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news
● ELN е сега и на Твитер и на Фејсбук
● Средбата во Љубљана на тема
Evidence Synthesis and the Societal
team беше многу успешна
● Втората школа за обука (ELN TS) за
Истражувачки Методи во
Пишувањето беше многу успешна
● Следниот ELN настан во Кипар
вклучува: TS за Eye-Tracking, SG
средба, и работилници на WG1+3

social networks
ELN е на Твитер (@ELNcost) и на Фејсбук
(www.facebook.com/is1401). Следете не’ онлајн,
запознајте се со сите наши активности, поврзете
се и комуницирате со другите членови, и
проширете ги информациите за нашата работа.
За да се зацврсти присуството на ELN на
социјалните мрежи и да се допре до поширока
публика, ги охрабруваме сите членови на
мрежата да го користат хаштагот “#ELNcost” на
Твитер, Фејсбук и други платформи на теми
поврзани со работата на ELN.

editorial projects
Неколку проекти поврзани со уредување книги се
во тек. Доколку сакате да започнете нов проект,
ве молиме контактирајте го D. Galbraith.
Multilingualism and Literacy

eln ljubljana meeting
На средбата во Љубљана, на тема Evidence
Synthesis and the Societal Team, која се одржа во
април 2016, присуствуваа 50 истражувачи од
различни земји. Раководителите на проектот
(Steering Group) се сретнаа првиот ден, а во
текот на наредните два дена секоја работна
група, во паралелни сесии, работеше на
развивање на поставените цели на започнатите
проекти. Две предавања беа одржани од Daleen
Klop, Јужна Африка и Tatyana Yakhontova,
Украина. Средбата ја затвори Sven Strömqvist
(Шведска) со детална анализа на потребите,
ризиците и придобивките (ELN SWOT analysis).

@ELNcost

Уредници на книга: Esther Breuer, Eva
Lindgren, Anat Stavans и Elke Van
Steendam
Multimodality in Electronic Feedback on
Writing

Специјално издание уредено од H. Müge
Satar и Carola Strobl
Reading-Writing Connections

Уредници: Rui A. Alves, Teresa Limpo
и R. Malatesha Joshi

sg meeting #3
Третата средба од COST Action 1401 се одржа во
Љубљана, на 18.04.2016. Раководителите (SG) го
разгледаа планот (GP2) и ги дискутираа идните
активности. Најважниот резултат од средбата
беше создавањето на општествен тим, чија цел е
да го премости јазот помеѓу истражувањата и
праксата во областа на писменоста како и пренос
на резултатите во корист на општеството. Тим:
претседател,неколку раководители и по еден
претставник. од работните групи.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
jul 1-3
oct 31-2
nov 3
nov 4-5

TS on Research Methods, Liverpool
TS on Eye-Tracking, Nicosia
SG meeting #4, Nicosia
WG1+WG3 workshop, Nicosia

wg1 teams & leaders
Spelling challenges across orthographies | J. Dockrell
Methodological issues in cross-linguistic literacy
research | T. Papadopoulos
Terminology, multilingualism, and L2 | C. Mifsud
Teachers understanding of multilingualism| R.

Stainthorp

feb 1
feb 1-2

SG meeting #5, Jyväskylä
WG1+WG2 workshop, Jyväskylä

feb 3
MC meeting #3, Jyväskylä
mar 30-31 WG2+WG3 workshop, Zagreb

eln training school #2
People, Products and Processes: The Triple
Narrative that Awakens Writing

Втората школа за обука се одржа во Liverpool
Hope University, од 1-3 јули, 2016. Организатори
беа Lorna Bourke и Simon Davies. На школата
имаше 34 учесници кои се запознаа со различни
истражувачки и статистички методи во областа
на писмeноста. Беа одржани предавања и
работилници на следните теми:
Data analysis through SPSS surgery

Simon Davies
The characteristics of the early writer in childhood

Anne-Marie Adams

wg2 teams & leaders
Multilingual literacy | E. Breuer
Academic writing | B. Petric
Digital literacy | M. J. Brites
Development of reader/writer | A. Peti-Stantic

Structural equation modeling and learner
characteristics

Teresa Limpo
Capturing and analysing writing process data

Mark Torrance | Guido Nottbusch
Analysing children’s written text products

Vincent Connelly
CBMs of written texts

Julie Dockrell
The study of identity and voice through the use of
mixed methods

Montserrat Castelló
Intervention studies

Eva Lindgren

wg3 teams & leaders
Developing tools and data standards for handwriting
capture and analysis | G. Nottbusch & J. P. Leal
Writer support through online feedback | M. Torrance

Учесниците презентираа постери за темите на
нивните истражувачки проекти и ова беше
уникатна можноста учесниците да дискутираат со
експертите и да добијат коментари од други
истражувачи. D. Galbraith одржа завршен говор.

Developing and inventory or tools for supporting
learning to write | C. Rapp & E. Ailhaud
Development and cross-language evaluation of
Thesis Writer | O. Kruse
Developing task and norms for cross-language
comparison of keyboarding skill | L. Van Waes

credits
Дизајн и содржина: Teresa Limpo.
Македонска верзија: Мира Беќар (Mira Bekar).
Благодарност до сите членови за фотографиите.
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