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News
● Înscrierile pentru primul Literacy
Summit din Porto sunt deschise până
pe data de 19 martie 2018

call for papers
Ca o regulă generală, fiecare doritor trebuie să
prezinte un rezumat online de 150 de cuvinte in
limba engleză. Propunerea va fi apoi revizuită de
Comitetul Științific al Summit-ului. Propunerile sunt
binevenite în următoarele modalități:
Stagii de practică

● În luna noiembrie a anului trecut, WG
2 și WG 3 s-au întâlnit la Lyon și
Anvers, unde și-au promovat
proiectele

Candidații prezintă o practică inovatoare și o discută
cu audiența (15 minute) folosind o gamă largă de
materiale și tehnici (de exemplu: slide-uri, clipuri
video, postere).

● SG și MC se vor întâlni în timpul
Conferinței ELN din Winterthur, care
va avea loc în luna februarie

Dezvoltatorii de software sau hardware pot face
demonstrații cu aplicații de alfabetizare sau
instrumente de cercetare în domeniul alfabetizării
(15 minute). Ședințele de prezentare vor fi
convocate de un moderator desemnat.

Aplicații

Simpozioane

1st literacy summit
Suntem încântați să îi invităm pe toți cei interesați
de alfabetizarea digitală să participe la primul
Literacy Summit, care va avea loc la Universitatea
din Porto, Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației, în perioada 1-3 noiembrie 2018. Primul
apel pentru lucrări a fost deja lansat (un rezumat
este prezentat în partea dreaptă), iar depunerile
sunt deschise până la data de 19 martie 2018.

Simpozionul oferă o discuție aprofundată asupra
unui subiect de bază comun (5 discuții de 15
minute). Sunt încurajate interacțiunile și sinergiile
între tehnologie, știință și practică
Discuții

Discuțiile sunt prezentări orale privind cercetările
realizate, prezentate în 15 minute de primul autor al
studiului. Discuțiile sunt grupate tematic.
Postere

Posterele sunt reprezentări grafice ale rezultatelor
privind cercetările în curs sau finalizate. La începutul
sesiunii, fiecare poster este prezentat în 5 minute.
Mese rotunde

Mesele rotunde adună patru vorbitori și un
moderator pentru a dezbate un subiect de
alfabetizare, relevant pentru practică, cercetare,
tehnologie și societate. Fiecare vorbitor prezintă un
punct de vedere (10 minute, fără slide-uri) urmat de
discuții cu publicul.
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Partners’ booths

Reprezentanții de la ELN Partner își pot prezenta
inițiativele de alfabetizare și pot răspunde
întrebărilor de la participanții Summit-ului. Poate fi
utilizată o gamă de materiale.
Înscrieri aici
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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

Membrii ELN WG2 s-au întâlnit în Lyon în 16-17
noiembrie 2017 pentru a discuta despre proiectele
pe care fiecare echipă le implementează. Au avut loc
mai multe întâlniri în paralel pentru lucrul în echipă și
trei note fundamentale de la Kay Wijekumar,
Christiane Donahue și Harriet Jisa. Întâlnirea s-a
încheiat prezentările fiecărei echipe despre evoluțiile
tezelor lor și despre planurile viitoare.
Vezi programul complet aici

În perioada 7-9 februarie 2018, la Conferința ELN
din Winterthur, grupurile de lucru Action’s working
group vor prezenta rezultatele lucrărilor WG și
lucrările finalizate în ultimii 3 ani ai COST
Action IS1401ELN. Membrii vor planifica, de
asemenea, ultimul an al Action working group,
discutând relațiile cu partenerii și părțile interesate,
dar și pregătirea 2018 Literacy Summit. În cadrul
conferinței vor avea loc reuniuni ale Grupului de
Coordonare și Comitetului de Gestonare. În plus,
vor fi multe discuții, o sesiune de postere și
următoarea invitație:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
Membrii ELN WG3 s-au întâlnit în Anvers, în
perioada 7-8 noiembrie 2017 pentru a discuta două
teme majore: instrumente electronice pentru
scrierea și utilizarea copierilor în proiectele scrise. În
cadrul acestei întâlniri, membrii WG3 au discutat
despre pregătirea unei recenzii a tehnologiilor
concepute pentru a sprijini instruirea în scris în
învățământul superior și liceal. Grupul și-a
concentrat eforturile pe probleme legate de
colectarea și analizarea de date provenite din
copieri. Întâlnirea s-a încheiat cu o discuție privind
distribuirea lucrărilor existente și despre elaborarea
unui proiect multi-lingvistic pe un eșantion mare.
Vezi programul complet aici

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bosnia) o vizitează pe

Montserrat Castelló (Spain)
Rut Sánchez-Rivero (Spain) îl vizitează pe

Rui A. Alves (Portugal)
Carolina Cordeiro (Portugal) îl vizitează pe

Thierry Olive (France)
Jens Roser (UK) îl vizitează oe

Luuk Van Waes (Belgium)
Susie Russak (Israel) o vizitează pe

Barbara Arfé (Italy)
Naymé Salas (Spain) o vizitează pe

Barbara Arfé (Italy)
Anat Stavans (Israel) o vizitează pe

Julie Dockrell (UK)
Un nou apel pentru STSM 2018 se va deschide
în curând
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