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news
● 1st Literacy Summit’ile esitati üle 200
kaastöö. Konverentsi esialgne kava
on koostamisel
● ELNi Winterthuri konverentsi ajal selle
aasta veebruaris kohtusid ka SG ja
MC liikmed. Koosolekud olid väga
edukad
● ELNi 6. Training School, mille teemaks
olid kvalitatiivsed ja segameetodid,
toimus selle aasta maikuus Skopjes

1st literacy summit
1.-3. novembril toimub Porto ülikoolis 1st Literacy
Summit.
Me
oleme
saanud
üle
200
kaastööpakkumise, mis jagunevad konverentsi viie
formaadi vahel: sümpoosion, suuline ettekanne,
poster, praktikaesitlus, äpiesitlus ja ümarlaud.
Scientific Committee on vastuvõetud kaastööde
autoreid juba teavitanud ning koostamisel on
konverentsi kava, mis avaldatakse septembri lõpus.
Lisainfo registreerimise ja transpordi ning majutuse
kohta on saadaval meie veebilehel.

keynote speakers
1st
Literacy
Summit’il
toimub
kolm
plenaarettekannet. Plenaristid on kirjaoskuse
valdkonnas silmapaistvad teadlased. Allpool saab
lugeda nende ettekannete lühitutvustusi.
The Nexus Between Reading and Writing:
Research and Implications for Instruction

Steve Graham | Arizona State University
Graham on üle 35 a uurinud
kirjutamisoskuse arengut ja
õpetamismeetodeid,
kirjutamist lugemisoskuse
arendajana ning õppimise
tõhustajana. Ta on mitmete
artiklite, raamatute ja
Carnegie Corporation’i
raportite autor.

Literacy and the Worldwide Literacy Network:
Past, Present, and Future

Karen Harris | Arizona State University
Harris on töötanud
haridusvaldkonnas üle 40 a.
Ta on töötanud välja
strateegiate õpetamise
mudeli Self-Regulated
Strategy Development
(SRSD). SRSDd on kirjaliku
väljendusoskuse
valdkonnas palju uuritud.

Understanding the Development of Literacy in
Context

Richard Wagner | Florida State University
Wagner on Florida
lugemisoskuse uurimise
keskuse kaasasutaja ja
praegune asedirektor. Ta
uurib düsleksiat ja
normaalset lugemisoskuse
arengut. Ta on mitme
düsleksia ja muude
õpiraskuste testi kaasautor.
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calendar
sep 30
oct 31
oct 31

End of registration 1st Literacy Summit
IRC Pre-Summit Writing Workshop, Porto

SG meeting #8, Porto

nov 1
nov 1-3
nov 5-7

MC meeting #5, Porto
1st Literacy Summit

Post-Summit Winter School

sg meeting #7

winterthur conference

SG koosoleku päevakavas oli neli põhiteemat:
1) Chair andis ülevaate kohtumistest teiste
kirjaoskuse võrgustike esindajatega, 2) valmis ELN
Charter’i esimene mustand, mis avaldati tagasiside
saamiseks ELNi veebilehel, 3) 1st Literacy Summit
ja 4) võrgustiku edasiste tegevuste arutamine ja
kinnitamine.

8.-9. veebruaril kogunesid ELNi liikmed Winterthuri
konverentsil, mille kavasse mahtus mitmeid suulisi
ja posterettekandeid ning kaks plenaarettekannet.
Oleme südamest tänulikud Liana Konstantinidou’le
suurepärase vastuvõtu ja korralduse eest.

mc meeting #4
MC koosolekul osales 32 MC liiget. Peamise
päevakorrapunktina arutati ELNi võrgustiku staatust.
Chair andis ülevaate praegusest GP4 Work and
Budget Plan’ist ja esitles uue perioodi plaani, mille
MC liikmed heaks kiitsid. Arutati strateegilisi
kohtumisi teiste COSTi kirjaoskuse võrgustikega
ning ELN Charter’i mustandit. Viimane aruteluteema
oli 1st Literacy Summit.

stsm grantees 2018
Tomislav Stojanov (Horvaatia) külastab

Nicola McLelland (UK)
Claudia Ioana Doroholschi (Rumeenia) külastab

Monterrat Castello (Hispaania)
Carolina Cordeiro (Portugal) külastab

Thierry Olive (Prantsusmaa)
Ana Oliveira (Portugal) külastab

Ana Pérez-Escoda (Hispaania)
Irune Ibarra (Hispaania) külastab

training school #6
Kuues ELNi TS toimus 16.-18. mail Sts Cyril and
Methodius
University
Macedonia
filoloogiateaduskonnas. Ürituse peakorraldaja oli
Mira Bekar. See TS andis osalejatele praktilisi
oskusi
kvalitatiivsete
uurimismeetodite
-ja
instrumentide kasutamisel ja andmeanalüüsil.

Teresa Limpo (Portugal)
Milda Kuraitytė (Portugal) külastab

Susana Padeliadu (Kreeka)
Andreia Nunes (Portugal) külastab

Raquel Fidalgo (Hispaania)
Ruth Villalón (Hispaania) külastab

Christian Tarchi (Itaalia)
Ana Camacho (Portugal) külastab

Young Suk Kim (USA)

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