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news
● Kaastööde saatmine Portos toimuvale
1st Literacy Summit’ile on avatud kuni
19. märtsini 2018

call for papers
Kõik soovijad saavad esitada konverentsile
ingliskeelese abstrakti, mille pikkus on 150 sõna.
Kaastöö
vaatab
läbi
konverentsi
teaduslik
kolleegium. Kaastööd on oodatud järgmistes
vormides:
Practice stands

● 2017 a novembris toimusid WG2 ja
WG3 kohtumised Lyonis ja
Antwerpenis

Esinejad esitlevad innovatiivset praktikat, millele
järgneb diskussioon kuulajatega (15 min), kasutades
selleks
mitmesuguseid
materjale
ning
ja
esitlustehnikaid (nt slaidid, videod, postrid).

● SG ja MC kohtuvad veebruaris
Winterthuris ELNi konverentsil

Apps stands

Tark- ja riistvara arendajad saavad esitleda
kirjaoskuse teemalisi äppe või kirjaoskuse uurimise
tehnilisi
vahendeid
(15
min).
Tehnoloogia
promosessioone juhatab moderaator.
Symposia

1st literacy summit
Meil on väga hea meel kutsuda kõiki, keda huvitab
kirjaoskuse teema, osalema 1st Literacy Summit’il,
mis toimub 1.-3. novembril 2018. a Porto Ülikoolis
psühholoogia ja haridusteaduste teaduskonnas.
Esimene konverentsi kutse on juba avaldatud
(kokkuvõte paremal) ja kaastöid saab esitada kuni
19. märtsini 2018. a.

Sümpoosionidel
toimuvad
süvadiskussioonid
tuumikteemadel (viis 15-minutilist ettekannet).
Oodatud on ettekanded tehnoloogia, teaduse ja
praktika sünergiast ja kokkupuutepunktidest.
Talks

Suulised ettekanded hiljutise uurimistöö tulemustest,
mille kestus on 15 minutit ja mida esitab uurimistöö
esimene autor. Ettekanded rühmitatakse teemade
alusel.
Posters

Poster on hiljutise või käimasoleva uurimistöö
tulemuste graafiline esitlus. Sessiooni alguses
annavad autorid oma postrist 5-minutilise ülevaate.
Roundtables

Ümarlauas on neli osalejat ja moderaator, kes
diskuteerivad kirjaoskusega seotud teemal, mis
suhestub
praktika,
teadusliku
uurimistöö,
tehnoloogia ja ühiskonnaga. Iga osaleja esitab oma
vaatenurga (10 min ilma slaidideta), millele järgneb
üldine arutelu.

I LITER CY
SU
IT

Partners’ booths

ELN
Partneri
esindajad
esitavad
oma
kirjaoskuseteemalisi
algatusi
ja
vastavad
konverentsil osalejate küsimustele. Kasutada võib
erinevat tüüpi materjale.
Kaastöid saab esitada siin
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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

ELN WG2 kohtus Lyonis 16.-17. novembril 2017, et
arutada töörühmade käimasolevaid projekte.
Töörühmade töö toimus paralleelsessioonides ning
kutsutud esinejad olid Kay Wijekumar, Christiane
Donahue ja Harriet Jisa. WG 3 kohtumine lõppes
töörühmade lühikeste ettekannetega projektide
praegusest seisust ja tulevikuplaanidest.
Ajakava täisversioon kättesaadav siit.
7.-8. veebruaril 2018 toimuval Winterthuri ELNi
konverentsil esitlevad töörühmad viimase kolme
aasta jooksul COST Action IS1401ELNi raames
valminud tööde tulemusi. Tehakse projekti viimase
aasta plaane, mis sünnivad aruteludes ELNi
partnerite ja huvipooltega, ning planeeritakse 2018.
aastal toimuvat Literacy Summitit.

Konverentsi ajal toimuvad Steering Groupi ja
Management Committee kohtumised. Peale selle
peetakse ettekandeid, toimub postersessioon ja
plenaarettekanne:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
ELN WG3 kohtus 7.-8. novembril 2017 Antwerpenis,
et
arutada
kahte
põhiteemat:
kirjutamise
elektroonilised abivahendid ja kopeerimisülesanded
kirjaliku tekstiloome uurimisel. Kohtumisel tehti
ettevalmistusi kõrg- ja üldhariduskoolis kirjutamise
õpetamist
toetavate
tehnoloogiate
ülevaate
koostamiseks.
Eraldi
teemana
käsitleti
kopeerimisülesannete
andmete
kogumist
ja
analüüsimist.
Kohtumine
lõppes
aruteluga
uurimistöö tulemuste levitamisest ja mitmekeelse
kopeerimisülesande uuringu planeerimisest.
Ajakava täisversioon kättesaadav siin.

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bosnia) külastab

Montserrat Castelló (Hspaania)
Rut Sánchez-Rivero (Hispaania) külastab

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

Thierry Olive (Prantsusmaa)
Jens Roser (UK) külastab

Luuk Van Waes (Belgia)
Susie Russak (Iisrael) külastab

Barbara Arfé (Itaalia)
Naymé Salas (Hispaania) külastab

Barbara Arfé (Itaalia)
Anat Stavans (Iisrael) külastab

Julie Dockrell (UK)
Varsti avatakse uus STSM 2018 voor

credits
Uudiskirja kujundus ja sisu: Teresa Limpo.
tõlge eesti keelde: Anni Jürine.
Täname kõiki ELNi liikmeid fotode jagamise eest.
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