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news
● Primul Literacy Summit a avut mai
mult de 200 de înscrieri şi programul
este deja în curs de elaborare
● În februarie, SG şi MC s-au întâlnit în
timpul Conferinţei ELN din Winterthur,
care a avut un mare succes
● A şasea şcoală de instruire ELN a fost
despre metodele calitative şi cele
mixte şi a avut loc în Skopje, în mai

1st literacy summit
Din 1 până în 3 noiembrie, Universitatea din Porto
va găzdui primul Literacy Summit. Am primit mai
mult de 200 de propuneri, distribuite în 5 formate:
simpozioane,discursuri,
postere,
standuri
de
practică, standuri de aplicaţii şi mese rotunde.
Comitetul Ştiinţific a trimis deja deciziile de
acceptare şi acum este stabilit programul, care va fi
eliberat la finalul lunii septembrie.
Verificaţi site-ul nostru pentru mai multe informaţii
despre înregistrare şi detaliile de călătorie.

keynote speakers
Literacy Summit va include trei note cheie care vor fi
prezentate de cercetători distinşi în momentul
alfabetizării. Aflaţi mai multe despre ei, inclusiv
titlurile discursurilor de la Porto.
The Nexus Between Reading and Writing:
Research and Implications for Instruction

Steve Graham | Arizona State University
De peste 35 de ani, a
studiat cum se dezvoltă
scrisul, cum să îl înveţe
eficient şi cum scrisul poate
fi utlizat pentru a sprijini
citirea şi învăţarea. Este
autorul multor lucrări, cărţi şi
raporturi Carnegie
Corporation.

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

Karen Harris | Arizona State University
A muncit în domeniul
educaţiei peste 40 de ani şi
s-a ocupat de Dezvoltarea
Strategiei Autoreglementate
(SRSD), model de instruire
în strategii. SRSD a fost
cercetat cel mai mult în
domeniul scrisului.

Understanding the Development of Literacy in
Context

Richard Wagner | Florida State University
Co-fondator şi, în prezent
Director Asociat al Centrului
de Cercetare pentru Studii
din Florida, studiază dislexia
şi dobândirea normală a
cititului. Este coautor al unor
teste utilizate frecvent în
evaluarea copiilor cu
dislexie şi alte deficienţe.
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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

SG au discutat 4 mari teme: (1) președintele a
recapitulat întâlnirile anterioare cu alte rețele de
alfabetizare, (2) a fost realizată prima versiune de
proiect a Cartei ELN și postată pe site-ul ELN pentru
consultări, (3) SG au discutat primul Literacy
Summit și (4) grupul a discutat și convenit asupra
următoarelor activități

În 8 și 9 februarie, membrii ELN s-au întâlnit la
Conferința din Winterhur, care a inclus mai multe
discuții, sesiuni de postere și două note-cheie.
Suntem profund recunoscători pentru Liana
Konstantinidou, pentru binevenirea ei caldă și
organizarea exemplară

mc meeting #4
Această întâlnire a reunit 32 de reprezentanți ai MC.
Principala temă a fost statutul rețelei ELN din
punctul de vedere al membrilor SG. Președintele a
revizuit planul de lucru și buget al GP4 Work și a
propus următorul, aprobat de MC. A fost o discuție
despre discuțiile strategice cu celelalte rețele de
alfabetizare COST, și proiectul ELN Charter. Tema
finală a fost primul Literacy Summit.

stsm grantees 2018
Tomislav Stojanov (Croatia) face o vizită

Nicola McLelland (UK)
Claudia Ioana Doroholschi (Romania face o vizită

Monterrat Castello (Spain)
Carolina Cordeiro (Portugal) face o vizită la

Thierry Olive (France)
Ana Oliveira (Portugal) face o vizită la

Ana Pérez-Escoda (Spain)
Irune Ibarra (Spain) face o vizită la

training school #6

Teresa Limpo (Portugal)
Milda Kuraitytė (Portugal) face o vizită la

Susana Padeliadu (Greece)

Al 6-lea ELN TS a avut loc la Facultatea de
Psihologie, Sts Cyril and Methodius University
Macedonia, între 16 și 18 mai 2018, și a fost
organizată de Mira Bekar. Acest TS a oferit o
experiență în dezvoltarea și utilizarea instrumentelor
calitative și analiza de date.

Andreia Nunes (Portugal) face o vizită la

Raquel Fidalgo (Spain)
Ruth Villalón (Spain) face o vizită la

Christian Tarchi (Italy)
Ana Camacho (Portugal) face o vizită

Young Suk Kim (US)

credits
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Versiunea în limba română: Marian Popovici
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