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news
● Inlämningar för toppmötet 1:a
Läskunnighet toppmötet i Porto är
öppna fram till 19 mars 2018

call for papers
Som en tumregel måste varje villig presentatör
skicka in en referat på 150 ord på engelska.
Förslaget kommer då att granskas av toppmötets
vetenskapliga kommitté. Inlämningar är välkomna i
följande former:
Practice stands

● I november möttes WG2 och WG3
respektive i Lyon och Antwerpen för
att utveckla sina projekt

Utövare presenterar en innovativ praxis och
diskuterar den med publiken (15 min) med hjälp av
ett brett utbud av material och teknik (till exempel
bildspel, videor, affischer).

● SG och MC ska mötas under
Winterthur ELN-konferensen som
hålls nästa februari

Apps stands

Programvarueller
hårdvaruutvecklare
kan
läskunnighets- appar eller forskningsverktyg (15
min). Tekniska presentationsmöten kommer att
sammankallas av en utsedd debattör.
Symposia

1st literacy summit

Symposier ger en djupgående diskussion om ett
gemensamt kärnämne (fem 15 minuters samtal).
Interaktioner och synergier mellan teknik, vetenskap
och praktik uppmuntras.

Vi är glada att bjuda in alla som är intresserade av
läskunnighet att delta i 1:a Läskunnighet toppmötet
som ska hållas vid universitetet i Porto, fakulteten
för psykologi och utbildningsvetenskap, i november
1-3, 2018.

Talks

Den första ansökningsomgången lanserades redan
(en sammanfattning presenteras till höger) och
inlämningarna är öppna fram till 19 mars 2018.

Posters

Samtal är muntliga presentationer om nyuppnådd
forskning, presenterad i 15 minuter av studiens
första författare. Samtalen grupperas tematiskt.

Affischer är grafiska visningar av forskningsresultat
om pågående eller avslutad forskning. I början av
sammanträden presenteras varje affisch i 5 min.
Roundtables

Rundabordssamtal samlar fyra talare och en
moderator för att diskutera ett läskunnighetsämne,
relevant för övning, forskning, teknik och samhälle.
Varje talare presenterar en synpunkt (10 min, utan
diabilder) följt av diskussion med allmänheten.
Partners’ booths

I LITER CY
SU
IT

Representanter från ELN Partner kan presentera
sina läskunnighetsinitiativ och svara på frågor från
toppmötet. Ett brett utbud av material kan användas.
Inlämningar här
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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 WG3 träffades i Antwerpen från 16-17
november 2017 för att diskutera de projekt som
varje arbetsgrupp genomför. Det fanns flera
parallella möten för grupparbete och tre grundtankar
från Kay Wijekumar, Christiane Donahue och Harriet
Jisa. Mötet avslutades med att alla grupper gjorde
korta presentationer om utveckling av deras verk
och framtidsplaner.
Se hela programmet här.

Från 7 till 9 februari 2018, vid Winterthur ELNkonferens, kommer Actions grupper att presentera
WG:s utdata och färdiga verk under senaste tre år
av COST Action IS1401ELN. Medlemmar kommer
också att planera det sista året genom att diskutera
relationer med partner och intressenter och
förbereda Läskunnighet toppmötet 2018.

Under konferensen kommer det att finnas möten
mellan styrgruppen och förvaltningskommittén.
Dessutom kommer det att finnas flera samtal, en
affischsession och följande inledningsanföranden:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
ELN WG3 träffades i Antwerpen 7-8 november 2017
att diskutera två huvudämnen: elektroniska verktyg
för skrivning och användning av kopieringsuppgifter i
skrivningsstudier. Under mötet diskuterade WG3s
medlemmar utarbetandet av en översyn av tekniken
som utformats för att stödja skrivinstruktioner inom
högre och sekundärutbildning. Gruppen fokuserade
också sina verk på frågor som rör insamling och
dataanalys
från
kopieringsuppgifter.
Mötet
avslutades med en diskussion om spridning av
befintligt arbete och om utveckling av ett flerspråkigt,
kopieringsuppgifters projekt.
Se hela programmet här

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bosnien) att besöka

Montserrat Castelló (Spanien)
Rut Sánchez-Rivero (Spanien) att besöka

Rui A. Alves (Portugal)
Carolina Cordeiro (Portugal) att besöka

Thierry Olive (Frankrike)
Jens Roser (Storbritannien) att besöka

Luuk Van Waes (Belgien)
Susie Russak (Israel) att besöka

Barbara Arfé (Italien)
Naymé Salas (Spanien) att besöka

Barbara Arfé (Italien)
Anat Stavans (Israel) att besöka

Julie Dockrell (Storbritannien)
En ny kallellse för STSMs 2018 öppnas snart

credits
Nyhetsbrevsdesign och innehållshantering: Teresa Limpo.
Svensk version: Kristina Stojanovic.
Vi tackar allal ELN medlemmar som bidragit med bilder.

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

www.is1401eln.eu

2

