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news
● Den første Literacy Summit mottok
mer enn 200 innleveringer og
programmet er snart klart
● Sist februar, møttes SG og MC på
Winterthur ELN konferansen. Dette
var vellykket.
● Den sjette ELN Training School
handlet om kvalitative metoder og
mixed methods. Denne fant sted I
Skopje I mai.

1st literacy summit
Fra November 1. til 3., vil Universitetet i Porto
arranger 1st Literacy Summit. Vi har mottatt mer enn
200 innsendinger fordelt på fire format : symposium,
talks, posters, practice stands, app stands, og
roundtables. The Scientific Committee har allerede
valgt hva som blir inkludert i programmet.
Programmet blir offentliggjort i september.
Se vår website for mer informasjon

keynote speakers
The Literacy Summit inkluderer tre keynotes som vil
bli presentert av fremtredende forskere innen
literacy feltet. Her følger litt informasjon om dem,
samt tittelen for deres keynote i Porto.
The Nexus Between Reading and Writing:
Research and Implications for Instruction

Steve Graham | Arizona State University
I mer enn 35 år har han
studert skriveutvikling,
effektiv skriveopplæring, og
hvordan skriving kan
fungere for å støtte lesing
og læring. Han har forfattet
mange artikler og bøker, og
Carnegie Corporation
reports.

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

Karen Harris | Arizona State University
Hun har jobbet innen
utdanning i mer enn 40 år
og har utviklet modellen for
strategiundervisning; SelfRegulated Strategy
Development (SRSD). Det
er gjort mye forskning på
SRSD innenfor skrivefeltet.

Understanding the Development of Literacy in
Context

Richard Wagner | Florida State University
En av grunnleggerene av,
og for tiden Associate
Director av Florida Center
for Reading Research. Han
studerer dysleksi og
leseutvikling. Han har vært
medforfatter av tester som
blir brukt for å diagnostisere
barn med dysleksi og andre
lærevansker.
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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

Fire hovedtema ble diskutert på SG møtet: (1)
tidligere møter med andre literacy nettverk ble
gjennomgått, (2) den første versjonen av ELN
Charter ble arkivert og lagt ut på ELN nettsiden for
kommentarer, (3) SG diskuterte den første Literacy
Summit; og (4) gruppen diskuterte og ble enige om
framtidige aktiviteter.

8.-9. februar, kom ELN medlemmer sammen på
Winterthur Conference. Konferansen inkluderte flere
presentasjoner, en poster session, og to keynotes.
Vi er dypt takknemlige til Liana Konstantinidou for
hennes varme velkomst og eksemplariske
organisering.

mc meeting #4
Dette MC møtet samlet 32 MC representanter. ELN
sin status ble diskutert. Det inneværende GP4 Work
and Budget Plan ble gjennomgått og en neste ble
foreslått, og godkjent av MC. Det ble holdt en
diskusjon om de strategiske møtene med andre
COST literacy nettverk, og rundt utkastet til ELN
Charter. Et siste emne var første Literacy Summit.

stsm grantees 2018
Tomislav Stojanov (Kroatia) for å besøke

Nicola McLelland (UK)
Claudia Ioana Doroholschi (Romania) for å besøke

Monterrat Castello (Spania)
Carolina Cordeiro (Portugal) for å besøke

Thierry Olive (Frankrike)
Ana Oliveira (Portugal) for å besøke

Ana Pérez-Escoda (Spania)
Irune Ibarra (Spania) for å besøke

training school #6
Den sjette ELN TS ble holdt ved Faculty of
Philology, Sts Cyril and Methodius University
Macedonia, 16.-18. mai, den ble organisert av Mira
Bekar. Denne TS ga deltakerne praktisk erfaring i å
utvikle og bruke instrument for å analysere
kvalitative data.

Teresa Limpo (Portugal)
Milda Kuraitytė (Portugal) for å besøke

Susana Padeliadu (Hellas)
Andreia Nunes (Portugal) for å besøke

Raquel Fidalgo (Spania)
Ruth Villalón (Spania) for å besøke

Christian Tarchi (Italia)
Ana Camacho (Portugal) for å besøke

Young Suk Kim (USA)
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