în septembrie
anul trecut. Rui Alves şi Liana
Konstantinidou au reprezentat reţeaua
noastră la acest eveniment, care a fost
crucial pentru reunirea celor trei reţele
COST.

responsible writing
Partenerul ELN, PROWITEC, organizează un
simpozion
pe tema: “Responsible Writing:
Challenges for Schools, Higher Education,
Academia, Companies and other Organizations”.
Simpozionul va avea loc la Copenhaga Business
School, în perioada 15-18 februarie 2018.

#eln papers

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

Al 5-lea ELN TS a avut loc la Universitatea din
Stavanger, în perioada 16-18 octombrie, 2017, sub
coordonarea lui Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg şi Mark Torrance. TSul a adunat 22 de stagiari (din 10 ţări). Vedeţi
programul complet aici

ELN
Facebook
distribuie
documentele
alfabetizare publicate de membrii ELN. Dacă
publicat recent o lucrare (2017), trimiteţi-ne
mesaj privat, o scurtă descriere şi un link, iar
vom distribui cercetarea în reţeaua noastră.

de
aţi
un
noi

stsm grantees 2017
Nelly Joye (UK) în vizită la

Lucie Broc (France)
Christian Weinzierl (Germany) în vizită la

Rui A. Alves (Portugal)
Baran Johansson (Sweden) în vizită la

Florence Chenu (France)
Marina Olujic (Croatia) în vizită la

Rui A. Alves (Portugal)
Ioannis Dimakos (Greece) în vizită la

Cerstin Mahlow (Switzerland)
David Galbraith (UK) în vizită la

Veerle Baaijen (the Netherlands)
Mónica Moreira (Portugal) în vizită la

Mikko Aro (Finland)

credits
Elaborarea și gestionarea conținutului Newsletter: Teresa Limpo.
Versiunea în limba română: Marian Popovici
Mulțumim tuturor membrilor ELN care au contribuit cu fotografii.
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