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news
● Haku ensimmäiseen lukutaidon
kokoukseen Portossa on avoinna
19.3.2018 asti
● WG2 ja WG3 esittelivät projektejaan
Lyonissa ja Antwerpissa viime
marraskuussa
● SG ja MC tapaavat ensi helmikuussa
pidettävässä Winterthut ELN
konferenssissa

call for papers
Jokaisen hakijan tulee toimittaa 150 sanan
englanninkielinen abstrakti. Hakemukset arvioidaan
kokouksen
tiedekomiteassa.
Mahdollisia
esitysmuotoja ovat:
Käytänteiden esittely

Ammatinharjoittajat esittelevät uusia käytänteitä ja
keskustelevat niistä yleisön kanssa (15 min).
Esityksessä voi hyödyntää erilaisia tekniikoita ja
materiaalia (esim. diat, videot, posterit).
Sovellusesittelyt

Ohjelmisto-ja laitteistokehittäjät voivat järjestää
sovelluksia tai tutkimuksen työkaluja koskevan
esittelyn lukutaitoon liittyen (15 min.)
Symposium

1stliteracy summit
Toivotamme kaikki lukutaidosta kiinnostuneet
tervetulleiksi
1-3.3.2018
järjestettävään
ensimmäiseen lukutaidon kokoukseen Porton
yliopistoon,
psykologian
ja
kasvatustieteen
tiedekuntaan.
Ensimmäinen esitysten haku on käynnistynyt
(tiivistelmä oikealla). Haku on avoinna 19.3.2018
asti.

Symposiumissa
keskustellaan
syvällisemmin
tärkeimmistä aihealueista (viisi 15 minuutin
keskustelua).
Keskusteluissa
suositellaan
yhdistelemään teknologiaa, tiedettä ja käytäntöä.
Puheet

Puheet ovat tutkimusten ensimmäisten kirjoittajien
15 minuutin suullisia esityksiä viimeaikaisesta
tutkimuksesta. Puheet ryhmitellään teemoittain.
Posterit

Posterit ovat graafisia esityksiä meneillään olevien
tai
valmiiden
tutkimusten
tutkimustuloksista.
Tilaisuuden aluksi jokaisen posterin esittämiseen
käytetään 5 minuuttia.
Pyöreä pöytä

Pyöreä pöytä kokoaa yhteen neljä puhujaa ja
puheenjohtajan
väittelemään
lukutaidosta
käytönnön,
tutkimuksen,
teknologian
ja
yhteiskunnan kannalta. Jokainen puhuja esittää
näkökantansa (10 min ilman diaesitystä), minkä
jälkeen keskustellaan yleisön kanssa.
Partners’ booths

I LITER CY
SU
IT

Edustajat ELN Partnerista voivat esittää literacy
initiatives ja vastata osallistujien kysymyksiin.
Esityksessä voidaan käyttää hyödyksi monenlaista
materiaalia.
Haku here
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Kalenteri
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

ELN WG2 tapasi
(16.-17.11.2017, Lyon)
keskustellakseen
kunkin tiimin projekteista.
Tapaamisessa käsiteltiin tiimityöskentelyä ja kuultiin
avauspuheenvuorot Kay Wijekumarilta, Christiane
Donahuelta ja Harriet Jisalta. Tapaamisen
päätteeksi jokainen tiimi kertoi lyhyesti töidensä
jatkosuunnitelmista.
Katso koko ohjelma here.
Winterthur ELN konferenssissa (7.-9.2.2018) Action
–työryhmät esittelevät WG:n tuloksia viimeisen
kolmen vuoden ajalta COST Action IS1401ELN:sta.
Lisäksi jäsenet suunnittelevat Actionin viimeistä
vuotta keskustelemalla yhteistyökumppaneista ja
sidosryhmistä sekä valmistelemalla vuoden 2018
lukutaidon kokousta.

Konferenssin aikana ohjausryhmä ja johtokomitea
tapaavat. Lisäksi konferenssissa on useita puheita,
posteriesityksiä sekä seuraava avauspuheenvuoro:
Lukeminen kahdella kielellä: Heikkojen lukijoiden
universaalit ja spesifit piirteet

Catherine McBride

wg3 meeting
ELN WG3-tapaamisessa Antwerpissa (7.-8.11.2017)
pääteemoina
olivat
elektroniset
apuvälineet
kirjoittamisessa ja kopiointitehtävien käyttäminen
kirjoittamisen tutkimuksessa. Tapaamisen aikana
WG3-jäsenet keskustelivat kirjallisuuskatsauksen
valmistelusta koskien teknologian käyttämistä
kirjoittamisen opetuksen tukena toisella asteella ja
korkeakoulutuksessa. Lisäksi ryhmä käsitteli datan
keruuseen
ja
analyysiin
liittyviä
haasteita
kopiointitehtävissä.
Lopuksi
keskusteltiin
jo
olemassa olevan tiedon levittämisestä sekä
monikielisen copy task projektin tulevaisuudesta.
Katso koko ohjelma here.

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bosnia) to visit

Montserrat Castelló (Spain)
Rut Sánchez-Rivero (Spain) to visit

Rui A. Alves (Portugal)
Carolina Cordeiro (Portugal) to visit

Thierry Olive (France)
Jens Roser (UK) to visit

Luuk Van Waes (Belgium)
Susie Russak (Israel) to visit

Barbara Arfé (Italy)
Naymé Salas (Spain) to visit

Barbara Arfé (Italy)
Anat Stavans (Israel) to visit

Julie Dockrell (UK)
Vuoden 2018 STSM-haku aukeaa pian

kiitokset
Uutiskirjeen suunnittelu ja sisältö: Teresa Limpo.
Suomenkielinen versio: Janne Pesonen.
Kiitämme kaikkia ELN:n jäseniä, jotka osallistuivat lähetämällä kuvia.

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

www.is1401eln.eu

2

