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news
● As submissões para o 1st Literacy
Summit no Porto estão abertas até 19
de março de 2018

call for papers
Todo os que desejam apresentar os seus trabalhos
necessitam enviar um resumo com 150 palavras em
inglês. As propostas serão avaliadas pela Comissão
Científica do Summit. As submissões estão abertas
nas seguintes modalidades:
Practice stands

● No mês de novembro, o WG2 e WG3
reuniram em Lyon e Antuérpia para
avançar nos seus projetos

Os profissionais apresentam uma prática inovadora
e discutem-na com o público (15 min) usando uma
ampla gama de materiais e técnicas (por exemplo,
slides, vídeos e cartazes).

● O SG e o MC reunirão durante a
Conferência ELN em Winterthur que
irá ocorrer em fevereiro.

Apps stands

Criadores de software ou hardware podem fazer
demonstrações de apps ou ferramentas para a
investigação sobre literacia (15 min). As sessões de
exibição de tecnologia serão coordenadas por um
comentador.
Symposia

1st literacy summit
Temos a honra de convidar todos os interessados
em Literacia para o 1st Literacy Summit que
ocorrerá na Universidade do Porto, na Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação, 1-3 novembro
de 2018.
Já se encontra disponível a primeira convocatória
para apresentação de trabalhos (é apresentado à
direita um breve sumário). As submissões estão
abertas até 19 de março de 2018.

Os simpósios fornecem uma discussão aprofundada
sobre um tópico comum (cinco palestras de 15 min),
promovendo interações e sinergias entre tecnologia,
ciência e prática.
Talks

Talks são comunicações orais sobre investigações
recentes,
apresentadas em
15
min.
As
apresentações são agrupadas tematicamente.
Posters

Posters são exibições gráficas dos resultados de
investigações em curso ou já concluídas. No início
da sessão, cada cartaz é apresentado em 5 min.
Roundtables

As mesas redondas reúnem quatro palestrantes e
um moderador para debater um tópico sobre
literacia, relevante para profissionais, investigação,
tecnologia e sociedade. Cada orador apresenta um
ponto de vista (10 min, sem slides) seguido de
discussão com o público.
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Partners’ booths

Representantes dos Parceiros ELN podem
apresentar as suas iniciativas sobre literacia e
responder às perguntas dos assistentes da Summit.
Submissões aqui
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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

O ELN WG2 reuniu em Lyon a 16-17 de novembro
de 2017 para discutir os projetos que cada equipa
está a implementar. Ocorreram diversas reuniões
em paralelo para trabalho de equipa e três keynotes
de Kay Wijekumar, Christiane Donahue e Harriet
Jisa. O encontro terminou com apresentações
breves das equipas sobre o desenvolvimento do
seu trabalho e os planos futuros.
O programa completo está dispovível aqui.

De 7 a 9 de fevereiro de 2018, na ELN Conference
em Winterthur, os grupos de trabalho da Ação irão
apresentar os outputs dos WG e os trabalhos
finalizados nos três últimos anos da Ação. Os
membros irão também planear o último ano da
Ação discutindo as relações com os parceiros
profissionais e preparando o Literacy Summit 2018.

Ocorrerão ainda reuniões dos grupos de gestão,
várias palestras, uma sessão de posters e a
seguinte keynote convidada:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
ELN WG3 reuniu em Antuérpia a 7-8 de novembro
de 2017 para discutir dois temas principais:
ferramentas eletrónicas para escrever e as
atividades de cópia em estudos sobre escrita.
Durante este encontro, os membros do WG3
discutiram a preparação de uma revisão das
tecnologias destinadas a apoiar o ensino de escrita
no ensino superior e secundário. O grupo também
focou os seus trabalhos em questões relacionadas
com a recolha e análise de dados de atividades de
cópia. A reunião terminou com uma discussão sobre
a divulgação do trabalho existente e sobre o
desenvolvimento de um projeto multilingue.
Veja o programa completo aqui.

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bósnia) visita

Montserrat Castelló (Espanha)
Rut Sánchez-Rivero (Espanha) visita

Rui A. Alves (Portugal)
Carolina Cordeiro (Portugal) visita

Thierry Olive (França)
Jens Roser (UK) visita

Luuk Van Waes (Bélgica)
Susie Russak (Israel) visita

Barbara Arfé (Itália)
Naymé Salas (Espanha) visita

Barbara Arfé (Itália)
Anat Stavans (Israel) visita

Julie Dockrell (UK)
Brevemente uma nova call para STSMs 2018
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