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news
● Antoisa WG1-tapaaminen koskien
monikielisistä kouluja pidettiin La
Vallettassa 19. ja 20. lokakuuta.
● SG tapasi 18. lokakuuta
keskustellakseen ELN:n peruskirjasta

wg1 meeting
ELN WG1 tapasi La Valettassa lokakuun 19. ja 20.
Tapaamisessa keskusteltiin meneillään olevasta
monikielisten koulujen projektista. Maiden edustajat
kertoivat tiedonkeruunsa tuloksista, minkä jälkeen
ryhmä keskusteli uusista tavoista edistää työtä.
Kaksipäiväinen intensiivisen työtapaaminen
avauspuheella:

alkoi

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

Mila Schwartz

● ELN TS:t Coventryssa ja
Stavangerissa toteutuivat

Tarkka ohjelma, kuvat ja puheet täällä.

● ELN liittyy yhteen muiden lukutaitoa
edistävien verkostojen kanssa

1st literacy summit
Valmistelut
ensimmäisen
Literacy
Summitin
järjestämiseksi ovat alkaneet. Ohjelmassa on mm.
puheita, videoita sekä pöytäkeskusteluita. Lisäksi
tapahtumassa pidetään kolme avauspuhetta. Tietoa
esitysehdotusten antamisesta ja kolmen Summit
Committeen kokoonpanoista (Steering Committee,
Scientific Committee ja Honor Committee) on
saatavilla verkkosivuillamme pian
Tärkeitä päivämääriä:

•

22. marraskuuta 2017: ehdotusten antaminen

•

28. helmikuuta 2018: ehdotusten takaraja

•

22. kesäkuuta 2018: ennakkoilmoittautuminen

•

30. syyskuuta 2018: ilmoittautumisen takaraja

•

1.–3. marraskuuta 2018: Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
ELN Steering Group tapasi kuudetta kertaa La
Vallettassa Maltalla 18. lokakuuta. Viime kuukausien
työn pikaisen läpikäynnin jälkeen SG käsitteli neljää
pääaiheetta. Ensin Rui A. Alves tiivisti aiemmat
tapaamiset muiden lukutaitoa edistävien verkkojen
kanssa ja esitti strategian yhteistyön tiivistämiseksi.
Seuraavaksi ELN:n peruskirja käytiin kohta kohdalta
läpi.
Kolmanneksi
SG keskusteli
Portossa
pidettävästä ensimmäisestä Literacy Summitista
(1.–3. marraskuuta), keskittyen siihen, kuinka
herättää muiden tahojen kiinnostus ja kuinka tuottaa
tiivis vuoropuhelu käytännön, tieteen ja teknologian
välillä. Lopuksi ryhmä
valmisteli seuraavaa MCkokousta, joka pidetään
Winterthurissa helmikuun
8. vuonna 2018.

www.facebook.com/is1401eln
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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

eln in vilnius

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

Neljäs ELN TS järjestettiin Coventryn yliopistolla
4.–6. syyskuuta 2017 Luís Pereiran ja Daniel VillarOnrubian
organisoimana.
TS:ään
osallistui
seitsemästä eri maasta 10 harjoittelijaa, jotka olivat
kiinnostuneista uusista strategioista, malleista ja
työkaluista oppilaiden
digitaalisten medioiden
käytön sujuvuuden esilletuomiseksi akateemisessa
kontekstissa. Koko ohjelma nähtävissä täällä.

ELN kutsuttiin osallistujaksi E-READ +
SHARP conferenssiin “Books and
Screens and the Reading Brain”, joka
järjestettiin viime syyskuussa. Rui A.
Alves ja Liana Konstantinidou edustivat
järjestöämme tässä tapahtumassa,
johon osallistuminen oli keskeistä
COST-verkostojen yhteistyön kannalta.

responsible writing
ELN:n kumppani PROWITEC järjestää symposiumin
aiheena “Responsible Writing: Challenges for
Schools, Higher Education, Academia, Companies
and other Organizations” 15. ja 16. helmikuuta 2018.
Tapahtumapaikka on Copenhagen Business School.

#eln papers

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

Viides ELN TS järjestettiin Stavangerin yliopistolla,
16.–18. lokakuuta 2017 Christer Johanssonin, Per
Henning Uppstadin, Vibeke Rønnebergin, ja Mark
Torrancen organisoimana. TS:ään osallistui 22
harjoittelijaa kymmenestä eri maasta. Koko ohjelma
nähtävissä täällä.

ELN Facebook jakaa ELN-jäsenten luku- ja
kirjoitustaitoaiheisia
tutkimusjulkaisuja. Jos olet
julkaissut viimeaikoina (2017-), lähetä meille
yksityisviestillä lyhyt kuvaus ja linkki tutkimukseen,
niin jaamme työsi yhteisön kanssa!

stsm grantees 2017
Nelly Joye (UK) tapaa

Lucie Brocin (Ranska)
Christian Weinzierl (Saksa) tapaa

Rui A. Alvesin (Portugali)
Baran Johansson (Ruotsi) tapaa

Florence Chenun (Ranska)
Marina Olujic (Kroatia) tapaa

Rui A. Alvesin (Portugali)
Ioannis Dimakos (Kreikka) tapaa

Cerstin Mahlow’n (Sveitsi)
David Galbraith (UK) tapaa

Veerle Baaijenin (Alankomaat)
Mónica Moreira (Portugali) tapaa

Mikko Aron (Suomi)
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