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news
● Príspevky na 1. summit o gramotnosti je
možné posielať do 19.3. 2018
● V novembri sa WG2 a WG3 stretli v
Lyone a Antwerpách aby pracovali na
svojich projektoch
● Stretnutie SG a MC prebehne počas ELN
konferencie vo Winterthur, ktorá sa
uskutoční vo februári 2018

call for papers
Podmienkou účasti na summite je odoslanie
abstraktu v angličtine (150 slov). Abstrakt bude
predložený na schválenie vedeckému výboru.
Aktívna účasť na summite je možná nasledujúcimi
spôsobmi:
Practice stands

Odborníci z praxe oboznámia s inováciami v praxi a
prediskutujú ich s publikom (15 min). Možnosť
využitia širokej škály materiálov a techník (napr.
prezentácie, videá, postery).
Apps stands

Vývojári softvéru a hardwéru zameraného na
gramotnosť môžu predstaviť relevantné aplikácie
alebo výskumné nástroje (15 min). Prezentácie
technológií budú vedené povereným diskutérom.
Symposia

1st literacy summit
S radosťou vás pozývame na prvý Summit
o gramotnosti, ktorý sa uskutoční na Fakulte
psychológie a pedagogických vied Univerzity
v Porto, v dňoch 1. - 3. 11. 2018.
Prvá výzva na podanie príspevkov už bola zahájená
(sumár môžete vidieť vpravo). Zasielať príspevky je
možné do 19. marca 2018.

Sympóziá umožnia dôkladnú diskusiu o kľúčových
témach (päť 15-min prednášok). Interakcie a
synergie medzi technológiou, vedou a praxou sú
vítané.
Talks

Orálne prezentácie nedávnych výskumov v rozsahu
15 min v podaní prvého autora. Prezentácie budú
usporiadané tematicky.
Posters

Postery sú grafickým spôsobom prezentácie
výsledkov z prebiehajúcich alebo ukončených
výskumov. Na začiatku posterovej sekcie budú mať
autori možnosť predstaviť svoj výskum (5 min).
Roundtables

Okrúhly stôl zahŕňa 4 rečníkov a moderátora.
Účelom je prediskutovanie gramotnosti v kontexte
praxe, výskumu, technológií a spoločnosti. Každý
rečník odprezentuje svoj príspevok (10 min, bez
prezentácie) nasledovaný diskusiou s publikom.
Partners’ booths
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Predstavitelia ELN môžu odprezentovať svoje
iniciatívy v oblasti gramotnosti a odpovedať na
otázky účastníkov summitu. Je možné použiť širokú
škálu materiálov.
Príspevky môžete zasielať sem
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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 sa stretla v Lyone 16-17 novembra, 2017
aby prediskutovala realizáciu projektov, jednotlivých
tímov. Prebehlo niekoľko paralelných tímových
stretnutí a odozneli tri plenárne prednášky od Kay
Wijekumar, Christiane Donahue, a Harriet Jisa. Na
záver stretnutia všetky tími stručne odprezentovali
ako postupuje ich práca a oboznámili so svojimi
plánmi do budúcnosti. Kompletný program je k
dispozícii tu.
Od 7. do 9. 2. 2018 na konferencii ELN vo
Winterthur pracovné skupiny odprezentujú výsledky
svojej práce za uplynulé tri roky. Členovia taktiež
naplánujú aktivity na posledný rok projektu COST
IS1401ELN a to v spolupráci s partnermi a
zainteresovanými stranami. Cieľom stretnutia je aj
príprava Summitu o gramotnosti 2018.
Počas konferencie sa uskutočnia aj stretnutia
riadiacej skupiny a zástupcov krajín,
ktoré
participujú na projekte (Management Committee).
Okrem toho súčasťou konferencie bude niekoľko
prednášok, posterová sekcia a plenárna prednáška:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

wg3 meeting
Stretnutie ELN WG3 prebehlo v Antverpách v dňoch
7-8.11. 2017. Diskutovalo sa o dvoch hlavných
otázkach: elektronické písacie potreby a využívanie
prepisu pri písaní štúdií. Počas tohto stretnutia
členovia WG3 diskutovali o príprave prehľadu
technológií na podporu výučby písania vo vyšších
ročníkoch. Skupina sa zamerala aj na otázky
týkajúce sa zhromažďovania a analýzy údajov z
úloh na prepisovanie. Schôdza skončila diskusiou o
možnostiach šírenia existujúceho poznania a návrh
rozsiahleho viacjazyčného projektu, ktorý by
využíval úlohy na prepisovanie. Celý program si
môžete pozrieť tu.

Catherine McBride

stsm grantees 2018

Alma Jahic (Bosna) navštívi

Montserrat Castelló (Španielsko)
Rut Sánchez-Rivero (Španielsko) navštívi

Rui A. Alves (Portugalsko)
Carolina Cordeiro (Portugalsko) navštívi

Thierry Olive (Francúsko)
Jens Roser (Veľká Británia) navštívi

Luuk Van Waes (Belgicko)
Susie Russak (Izrael) navštívi

Barbara Arfé (Taliansko)
Naymé Salas (Španielsko) navštívi

Barbara Arfé (Taliansko)
Anat Stavans (Izrael) navštívi

Julie Dockrell (Veľká Británia)
A new call for STSMs 2018 will open soon
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