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news
● 19.-20. oktoobril toimus La Vallettas
WG1 mitmekeelsete klasside
teemaline koosolek
● SG kohtus 18. oktoobril, et arutada
ELN põhikirja

wg1 meeting
ELN WG1 kohtus 19.-20. oktoobril La Vallettas.
Kohtumisel arutati mitmekeelsete klasside prokjekti.
Riikide esindajad esitlesid korraldatud küsitluste
tulemusi,
peale
selle
arutati
projekti
tulevikuväljavaateid.
Intensiivne kahepäevane kohtumine algas huvitava
plenaarettekandega:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz

● ELN TSd Coventrys ja Stavangeris
möödusid edukalt

Täpne ajakava, pildid ja ettekanded siin

● ELN ühendab jõud teiste kirjaoskuse
võrgustikega

1st literacy summit
Ettevalmistused konverentsiks 1st Literacy Summit
on alanud. Konverentsil kasuatakse järgmisi
ettekande formaate: suulised ettekanded, postrid,
videod, demod ja ümarlauad. Konverentsil on kolm
plenaarettekannet.
Täpsem
info
abstraktide
esitamise ja konverentsi kolme komitee – Steering
Committee, Scientific Committee ja Honor
Committee – koosseisude kohta õige pea.
Olulised kuupäevad:

•

22. november, 2017: 1. kutse

•

28. veebruar, 2018: abstraktide tähtaeg

•

22. juuni, 2018: varajane registreerumine

•

30. september, 2018: registreerumise lõpp

•

1.-3. november 2018: 1st Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
ELNi juhtkomitee kuues koosolek toimus La
Vallettas Maltal 18. oktoobril. Pärast lühikest
ülevaadet projekti viimase poole aasta tegevustest,
arutati nelja põhiteemat. Rui A. Alves andis ülevaate
varasematest kohtumistest teiste kirjaoskuse
võrgustikega
ja
tutvustas
võrgustikevahelisi
koostööplaane. Teiseks arutati peatükkhaaval ELNi
põhikirja. Kolmanda teemana arutas juhtkomitee
konverentsi 1st Literacy Summit,
mis toimub
järgmise aasta 1.-3. novembril Portos. Peamise
teemana arutleti, kuidas tõhusamalt kaasata
huvipooli ning soodustada praktika, uurimistöö ja
tehnoloogia
suuremat
kokkulangevust. Viimase
teemana aruati järgmist
MC
kohtumist
Winterthuris 8. veebruaril
2018.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
8.-10. nov WG3 meeting, Antwerp
16.-17. nov WG2 meeting, Lyon
22. nov
Call for papers for 1st Literacy Summit
7. veebr
SG meeting #7, Winterthur

8.-9. veebr
8. veebr
28. veebr
22. juun

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

eln in vilnius

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

4. ELN TS, mille korraldasid Luís Pereira ja Daniel
Villar-Onrubia, toimus 4.-6. septembril 2017
Coventry Ülikoolis. Koolitusel oli kümme osalejat
seitsmest riigist, kes said teadmisi uutest
strateegiatest ja prototüüpmudelitest ja -vahenditest,
mis mõõdavad õpilaste digitaalsete meediumite
kasutusoskust akadeemilises keskkonnas. Koolituse
täieliku programmi leiad siit.

ELNi kutsuti osalema E-READi ja
SHARPi konverentsil “Books and
Screens and the Reading Brain”, mis
toimus 2017. a septembris. Võrgustikku
esindasid Rui A. Alves ja Liana
Konstantinidou. Sellel konverentsil
osalemine võimadas kohtuda kolme
COST-projekti võrgustiku esindajatel.

responsible writing
ELNi partner PROWITEC korraldab sümpoosioni
„Responsible Writing: Challenges for Schools,
Higher Education, Academia, Companies and other
Organizations“, mis toimub Copenhagen Business
School’is 15.-16. veebruaril 2018.

#eln papers

eln training school #5
Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

5. ELN TS toimus Stavangeri ülikoolis 16.-18.
oktoobril 2017. Koolituse viisid läbi Christer
Johansson, Per Henning Uppstad, Vibeke
Rønneberg, and Mark Torrance. Koolitusel oli 22
osalejat 10 riigist. Koolituse täielik programm asub
siin.

ELNi Facebooki leht jagab võrgustiku liikmete
kirjaoskuseteemalisi artikleid. Kui olete hiljuti (alates
2017. a) avaldanud artikli, saatke meile
privaatsõnumiga artikli lühikokkuvõte ja link artiklile
ja jagame teie uurimistööd ka teistega!

stsm grantees 2017
Nelly Joye (UK) külastab

Lucie Broc (Prantsusmaa)
Christian Weinzierl (Germany) külastab

Rui A. Alves (Portugal)
Baran Johansson (Rootsi) külastab

Florence Chenu (Prantsusmaa)
Marina Olujic (Horvaatia) külastab

Rui A. Alves (Portugal)
Ioannis Dimakos (Kreeka) külastab

Cerstin Mahlow (Šveits)
David Galbraith (UK) külastab

Veerle Baaijen (Holland)
Mónica Moreira (Portugal) külastab

Mikko Aro (Soome)

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