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news
● Meer dan 200 inzendingen voor de 1st
Literacy Summit, programma wordt nu
samengesteld
● Succesvolle ontmoeting van SG en
MC tijdens Winterthur ELN
Conference in februari
● De 6de ELN Training School over
kwalitatief en mixed methods
onderzoek vond plaats in mei in
Skopje

1st literacy summit
Van 1 tot 3 november zal de 1st Literacy Summit
plaatsvinden aan de Universiteit van Porto. We
hebben meer dan 200 voorstellen ontvangen,
verdeeld over vijf formats: symposia, presentaties,
posters, praktijk voorbeelden, app demonstaties en
ronde tafels. Het wetenschappelijk comité heeft de
acceptatiebeslissingen bekend gemaakt en is bezig
met het vaststellen van het programma, dat eind
september zal worden gepubliceerd.
Kijk op de website voor meer informatie over
registratie, reis en verblijf.

keynote speakers
Op de Literacy Summit zullen drie vooraanstaande
onderzoekers een keynote verzorgen. Meer
informatie over de sprekers en de titel van hun
bijdrage:
The Nexus Between Reading and Writing:
Research and Implications for Instruction

Steve Graham | Arizona State University
Al meer dan 35 jaar doet hij
onderzoek naar schrijven,
schrijfonderwijs en hoe
schrijven het lezen en leren
kan ondersteunen. Hierover
heeft hij veel gepubliceerd:
artikelen, boeken en
Carnegie Corporation
rapporten.

Literacy and the Worldwide Literacy Network:
Past, Present, and Future

Karen Harris | Arizona State University
Zij heeft meer dan 40 jaar
ervaring in het onderwijs en
heeft het Self-Regulated
Strategy Development
(SRSD) model voor
strategie-instructie
ontwikkeld. Deze aanpak is
inmiddels uitgebreid
onderzocht voor schrijven.

Understanding the Development of Literacy in
Context

Richard Wagner | Florida State University
Mede-oprichter en
Associate Director van de
Florida Center for Reading
Research, doet onderzoek
naar dyslexie en
leesontwikkeling. Hij is coauteur van veelgebruikte
testen voor het vaststellen
van dyslexie en andere
leerproblemen.
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calendar
sep 30
oct 31
oct 31

End of registration 1st Literacy Summit
IRC Pre-Summit Writing Workshop, Porto

SG meeting #8, Porto

nov 1
nov 1-3
nov 5-7

MC meeting #5, Porto
1st Literacy Summit

Post-Summit Winter School

sg meeting #7

winterthur conference

De SG behandelde vier onderwerpen: (1) een
recapitulatie van eerdere bijeenkomsten met andere
netwerken, (2) de eerste versie van de ELN Charter
(staat voor consultatie op de ELN website), (3) de
1st Literacy Summit; en (4) de volgende activiteiten.

Op 8 & 9 februari, vond de Winterthur Conference
plaats voor ELN-leden, met diverse presentaties,
postersessies en twee keynotes. We willen Liana
Konstantinidou bedanken voor de hartelijke
ontvangst en voortreffelijke organisatie.

mc meeting #4
Tijdens deze MC meeting waren 32 MC
afgevaardigden aanwezig. Aan de orde kwamen: (1)
de status van het ELN Network, (2) evaluatie van
het huidige GP4 Work en Budget Plan en het
vaststellen van een nieuwe plan (goedgekeurd door
de MC), (3) strategische bijeenkomsten met andere
COST literacy netwerken, (4) de eerste versie van
de ELN Charter en (5) de 1st Literacy Summit.

stsm grantees 2018
Tomislav Stojanov (Kroatië) naar

Nicola McLelland (UK)
Claudia Ioana Doroholschi (Roemenië) naar

Monterrat Castello (Spanje)
Carolina Cordeiro (Portugal) naar

Thierry Olive (Frankrijk)
Ana Oliveira (Portugal) naar

Ana Pérez-Escoda (Spanje)
Irune Ibarra (Spanje) naar

training school #6
De 6de ELN TS, georganiseerd door Mira Bekar,
vond plaats op de Faculty of Philology, Sts Cyril and
Methodius University Macedonia, van 16 tot 18 mei,
2018. Deelnemers hebben ervaring opgedaan met
het ontwikkelen en gebruiken van kwalitatieve
onderzoeksinstrumenten en data-analyse.

Teresa Limpo (Portugal)
Milda Kuraitytė (Portugal) naar

Susana Padeliadu (Griekenland)
Andreia Nunes (Portugal) naar

Raquel Fidalgo (Spanje)
Ruth Villalón (Spanje) naar

Christian Tarchi (Italië)
Ana Camacho (Portugal) naar

Young Suk Kim (USA)
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