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Prípravy na 1. Literacy Summit už začali. Príspevky 

bude možné odprezentovať formou prednášok, 

posterov, prezentácií, videí, ukážok a diskusií. 

Odznejú taktiež tri plenárne prednášky. Aktuálne 

informácie ohľadom podania príspevkov a zloženia 

organizačného, vedeckého a čestného výboru budú 

čoskoro k dispozícii na našej stránke. 

Dôležité dátumy: 

•22. november, 2017: 1. výzva na predloženie 

príspevkov 

•28. február, 2018: Deadline odovzdania príspevkov 

•22. jún, 2018: Začiatok registrácie 

•30. september, 2018: Koniec registrácie 

•1.-3. november, 2018: 1. Literacy Summit 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st literacy summit 

● 19.-20. októbra sa v La Vallette 

uskutočnilo prínosné stretnutie WG1 

zamerané na problematiku 

mnohojazyčných tried 

● 18. októbra sa stretla SG s cieľom 

prediskutovať Chartu ELN 

● ELN TSs v mestách Coventry a 

Stavanger prebehli úspešne 

● ELN nadväzuje spoluprácu s inými 

sieťami gramotnosti 

www.is1401eln.eu 
1 

Šieste stretnutie SG ELN sa odohralo 18.10.2017 na 

Malte v La Vallette. Po krátkej revízii pokroku v 

projektoch za posledné mesiace sa SG zaoberala 

štyrmi hlavnými témami. Ako prvé Rui A. Alves 

referoval o predchádzajúcich stretnutiach s inými 

sieťami gramotnosti a boli prediskutované možnosti 

nadviazania užšej spolupráce. Nasledovali 

príspevky a diskusia o kľúčových kapitolách Charty 

ELN. Tretím bodom programu bolo rokovanie SG 

ohľadom 1. Literacy summit v Porte (1.-3. 

novembra), ktorý bude zameraný na prilákanie 

zainteresovaných strán a vytvorenie podmienok 

6th sg meeting 

@ELNcost www.facebook.com/is1401eln 

ELN WG1 sa stretla 19. - 20. októbra v La Vallette. 

Cieľom stretnutia bolo diskutovať o prebiehajúcom 

projekte zameranom na mnohojazyčné triedy. 

Zástupcovia jednotlivých krajín informovali o 

získaných výsledkoch a spoločne prerokovali 

možnosti ďalšieho postupu. Toto dvojdňové 

intenzívne pracovné stretnutie sa začalo zaujímavou 

plenárnou prednáškou: 

Twenty-first century bilingual preschool education: 
Children's, teachers', and parents' agencies  

 Mila Schwartz 

Program, fotky a príspevky nájdete TU 

 

wg1 meeting 

pre prepojenie praxe, 

vedy a technológií. 

Nakoniec bolo 

pripravené ďalšie MC 

stretnutie, ktoré sa 

uskutoční vo 

Winterthure, 8. 2. 2018. 

Slovenská verzia 

https://www.is1401eln.eu/en/gca/index.php?id=151


Nelly Joye (Veľká Británia) navštívi 

 Lucie Broc (Francúzsko) 

Christian Weinzierl (Nemecko) navštívi 

 Rui A. Alves (Portugalsko) 

Baran Johansson (Švédsko) navštívi 

 Florence Chenu (Francúzsko) 

Marina Olujic (Chorvátsko) navštívi 

 Rui A. Alves (Portugalsko) 

Ioannis Dimakos (Grécko) navštívi 

 Cerstin Mahlow (Švajčiarsko) 

David Galbraith (Veľká Británia) navštívi 

 Veerle Baaijen (Holandsko) 

Mónica Moreira (Portugalsko) navštívi 

 Mikko Aro (Fínsko) 

Návrh dizajnu a správa obsahu: Teresa Limpo. 

Slovenská verzia: Alexandra Šelingerová, Marína Mikulajová. 

Ďakujeme všetkým členom ELN, ktorý prispeli fotografiami. 

credits 

calendar 

nov 8-10 

nov 16-17 

nov 22 

feb 7 

WG3 meeting, Antwerp 

WG2 meeting, Lyon 

Call for papers for 1st Literacy Summit 

SG meeting #7, Winterthur 

feb 8-9 

feb 8 

28 feb 

22 jun 

ELN Winterthur Conference 

MC meeting #4, Winterthur 

Submissions 1st Literacy Summit close 

Early registration 1st Literacy Summit  
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Assessing literacy skills in a digital world 

Štvrtá ELN TS sa konala 4. - 6. septembra 2017 na 

univerzite v Coventry pod taktovkou Luís Pereira a 

Daniel Villar-Onrubia. Zúčastnilo sa jej 10 stážistov 

(zo 7 krajín), ktorí sa zaujímali o skúmanie nových 

stratégií a prototypov nástrojov resp. modelov na 

zachytenie vyspelosti študentov na využívaniu 

digitálnych médií v akademickom kontexte. 

Kompletný program nájdete TU. 

eln training school #4 
ELN dostalo pozvanie od E-READ + 

SHARP na participáciu na konferencii 

“Books and Screens and the Reading 

Brain”, ktorá sa uskutočnila minulý 

september. Rui A. Alves a Liana 

Konstantinidou reprezentovali našu sieť 

na tomto podujatí, čo bolo kľúčové pre 

prepojenie troch COST sietí. 

eln in vilnius 

Practical skills for writing process research in 
primary and secondary schools 

Piata ELN TS sa uskutočnila 16.-18. októbra 2017 

na Universite v Stavanger pod vedením Christer 

Johansson, Per Henning Uppstad, Vibeke 

Rønneberg, a Mark Torrance. Na TS sa zúčastnilo 

22 stážistov (z 10 krajín). Kompletný program je k 

dispozícii TU. 

 

COST is supported by the EU 

Framework Programme Horizon 2020 

stsm grantees 2017 

PROWITEC (partner ELN) organizuje sympózium 

na tému Responsible Writing: Challenges for 

Schools, Higher Education, Academia, Companies 

and other Organizations. Sympózium sa uskutoční 

na Bussines school v Kodani v dňoch 15. - 

16. februára, 2018. 

responsible writing 

eln training school #5 

ELN na svojej facebook stránke zdieľa dokumenty 

týkajúce sa gramotnosti, vytvorené členmi ELN. Ak 

ste nedávno publikovali (od roku 2017), pošlite nám 

správu s krátkym popisom a odkazom na príspevok 

a my sa postaráme o zdieľanie vášho výskum s  

ostatnými! 

#eln papers 

https://www.is1401eln.eu/fotos/editor2/eln_training_school-programme.pdf
https://www.is1401eln.eu/en/events-2/training-schools/practical-skills-for-writing-process-research-in-primary-and-secondary-schools/

