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news
● Propozycje wystąpień na pierwszy
szczyt piśmienności w Porto można
zgłaszać do 19 marca 2018 roku
● W listopadzie ubiegłego roku WG2 i
WG3 spotkały się odpowiednio w
Lyonie i Antwerpii, aby rozwijać swoje
projekty
● SG i MC spotkają się podczas
konferencji ELN w Winterthur, która
odbędzie się w lutym

1st literacy summit
Z
przyjemnością
zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych piśmiennością do udziału w 1.
Szczycie Wiedzy o Piśmienności, który odbędzie się
na Uniwersytecie w Porto, Wydział Psychologii i
Nauk o Edukacji, w dniach 1-3. 11. 2018 roku.
Ogłoszono pierwszy komunikat (podsumowanie
umieszczono w kolumnie po prawej stronie), a
zgłoszenia można wysyłać do 19 marca 2018 r.

call for papers
Prosimy o przesłanie online abstraktu na 150 słów w
języku angielskim. Komitet Naukowy Szczytu oceni
zgłoszenia. Przewidujemy następujące formy
prezentacji:
Practice stands

Praktycy przedstawiają innowacyjną praktykę i
omawiają ją wraz z publicznością (15 minut) przy
użyciu szerokiej gamy materiałów i technik.
Apps stands

Twórcy oprogramowania lub sprzętu prezentują
aplikacje lub narzędzia badawcze związane z
czytaniem i pisaniem (15 minut). Sesje prezentujące
technologie
będą
zorganizowane
przez
wyznaczonego dyskutanta.
Symposia

Sympozja obejmują dogłębną dyskusję nad
wspólnym głównym tematem (pięć 15-minutowych
wystąpień). Zachęcamy do łączenia technologii,
nauki i praktyki.
Talks

Referaty to 15-minutowe, ustne prezentacje
niedawno przeprowadzonych badań, przedstawiane
przez pierwszego autora. Będą pogrupowane
tematycznie.
Posters

Plakaty są graficznymi prezentacjami wyników
trwających lub zakończonych badań. Na początku
sesji, każdy autor będzie miał 5 minut na
prezentację swojego plakatu.
Roundtables

Okrągłe stoły gromadzą czterech mówców i
moderatora, debatujących na temat odnoszący się
do umiejętności czytania i pisania, istotny dla
praktyki, badań, technologii i społeczeństwa. Każdy
mówca prezentuje swój punkt widzenia (10 min, bez
slajdów), po czym następuje otwarta dyskusja.
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Partners’ booths

Przedstawiciele Partnera ELN mogą zaprezentować
swoje inicjatywy dotyczące umiejętności czytania i
pisania oraz odpowiadać na pytania od uczestników
szczytu. Można wykorzystać szeroką gamę
materiałów.
Zgłoszenia kliknij
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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
Spotkanie ELN WG2 w Lyonie w dniach 16-17. 11.
2017 r. miało na celu omówienie projektów
realizowanych przez każdy zespół. Odbyło się kilka
równoległych spotkań zespołów i trzy wykłady
plenarne, które wygłosili: Kay Wijekumar, Christiane
Donahue i Harriet Jisa. Spotkanie zakończyło się
przedstawieniem przez wszystkie zespoły krótkich
prezentacji na temat rozwoju ich prac i planów na
przyszłość. Zobacz pełny program tutaj .

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

Od 7 do 9. 02. 2018 r., podczas konferencji ELN w
Winterthur grupy robocze przedstawią wyniki i prace
ukończone w ciągu ostatnich trzech lat działania
Akcji COST IS1401ELN. Członkowie zaplanują
również ostatni rok działań, omawiając relacje z
partnerami i interesariuszami oraz przygotowując
Szczyt Piśmienności.
Podczas konferencji odbędą się spotkania Grupy
Sterującej i Komitetu Zarządzającego. Dodatkowo,
odbędzie się kilka wykładów, sesja plakatowa i
następujący wykład na zaproszenie:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
ELN WG3 spotkała się w Antwerpii w dniach 7-8.
11. 2017 r., aby omówić 2 główne zagadnienia:
elektroniczne narzędzia do pisania i wykorzystanie
zadań kopiowania do badań pisania. Podczas tego
spotkania członkowie WG3 omówili przygotowanie
przeglądu technologii opracowanych w celu
wspierania nauczania pisania w szkolnictwie
wyższym i średnim. Grupa skupiła się także na
zagadnieniach związanych z gromadzeniem i
analizą danych z zadań polegających na
kopiowaniu. Spotkanie zakończyło się dyskusją na
temat upowszechniania istniejących prac i
opracowania dużego, wielojęzycznego projektu
wykorzystującego
zadania
polegające
na
kopiowaniu. Zobacz pełny program tutaj .

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bośnia) pobyt u:

Montserrat Castelló (Hiszpania)
Rut Sánchez-Rivero (Hiszpania) pobyt u:

Rui A. Alves (Portugalia)
Carolina Cordeiro (Portugalia) pobyt u:

Thierry Olive (Francja)
Jens Roser (Wlk. Brytania) pobyt u:

Luuk Van Waes (Belgia)
Susie Russak (Izrael) pobyt u:

Barbara Arfé (Włochy)
Naymé Salas (Hiszpania) pobyt u:

Barbara Arfé (Włochy)
Anat Stavans (Izrael) pobyt u:

Julie Dockrell (Wlk. BrytaniaUK)
Zgłoszenia do kolejnej edycji ruszają wkrótce!
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