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news
● Et produktivt WG1 møte om
flerspråklige klasserom ble avholdt I
La Valletta, 19.-20 oktober.
● SG møttes 18. oktober for å diskutere
ELN enigheten
● ELN TS i Coventry og Stavanger var
vellykkede

wg1 meeting
ELN WG1 møttes i La Valletta 19. og 20. oktober.
Mål for møtet var å diskutere det pågående
prosjektet
om
flerspråklige
klasserom.
Representanter
fra
hvert
land
rapporterte
resultatene fra deres undersøkelse. Hele gruppen
diskuterte videre framdrift for arbeidet.
Dette intensive todagers møtet startet med denne
interessante keynoten:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz

Detaljert program, bilder og innlegg here

● ELN slår seg sammen med andre
literacy nettverk

1st literacy summit
Arrangementene som er del av den første Literacy
Summit er allerede i gang. Presentasjonsformat
innluderer innlegg, postere, video, demos, og
roundtable diskusjoner. Det skal også være tre
keynote speakers. Snart kommer det oppdatert
informasjon på vår nettside om hvordan en kan
sende
inn
forslag
og
informasjon
om
sammensetningen av de tre Summit komiteene:
Steering, Scientific og Honor.
Sett av datoene:

•

22. november 2017: Første opprop for innlegg

•

28. februar 2018: Frist for submissions

•

22 juni 2018: Early bird registrering

•

30 september 2018: Siste frist for registrering

•

1.-3. november, 2018: 1st Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
The ELN Steering Group møttes for sjette gang i La
Valletta, Malta, 18. oktober. Etter en kort
gjennomgang av hva aksjonen har oppnådd de siste
månedene, ble fire hovedområder diskutert. Først
oppsummerte Rui A. Alves tidligere møter med
andre literacy nettverk, og diskuterte en strategi for
samarbeid med disse. Videre ble hoved kapitlene i
ELN Charter. Etterpå, ble den første Literacy
Summit i Porto neste år (1.-3. november) diskutert,
med et særlig fokus på hvordan en kan få ulike
interessenter til å delta på møtet og hvordan en kan
knytte band mellom praksisfeltet, forskning og
teknologi.
Til
slutt
forberedte
gruppen MC møtet i
Winterthur,
8.februar
2018.
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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 fjerde ELN TS fant sted på Coventry University,
4.-6. september 2017. Den ble organisert av Luís
Pereira og Daniel Villar-Onrubia. Denne TS samlet
10 deltakere (fra 7 ulike land) som var interessert I å
utforske nye strategier og prototypemodeller og
verktøy for å registrere elevers flyt når de bruker
digitale verktøy når de skriver akademiske tekster.
Se fullstendig program here.

ELN ble invitert til å delta på E-READ +
SHARP konferansen om “Books and
Screens and the Reading Brain” forrige
september. Rui A. Alves og Liana
Konstantinidou representerte nettverket
på konferansen. På konferansen ble tre
COST nettverk brakt sammen.

responsible writing
ELN partneren PROWITEC organiserer et
symposium om Responsible Writing: Challenges for
Schools, Higher Education, Academia, Companies
and other Organizations. Dette vil finne sted ved
København Business School, 15.-16. februar, 2018.

#eln papers

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

Universitetet i Stavanger var vertskap for den femte
ELN TS 16.-18. oktober. Training schoolen ble
koordinert av Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg, and Mark Torrance.
Denne TS samlet 22 deltakere (fra 10 ulike land).
Se fullstendig program here.

ELN Facebook deler literacy artikler some er
godkjent av by ELN medlemer. Hvis du har en
artikkel du nylig har publisert (fra 2017), send oss en
melding, en kort beskrivelse og en link så deler vi
den med nettverket!

stsm grantees 2017
Nelly Joye (UK) besøker

Lucie Broc (Frankrike)
Christian Weinzierl (Tyskland) besøker

Rui A. Alves (Portugal)
Baran Johansson (Sverige) besøker

Florence Chenu (Frankrike)
Marina Olujic (Kroatia) bsøker

Rui A. Alves (Portugal)
Ioannis Dimakos (Hellas) besøker

Cerstin Mahlow (Sveits)
David Galbraith (UK) besøker

Veerle Baaijen ( Nederland)
Mónica Moreira (Portugal) besøker

Mikko Aro (Finland)

credits
Nyhetsbrevets design, innhold og administrasjon: Teresa Limpo.
Norsk versjon: Vibeke Rønneberg ].
Vi takker alleELN medlemmer som har bidratt med bilder..
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