NEWSLETTER JAN’18
norsk versjon

news
● Abstract til den første Literacy
Summit i Porto kan sendes inn fram til
19. mars 2018

call for papers
Alle som ønsker å presentere må levere et abstract
på 150 ord, skrevet på engelsk. De innsendte
forslagene blir vurdert av møtets vitenskaplige
kommite. Abstract kan sendes inn for å presentere i
følgende format:
Practice stands

● Sist november, møttes WG2 I Lyon og
WG3 i Antwerpen for å jobbe med sine
prosjekt

Praksisfeltet presenterer innovative praksis og
diskuterer med publikum (15 min). En rekke
presentasjonsformer kan anvendes (f.eks., slides,
video, postere).

● SG og MC skal møtes under
Winterthur ELN konferensen som skal
holdes i februar

Apps stands

Software eller hardware utviklere kan demonstrere
literacy apper eller literacy forskningsverktøy (15
min). Sessjoner der teknologi blir demonstrert vil bli
ledet av en opponent.
Symposia

1st literacy summit
Vi har gleden av å invitere alle som er interessert i
literacy til å delta på 1st Literacy Summit som vil bli
avholdt på University of Porto, Faculty of
Psychology and Education Sciences, 1.-3.
november 2018.
Det første oppropet for abstract er klar, og et
sammendrag er presentert på høyre side. Abstract
kan sendes inn fram til 19. mars 2018.

Symposier muliggjør en dypere diskusjon rundt et
felles tema (fem 15 minutters presentasjoner).
Symposier rundt tema som dreier seg om
interaksjon og synergier mellom teknologi, vitenskap
og praksis oppmuntres særlig.
Talks

Talks muntlige presentasjoner av nyere forskning,
presentert på 15 minutter av studiets første forfatter.
Presentasjonene grupperes tematisk.
Posters

Postere er grafiske framstillinger av pågående eller
ferdigstilt forskning. Hver sessjon starter med en
kort presentasjon på 5 minutter av hver av
posterene.
Roundtables

I LITER CY
SU
IT

Roundtables samler fire speakers og en moderator
til å debatere et emne innen literacy som er relevant
for praksisfeltet, forskning, teknologi og samfunnet.
Hver speaker presenterer et synspunkt (10 minutter
uten slides). Deretter følger en diskusjon med
publikum.
Partners’ booths

Representanter fra ELN Partner kan presentere sine
literacy initiative og svarer på spørsmål fra
deltakerne. En rekke materialer kan benytts.
Submissions here
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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 møttes i Lyon 16.-17. november 2017 for
å diskutere prosjektene som hvert team
implementerer. Det var flere paralelle møter, og tre
keynotes fra Kay Wijekumar, Christiane Donahue,
og Harriet Jisa. Møtet ble avsluttet ved at teamene
la fram korte presentasjoner av framdriften av
arbeidet og framtidige planer.
Se komplett program here.
7.-9. february 2018 på Winterthur ELN konferansen,
vil aksjonens arbeidsgrupper presentere WGs
resultat og ferdige arbeid fra de siste tre årene av
COST Action IS1401ELN. Medlemmene skal også
planlegge det siste året av aksjonen, og diskutere
forholdet til partnere by discussing the relationships
with partners and interessenter, og forberede 2018
Literacy Summit.
I løpet av konferansen vil Steering Group og
Management Committee ha møter. I tillegg blir det
flere presentasjoner, en poster sessjon, og en
keynote: Reading in two languages: Universals and
specifics of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
ELN WG3 møttes i Antwerpen 7.-8. november 2017
for å diskutere to hovedtema: elektroniske verktøy
for skriving og broken av kopieringsoppgaver I
skriveforskning. I løpet av møtet diskuterte
medlemmer av WG3 forberedelsene til en
gjennomgang av teknologiske hjelpemidler laget for
for å støtte skrive instruksjon. Gruppen fokuserte
også på arbeid med spørsmål knyttet til innsamling
og analyse av data fra kopieringsoppgaver. Møtet
avsluttet med en diskusjon om formidling av
eksisterende arbeid og om utviklingen et kopierings
oppgave prosjekt med stort utvalg og med flere
spark innvolvert.
Se komplett program here.

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bosnia) for å besøke

Montserrat Castelló (Spania)
Rut Sánchez-Rivero (Spania) for å besøke

Rui A. Alves (Portugal)
Carolina Cordeiro (Portugal) for å besøke

Thierry Olive (Frankrike)
Jens Roser (GB) for å besøke

Luuk Van Waes (Belgia)
Susie Russak (Israel) for å besøke

Barbara Arfé (Italia)
Naymé Salas (Spania) for å besøke

Barbara Arfé (Italia)
Anat Stavans (Israel) for å besøke

Julie Dockrell (GB)
Utlysning for nye STSMer 2018 åpner snart
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