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news
● Οι αιτήσεις για την 1η Συνάντηση
Αλφαβητισμού στο Πόρτο μπορούν
να γίνουν μέχρι 19 Μαρτίου, 2018
● Τον περασμένο Νοέμβριο, τα WG2 και
WG3 συναντήθηκαν στη Λυών και
Αμβέρσα για την προώθηση των
εργασιών τους.
● Το SG και MC θα συναντηθούν στο
Βίντερτουρ για το Συνέδριο ELN τον
επόμενο Φεβρουάριο

call for papers
Κατά κανόνα, ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να
καταθέσει ηλεκτρονικά μια περίληψη 150 λέξεων
στα αγγλικά. Η πρόταση θα εξεταστεί από την
Επιστημονική Επιτροπή της Συνόδου. Αιτήσεις που
ακολουθούν τους εξής τρόπους είναι ευπρόσδεκτες:
Practice stands

Οι ασκούμενοι παρουσιάζουν μια καινοτόμο
πρακτική και τη συζητούν με το κοινό (15 λεπτά)
χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα υλικών και
τεχνικών (π.χ. διαφάνειες, βίντεο, αφίσες)
Apps stands

Οι προγραμματιστές λογισμικού ή υλικού μπορούν
να κάνουν επίδειξη εφαρμογών ή εργαλείων
έρευνας αλφαβητισμού (15 λεπτά). Οι συνεδρίες
προβολής τεχνολογίας θα συγκαλούνται από έναν
ανατιθέμενο συζητητή.
Symposia

1st literacy summit
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσουμε
όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον αλφαβητισμό για
να συμμετάσχουν στην 1η Σύνοδο Κορυφής
Αλφαβητισμού που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο του
Πόρτο, στο Τμήμα Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης,
στις 1-3 Νοεμβρίου, 2018.
Η πρώτη πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων έχει
ήδη γίνει (η περίληψη παρουσιάζεται στα δεξιά) και
οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι 19 Μαρτίου, 2018.

Τα συμπόσια παρέχουν μια εις βάθος συζήτηση
πάνω σε ένα κοινό βασικό θέμα (πέντε συνομιλίες
15
λεπτών).
Οι
αλληλεπιδράσεις
μεταξύ
τεχνολογίας,
επιστήμης
και
πρακτικής
ενθαρρύνονται.
Talks

Οι συζητήσεις είναι προφορικές παρουσιάσεις για
πρόσφατες έρευνες που θα παρουσιάζονται σε 15
λεπτά από τον/την πρώτη συγγραφέα της μελέτης.
Οι συνομιλίες θα ομαδοποιούνται θεματικά.
Posters

Οι αφίσες είναι γραφικές απεικονίσεις ερευνητικών
ευρημάτων
σχετικά
με
την
τρέχουσα
ή
ολοκληρωμένη έρευνα. Στην αρχή της συνεδρίασης,
κάθε αφίσα παρουσιάζεται σε 5 λεπτά.
Roundtables

Οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συγκεντρώνουν
4 ομιλητές και 1 συντονιστή για ένα θέμα
αλφαβητισμού σχετικά με την πρακτική, την έρευνα,
την τεχνολογία την κοινωνία. Ο ομιλητής
παρουσιάζει μια άποψη (10 λεπτά, χωρίς
διαφάνειες) ακολουθούμενη από συζήτηση
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Partners’ booths

Οι εκπρόσωποι του εταίρου της ELN θα
παρουσιάσουν πρωτοβουλίες αλφαβητισμού και θα
απαντήσουν σε ερωτήματα από τους συνομιλητές.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα υλικών.
Αιτήσεις here
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calendar
jan 19
feb 7
feb 8-9
feb 8

Submissions 1st Literacy Summit open
SG meeting #7, Winterthur

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

wg2 meeting

mar 19
jun 22
set 30
nov 1-3

Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

End of registration 1st Literacy Summit
1st Literacy Summit

winterthur conference

To ELN WG3 έγινε στην Αμβέρσα, 16-17 Νοεμβρίου
2017, για να συζητηθούν οι εργασίες της κάθε
ομάδας. Υπήρξαν παράλληλες συναντήσεις για τις
ομάδες και 3 κεντρικές ομιλίες από τους: Kay
Wijekumar, Christiane Donahue, Harriet Jisa. Η
συνάντηση
ολοκληρώθηκε
με
σύντομες
παρουσιάσεις από τις ομάδες για την εξέλιξη των
εργασιών τους και τα μελλοντικά τους σχέδια.
Δες το ολοκληρωμένο πρόγραμμα here.

Στο συνέδριο ELN του Βίντερτουρ, 7-9 Φεβρουαρίου
2018,, οι ομάδες εργασίας της Action θα
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των WG και τα
ολοκληρωμένα έργα των τριών χρόνων της Δράσης
CO1 IS1401ELN. Τα μέλη θα προγραμματίσουν το
τελευταίο έτος της Δράσης συζητώντας τις σχέσεις
με τους εταίρους και τους ενδιαφερομένους και
προετοιμάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής για το 2018.

Στο συνέδριο θα γίνουν συναντήσεις της Ομάδας
Καθοδήγησης και της Επιτροπής Διοίκησης. Θα
υπάρξουν επίσης συζητήσεις, μία συνεδρία με
αφίσες και η εξής κεντρική ομιλία:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
Το ELN WG3 (Αμβέρσα 7-8 Νοεμβρίου 2017)
συζήτησε δύο θέματα: ηλεκτρονικά εργαλεία γραφής
και εργασίες αντιγραφής σε μελέτες συγγραφής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη WG3
συζήτησαν την προετοιμασία αναθεώρησης των
τεχνολογιών
που
σχεδιάστηκαν
για
να
υποστηρίξουν τη διδασκαλία της γραφής στην
ανώτερη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ομάδα
εστίασε επίσης στη συλλογή και ανάλυση
δεδομένων από εργασίες αντιγραφής. Η συνάντηση
ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση για τη διάδοση των
υφιστάμενων εργασιών και την ανάπτυξη ενός
έργου αντιγραφής με μεγάλο δείγμα από πολλαπλές
γλώσσες. Δες το ολοκληρωμένο πρόγραμμα here.

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Βοσνία) θα επισκεφθεί

Montserrat Castelló (Ισπανία)
Rut Sánchez-Rivero (Ισπανία) θα επισκεφθεί

Rui A. Alves (Πορτογαλία)
Carolina Cordeiro (Πορτογαλία) θα επισκεφθεί

Thierry

Olive (Γαλλία)
Jens Roser (Η.Β.) θα επισκεφθεί

Luuk Van Waes (Βέλγιο)
Susie Russak (Ισραήλ) θα επισκεφθεί

Barbara Arfé (Ιταλία)
Naymé Salas (Ισπανία) θα επισκεφθεί

Barbara Arfé (Ιταλία)
Anat Stavans (Ισραήλ) θα επισκεφθεί

Julie Dockrell (Η.Β.)
Νέα πρόσκληση για STSMs θα γίνει σύντομα

credits
Σχεδιασμός και Διαχείριση Περιεχομένου: Teresa Limpo.
Ελληνική Έκδοση: Σύλβια Σαββίδου.
Ευχαριστούμε τα μέλη ELN που συνεισέφεραν με φωτογραφίες.
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