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news
● Dien nu je voorstel in voor de 1st
Literacy Summit in Porto, deadline is
19 maart 2018

call for papers
Geïnteresseerden kunnen online een abstract
indienen: 150 woorden in het Engels. De voorstellen
zullen vervolgens worden beoordeeld door een
wetenschappelijk comité. Bijdragen kunnen de
volgende vormen hebben:
Practice stands

● Projectbijeenkomsten van WG2 en
WG3 in respectievelijk Lyon en
Antwerpen afgelopen november

Presentatie van innovatieve ’good practices’,
gevolgd door discussie (15 min) m.b.v. verschillende
materialen en/of technieken (bijv., slides, videos,
posters).

● SG en MC bijeenkomst tijdens de
Winterthur ELN Conferentie in februari

Apps stands

Demonstratiesessies van apps of onderzoekstools
door software of hardware ontwikkelaars (15 min).
Bij deze sessies zal een discussant aanwezig zijn.
Symposia

1st literacy summit

Tijdens symposia wordt een onderwerp rondom
geletterheid en onderwijs uitgediept in 5
presentaties van 15 minuten, bij voorkeur in een
samenwerkingsverband
tussen
technologie,
wetenschap en praktijk.

Graag nodigen wij iedereen die geïnteresseerd is in
geletterdheid uit om deel te nemen aan de 1st
Literacy Summit, die wordt gehouden aan de
Universiteit van Porto, Faculteit Psychologie en
Onderwijswetenschappen, van 1-3 november, 2018.

Talks

De eerste call for papers is al gepubliceerd (zie
samenvatting aan de rechterkant), bijdragen zijn
welkom tot 19 maart 2018.

Posters

Mondelinge presentaties van 15 minuten van recent
uitgevoerd onderzoek, door de eerste auteur. Deze
presentaties worden gegroepeerd per thema.

Grafische weergave van de resultaten van lopend of
afgerond onderzoek. Aan het begin van de sessie is
er een presentatie (5 min.) van iedere poster.
Roundtables

Bij een ronde tafel bespreken vier sprekers en een
moderator een relevant onderwerp voor praktijk,
onderzoek, technologie en/of maatschappij op het
gebied van geletterdheid. Iedere spreker presenteert
zijn standpunt (10 min, zonder slides), gevolgd door
discussie met aanwezigen.
Partners’ booths
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Afgevaardigden van ELN Partners kunnen hier hun
initiatieven presenteren en ingaan op vragen van
bezoekers van de Summit.Hierbij kunnen diverse
materialen worden gebruikt.
Bijdragen hier
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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

Op 16-17 november 2017 was in Lyon een ELN
WG2 bijeenkomst om de implementatie van de
projecten van ieder team te bespreken. Er waren
verschillende parallelsessies en drie keynotes, van
Kay Wijekumar, Christiane Donahue en Harriet Jisa.
Aan het eind van de bijeenkomst presenteerde ieder
team kort de voortgang van hun werk en hun
toekomstplannen.
Kijk hier voor het volledige programma.

Op de Winterthur ELN Conferentie, van 7 tot 9
februari 2018, zullen de werkgroepen van de Action
hun output en afgeronde werk van de afgelopen drie
jaar van de COST Accompletion IS1401ELN
presenteren. Leden zullen ook plannen maken voor
het laatste jaar van de Action m.b.t. de relaties met
partners en stakeholders, en voorbereidingen treffen
voor de 2018 Literacy Summit.
Tijdens de conferentie zullen de stuurgroep en het
management comité vergaderen. Verder zijn er
verschillende presentaties, een postersessie en een
invited keynote:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

wg3 meeting
Op 7-8 november 2017 was in Antwerpen een ELN
WG3
bijeenkomst
waar
twee
belangrijke
onderwerpen werden besproken. Ten eerste de
voorbereiding van een review van technologie die is
ontworpen om schrijfinstructie te ondersteunen in
het voortgezet en hoger onderwijs. Verder hebben
de deelnemers zich verdiept in issues rondom het
verzamelen en analyseren van data van
kopieertaken. De bijeenkomst eindigde met een
bespreking van de dissemenatie van bestaand werk
en van de ontwikkeling van een grootschalig
meertalig kopieertaakproject.
Kijk hier voor het volledige programma.

Catherine McBride

stsm grantees 2018

Alma Jahic (Bosnië) op bezoek bij

Montserrat Castelló (Spanje)
Rut Sánchez-Rivero (Spanje) op bezoek bij

Rui A. Alves (Portugal)
Carolina Cordeiro (Portugal) op bezoek bij

Thierry Olive (Frankrijk)
Jens Roser (VK) op bezoek bij

Luuk Van Waes (België)
Susie Russak (Israel) op bezoek bij

Barbara Arfé (Italië)
Naymé Salas (Spanje) op bezoek bij

Barbara Arfé (Italië)
Anat Stavans (Israel) op bezoek bij

Julie Dockrell (VK)
Binnenkort een nieuwe call for STSMs 2018
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