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news
● As reuniões do WG2+WG3 e da
Societal Team em Zagreb foram um
sucesso
● Duas ELN training schools, em
Coventry (Reino Unido) eStavanger
(Noruega), agendadas para setembro
e outubro
● Nova secção “Public Interest” no site

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 e WG3 reuniram em Zagreb, nos dias 30
e 31 do passado mês de março. O workshop
permitiu coordenar e prosseguir com os objetivos e
atividades comuns dos WGs. Além de produtivas
sessões paralelas e palestras de grande interesse
de vários membros, houve duas keynotes:
Move analysis for automated writing evaluation

Sarah Huffman
Training reading skills with computer programs
encompassing bottom-up and top-down strategies

Tomas Tjus
Programas, fotografias e apresentações aqui

● Relatórios nacionais sobre Literacia
Digital e Educação publicados online

1st literacy summit
Se trabalha na área da literacia como professor,
educador, investigador, desenvolve software, ou até
se é uma organização sem fins lucrativos na área
da literacia, assegure a sua presença no 1st
Literacy Summit e partilhe internacionalmente as
suas melhores práticas, descobertas, aplicações ou
ações. Como irá comprovar no Porto, de 1 a 3
novembro em 2018, a relação entre prática, ciência
e tecnologia pode ser mesmo multiplicadora.
Datas importantes:

•

11 setembro de 2017: envio de comunicações;

•

28 fevereiro de 2018: limite envio comunicações;

•

22 junho de 2018: início registo de participantes;

•

30 setembro de 2018: data limite para registo.

•

1-3 novembro 2018: 1st Literacy Summit

societal team meeting
A ELN Societal Team reuniu em Zagreb para
prosseguir com a elaboração dos Estatutos da
European Literacy Networking. Este encontro
culminou com uma discussão pública na presença
de todos os participantes do workshop WG2+WG3,
durante a sessão de encerramento. Para uma ter
uma ideia mais clara do que foi discutido, veja os
slides apresentados pelo Chair da Ação aqui.
Uma vez ultimada a primeira versão completa dos
Estatutos, esta será publicada no site da ELN para
discussão interna. Este debate estará em aberto até
à aprovação dos Estatutos na última reunião do MC
da Ação que terá lugar no Porto em novembro de
2018.
Participe na discussão dos Estatutos da ELN.

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
sep 4-6
oct 16-18
oct 18
oct 18-20

SG meeting #6, La Valetta

nov 16-17 WG2 meeting, Lyon
WG3 meeting, Antwerp
tba
ELN Winterthur Conference
feb 7-9

WG1 meeting, La Valetta

feb 7-9

ELN TS #4, Coventry
ELN TS #5, Stavanger

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

A 4.º ELN TS terá lugar na Coventry University de 4
a 6 setembro de 2017. Esta TS será organizada por
Luís Pereira e Daniel Villar-Onrubia e pretende
explorar novas estratégias e protótipos de modelos
e ferramentas que avaliem o nível de fluência dos
alunos quando usam os media digitais em contextos
académicos. Os tópicos específicos serão:
•

Diferentes cenários na Literacia Digital;

•

Literacia Digital e Educação não-formal;

•

Criação de competências digitais para uma nova
liderança e pedagogia digitais;

•

Competências para sobreviver num mundo
digital.

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

A 5ª Training School da ELN terá lugar no
Norwegian Reading Centre na University of
Stavanger (UiS) de 16 a 18 de Outubro 2017. Esta
será coordenada por C. Johansson, P. H. Uppstad,
V. Rønneberg e M.Torrance.
Os principais tópicos serão:

•

Linguística Computacional para principiantes,
incluindo uma introdução ao processamento de
linguagem natural em R;

•

Análise processual da escrita à mão com prática
na segmentação em unidades de significado
psicolinguístico;

•

Recolha e interpretação de dados na escrita em
teclado em crianças;

•

Introdução ao tratamento e análise estatística
utilizando modelos lineares mistos em R.

Durante a TS, os participantes irão desenvolver em
equipas os seus projetos de investigação, e depois
submeter esses mesmos projetos a discussão e ao
escrutínio de especialistas.

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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SG #7 / MC #4 meetings, Winterthur

public interest
Uma nova seção, Public Interest, foi recentemente
incluída no nosso site. Nela encontram-se iniciativas
da ELN que pretendem conetar a Ciência da
Literacia e a Educação, resumos não técnicos de
projetos da nossa rede e das publicações dos
membros da ELN em conformidade com os critérios
COST, assim como um formulário para que
organizações de todo o mundo no âmbito da
literacia se juntem a nós para fortalecer esta
competência à esfera global, especialmente onde
seja fundamental.
Se é membro de uma organização, grupo, iniciativa,
rede de trabalho, biblioteca ou associação
preocupada com a literacia e tem interesse em
juntar-se a nós, preencha o formulário e torne-se
um parceiro ELN. Entraremos em contato em breve!

digital literacy
Digital literacy and education: Country reports

A equipa ELN Literacia Digital desenvolveu pesquisa
relativa à Literacia Digital e Educação nos países
Europeus. Aqui pode aceder ao primeiro conjunto de
relatórios, da Irlanda, Itália, Portugal, Sérvia,
Espanha e Reino Unido.
De forma consistente e transversal aos países, cada
relatório inclui três secções, designadamente,
Background, Scope e Future. Esta estrutura reporta
às atuais diretrizes do H2020 e encontra-se em
consonância com os desafios societais da European
Literacy Network. Estes relatórios interculturais
pretendem potenciar a consciência pública sobre o
papel central que a Literacia Digital pode
desempenhar
no
desenvolvimento
Europeu,
especialmente com a identificação de práticas
educacionais promotoras da Literacia Digital e da
construção de sociedades inclusivas.
A equipa ELN Literacia Digital deseja agora que o
número de países representados aumente.
Contacte Maria José Brites para informações,
assim como para aderir ao projeto.
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