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news
● O 1.º Literacy Summit recebeu mais
de 200 submissões e está já a ser
preparado
● No passado mês de fevereiro, o SG e
o MC reuniram durante a Conferência
ELN em Winterthur que se revelou um
grande sucesso
● A 6ª ELN Training School abordou os
métodos qualitativos e mistos, tendo
ocorrido em Skopje no passado mês
de maio

1st literacy summit
De 1 a 3 de novembro, a Universidade do Porto irá
acolher o 1st Literacy Summit. Recebemos mais de
200 propostas distribuídas por cinco formatos:
simpósios, talks, posters, stands práticos, app
stands e mesas redondas. A Comissão Científico já
deu a conhecer a decisão de aceitação e encontrase agora a elaborar o programa, que será
disponibilizado no final de setembro.
Através do nosso website é possível aceder às
informações relativas ao registo e à preparação da
viagem.

keynote speakers
O Literacy Summit incluirá três conferências
plenárias de ilustres investigadores no campo da
literacia. Saiba mais sobre eles, incluindo o título
das suas conferências no Porto, abaixo.
The Nexus Between Reading and Writing:
Research and Implications for Instruction

Steve Graham | Arizona State University
Durante mais de 35 anos,
estudou como a escrita se
desenvolve, como ensiná-la
de forma eficaz e como usála para apoiar a leitura e a
aprendizagem. É autor de
vários artigos, livros e
relatórios da Carnegie
Corporation.

Literacy and the Worldwide Literacy Network:
Past, Present, and Future

Karen Harris | Arizona State University
Trabalhou no contexto
educativo durante cerca de
40 anos e desenvolveu o
modelo Self-Regulated
Strategy Development de
estratégias de Ensino, que
tem sido foco de
investigação na área da
escrita.

Understanding the Development of Literacy in
Context

Richard Wagner | Florida State University

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

Cofundador e atual Diretor
Adjunto do Florida Center
for Reading Research,
estuda a dislexia e a
aquisição normal da leitura.
Em coautoria desenvolveu
testes comumente usados
na avaliação de crianças
relativamente à dislexia e
outras dificuldades de
aprendizagem.
www.is1401eln.eu

Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network

COST Action IS1401ELN

1

calendar
sep 30
oct 31
oct 31

End of registration 1st Literacy Summit
IRC Pre-Summit Writing Workshop, Porto

SG meeting #8, Porto

nov 1
nov 1-3
nov 5-7

MC meeting #5, Porto
1st Literacy Summit

Post-Summit Winter School

sg meeting #7

winterthur conference

O SG discutiu quatro grandes tópicos: (1) o Chair
recapitulou reuniões prévias com outras redes de
trabalho sobre literacia, (2) a primeira versão
preliminar dos estatutos da ELN foi alcançada e
disponibilizada no site da ELN para consulta, (3) o
SG discutiu o 1st Literacy Summit e (4) o grupo
discutiu e acordou sobre as próximas atividades.

De 8 a 9 de fevereiro, membros da ELN reuniramse na Winterthur Conference, que incluiu diversas
apresentações, uma sessão de posters e duas
conferências plenárias. Estamos profundamente
gratos a Liana Konstantinidou pela sua calorosa
receção e exemplar organização.

mc meeting #4
Este encontro reuniu 32 representantes do MC. O
tema principal foi o estado da ELN Network pelos
membros do SG. O Chair analisou o atual plano de
trabalho e orçamento do GP4 e propôs o próximo,
que foi aprovado. Discutiu-se sobre as reuniões
estratégicas com outras redes COST de literacia e
sobre a versão preliminar dos Estatutos ELN. O
último tema foi o 1.º Literacy Summit.

stsm grantees 2018
Tomislav Stojanov (Croácia) visita

Nicola McLelland (UK)
Claudia Ioana Doroholschi (Roménia) visita

Monterrat Castello (Espanha)
Carolina Cordeiro (Portugal) visita

Thierry Olive (França)
Ana Oliveira (Portugal) visita

Ana Pérez-Escoda (Espanha)
Irune Ibarra (Espanha) visita

training school #6
A 6ª ELN TS teve lugar na Faculty of Philology, Sts
Cyril and Methodius University Macedonia, de 16 a
18 de maio de 2018, tendo sido organizada por Mira
Bekar. Esta TS proporcionou experiências práticas
no desenvolvimento e uso de instrumentos de
investigação qualitativa e análise de dados.

Teresa Limpo (Portugal)
Milda Kuraitytė (Portugal) visita

Susana Padeliadu (Grécia)
Andreia Nunes (Portugal) visita

Raquel Fidalgo (Espanha)
Ruth Villalón (Espanha) visita

Christian Tarchi (Itália)
Ana Camacho (Portugal) visita

Young Suk Kim (EUA)
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