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news
● Ett produktivt WG1 möte om
flerspråkiga klassrum har ägt rum I La
Valletta, från 19-20 oktober.
● SG möttes 18 oktober för att diskutera
ELN stadgan
● ELN TSs i Coventry och Stavanger var
framgångsrikt avslutade

wg1 meeting
ELN WG1 möttes i La Valletta 19-20 oktober. Mötet
syftade till att diskutera det pågående projektet om
flerspråkiga
klassrum.
Landrepresentanterna
rapporterade om resultaten av sin undersökning och
hela gruppen diskuterade hur man flyttar arbetet
framåt.
Detta 2-dagars intensiva arbetsmöte började med
den här mycket intressanta grundtanken:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz

Detaljerat program, bilder och samtal here

● ELN går samman med andra nätverk
för läskunnighet

1st literacy summit
Arrangemangen för 1:a Läskunnighet toppmötet har
redan börjat. Presentationerna ska vara i form av
samtal, affischer, videor, demoversioner och
rundabordssamtal. Det kommer också att finnas tre
grundtankar. Uppdaterad information kommer snart
att finnas på vår hemsida om hur man lägger fram
förslag och om sammansättningen av de tre
toppmötena:
styrkommittén,
vetenskapliga
kommittén och hedersutskottet.
Notera följande datum:

•

22 november 2017: 1:a kallelse för uppsatser

•

28 februari 2018: Tidsfrist för inlämning

•

22 juni 2018: Tidig registrering

•

30 september 2018: Registrering stängd

•

1-3 november: 1:a Läskunnighet toppmötet

@ELNcost

6th sg meeting
ELN-styrgruppen träffades för sjätte gången i La
Valletta, Malta den 18 oktober. Efter en kort
genomgång av Aktionens framsteg under de
senaste
månaderna
diskuterade
SG
fyra
huvudämnen. Först sammanfattade R. Alves tidigare
sammanträden med andra nätverk för läskunnighet
och diskuterade en strategisk plan för att gå
samman med dem. För det andra, fanns en artikel
av artikeldiskussion om de viktigaste kapitlen i ELNstadgan. För det tredje, diskuterade SG 1:a
toppmötet i Porto nästa år (1-3 november), med
särskild fokus på hur man lockar intressenterna till
mötet och ger ett nära förhållande mellan praktik,
vetenskap och teknologi
Till
slut,
förberedde
gruppen nästa MC möte
som ska äga rum i
Winterthur.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
nov 8-10
nov 16-17
nov 22
feb 7

WG3 meeting, Antwerp
WG2 meeting, Lyon

Call for papers for 1st Literacy Summit
SG meeting #7, Winterthur

feb 8-9
feb 8
28 feb
22 jun

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

eln in vilnius

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

Den 4:e ELN TS ägde rum vid Coventry University
från 4-6 september, 2017 och organiserades av Luís
Pereira och Daniel Villar-Onrubia. Denna TS
samlade 10 praktikanter (från 7 länder) intresserade
av att utforska nya strategier och prototypmodeller
eller verktyg för att fånga studenternas flyt när de
använder
digitala
medier
i
akademiska
sammanhang. Se hela programmet here.

ELN var inbjuden att delta i E-READ +
SHARP konferensen om "Böcker och
skärmar och läsningshjärnet" som
inträffades i slutet av september. Rui A.
Alves
och
Liana
Konstantinidou
representerade vårt nätverk på detta
evenemang, vilket var avgörande för att
sammanföra de tre COST-nätverken.

responsible writing
ELN Partner PROWITEC organiserar ett symposium
om ansvarig skrivning: Utmaningar för skolor, högre
utbildning,
akademi,
företag
och
andra
organisationer. Detta kommer att hållas vid
Handelshögskolan i Köpenhamn den 15-16 februari
2018.

#eln papers

eln training school #5

ELN Facebook delar uppsatser om läskunnighet
som författats av ELN-medlemmar. Om du nyligen
har publicerat en uppsats (2017 och framåt), skicka
oss en kort beskrivning och en länk i ett privat
meddelande, och vi delar din forskning med
nätverket!

Practical skills for writing process research in
primary and secondary school

stsm grantees 2017

Den 5:e ELN TS ägde rum vid universitetet i
Stavanger från 16-18 oktober 2017, under
samordning av Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg och Mark Torrance. TS
samlade 22 praktikanter (från 10 länder). Se hela
programmet here.
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