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news
● Productieve bijeenkomst WG1 over
meertalige klassen in La Valletta
● SG overleg over het ELN Handvest
● Succesvolle ELN TSs in Coventry and
Stavanger

wg1 meeting
ELN WG1 kwam op 19-20 oktober bij elkaar in La
Valletta om de voortgang van het het project over
meertalige klassen te bespreken. Afgevaardigen van
verschillende landen rapporteerden de resultaten
van hun vragenlijsten en bespraken het vervolg van
het project.
De tweedaagse bijeenkomst startte met een zeer
interessante keynote:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz

● ELN bundelt krachten met andere
netwerken op gebied van
geletterdheid

Kijk hier voor programma en sfeerimpressie

1st literacy summit
De voorbereidingen voor de 1ste Literacy Summit
zijn in volle gang. Er staan drie keynotes op het
programma. Op de website is binnenkort alle
informatie te vinden over het indienen van
voorstellen voor presentaties, posters, video’s,
demo’s en ronde tafels, evenals de samenstelling
van de Stuurcommissie, de wetenschappelijke
commissie en de Erecommissie
Belangrijke data:

•

22 november 2017: 1ste oproep voor bijdragen

•

28 februari 2018: Deadline voor bijdragen

•

22 juni 2018: Early bird registratie

•

30 september 2018: Registratie deadline

•

1-3 november 2018: 1ste Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
De ELN Stuurgroep kwam op 18 oktober in La
Valletta (Malta) voor de 6de keer bij elkaar.
Belangrijke punten waren: (1) contacten met andere
netwerken op het gebied van geletterheid en een
strategisch plan om de krachten te bundelen, (2) het
bespreken van de belangrijkste hoofdstukken van
het ELN Handvest, (3) de 1ste Literacy Summit die
volgend jaar gehouden wordt in Porto (1-3
november), en hoe stakeholders uit de praktijk,
wetenschap en technologie hierbij betrokken kunnen
worden om samenwerking en kruisbestuiving te
bevorderen, en (4) het
voorbereiden van de
volgende MC
bijeenkomst, die op 8
februari zal plaatsvinden
in 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

De 4de ELN TS, georganiseerd door Luís Pereira en
Daniel Villar-Onrubia, vond plaats van 4-6
september op de universiteit van Coventry. Tien
deelnemers uit zeven landen bogen zich over
nieuwe strategieën en prototypes van modellen en
instrumenten om de fluency van studenten bij het
gebruik van digitale media in academische
contexten te meten. Bekijk hier het programma.

ELN was uitgenodigd om deel te
nemen aan de E-READ + SHARP
conferentie over “Books and Screens
and the Reading Brain”. ELN werd bij
dit evenement (cruciaal voor het
samenbrengen van de 3 COST
netwerken) vertegenwoordigd door Rui
A. Alves en Liana Konstantinidou.

responsible writing
ELN
Partner
PROWITEC organiseert
een
symposium ‘Responsible Writing: Challenges for
Schools, Higher Education, Academia, Companies
and other Organizations’, 15-16 februari 2018, op de
Copenhagen Business School.

#eln papers

eln training school #5
Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

De 5de ELN TS, gecoördineerd door Christer
Johansson, Per Henning Uppstad, Vibeke
Rønneberg en Mark Torrance, vond plaats van 1618 oktober op de universiteit van Stavanger. Er
waren 22 deelnemers uit 10 landen. Kijk hier voor
het volledige programma.

ELN Facebook deelt artikelen over geletterdheid van
ELN-leden. Heb je onlangs (vanaf 2017) iets
gepubliceerd, stuur ons dan een privébericht met
een korte beschrijving en een link, dan kunnen wij
ook jouw onderzoek met het netwerk delen!

stsm grantees 2017
Nelly Joye (UK) gaat naar

Lucie Broc (Frankrijk)
Christian Weinzierl (Duitsland) gaat naar

Rui A. Alves (Portugal)
Baran Johansson (Zweden) gaat naar

Florence Chenu (Frankrijk)
Marina Olujic (Croatië) gaat naar

Rui A. Alves (Portugal)
Ioannis Dimakos (Griekenland) gaat naar

Cerstin Mahlow (Zwitserland)
David Galbraith (UK) gaat naar

Veerle Baaijen (Nederland)
Mónica Moreira (Portugal) gaat naar

Mikko Aro (Finland)
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