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news
● Första läskunnighet toppmötet fick
mer än 200 inlämningar och
programmet är redan utarbetat
● I februari mötte SG och MC under
Winterthur ELN konferensen vilket var
en stor framgång
● Den sjätte ELN- utbildningsskolan
handlade om kvalitativa och blandade
metoder och ägde rum i Skopje i maj

1st literacy summit

keynote speakers
Litteraturstoppmötet kommer att innehålla tre
grundtankar som kommer att levereras av
framstående forskare inom läskunnighet. Lär dig
mer om dem, samt deras grundtanketiteln i Porto.
The Nexus Between Reading and Writing:
Research and Implications for Instruction

Steve Graham | Arizona State University
I över 35 år har han studerat
hur skrivning utvecklas, hur
man lär det effektivt och hur
skrivning kan användas för
att stödja läsning och
lärande. Han är författare till
många papper, böcker och
Carnegie Corporation
rapporter.
Literacy and the Worldwide Literacy Network:
Past, Present, and Future

Karen Harris | Arizona State University
Från och med 1 november till 3 november ska det
hållas 1: läskunnighet toppmötet vid universitetet i
Porto. Vi har fått mer än 200 förslag fördelade på
fem
format:
symposier,
samtal,
affischer,
övningsställ,
app
ställen,
och
rundabord.
Vetenskapliga kommittén har redan skickat beslut
om godkännande och utarbetar nu programmet,
som kommer att släppas i slutet av september.
Kolla in vår hemsida för mer information om
registrering och researrangemang.

Hon har arbetat i utbildning i
över 40 år och utvecklat
Självregulerad
strategiutvecklingen (SRSD)
modellen för
strateginvisning. SRSD har
blivit mest omfattande
forskad inom området för
skrivning.

Understanding the Development of Literacy in
Context

Richard Wagner | Florida State University
Medgrundare och
biträdande direktör för
Florida Center for Reading
Research, studerar dyslexi
och det normala
läsningsförvärvandet. Han
var medförfattare till tester
som används vid
utvärdering av dyslexi och
andra LD hos barn.
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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

SG diskuterade fyra huvudämnen: (1) Ordföranden
sammanfattade tidigare möten med andra nätverk
för läskunnighet, (2) första utkastet till ELN-stadgan
uppnåddes och publicerades på ELN:s webbplats
för
samråd,
(3)
SG
diskuterade
1:a
Läskunnighettoppmötet;
och
(4)
gruppen
diskuterade, kommit överens om nästa verksamhet.

Den 8-9 februari samlades ELN-medlemmarna till
Winterthur-konferensen, som innehöll flera samtal,
en affisch-presentation och två grundtankar. Vi är
djupt tacksamma till L. Konstantinidou för hennes
varma välkomst och exemplarisk organisation.

mc meeting #4
Detta MC-möte samlade 32 MC-representanter.
Huvudämnet var status för ELN-nätverket av SGmedlemmar.
Ordföranden
granskade
den
nuvarande GP4 arbets- och budgetplanen och
föreslog nästa, som godkändes av MC. Det
diskuterades de strategiska mötena med andra
COST-nätverk, och på utkastet till ELN Stadgan.
Sista ämnet var 1:a Läskunnighet toppmötet.

stsm grantees 2018
Tomislav Stojanov (Kroatien) att besöka

Nicola McLelland (Storbritannien)
Claudia Ioana Doroholschi (Rumänien) att besöka

Monterrat Castello (Spanien)
Carolina Cordeiro (Portugal) att besöka

Thierry Olive (Frankrike)
Ana Oliveira (Portugal) att besöka

Ana Pérez-Escoda (Spanien)
Irune Ibarra (Spanien) att besöka

training school #6
Den 6:e ELN TS ägde rum vid Filosofiska fakulteten,
St Cyril och Methodius Universitet i Makedonien,
den 16-18 maj 2018, och den organiserades av Mira
Bekar. Denna TS gav praktisk erfarenhet av att
utveckla
och
använda
kvalitativa
forskningsinstrument och analysera data.

Teresa Limpo (Portugal)
Milda Kuraitytė (Portugal) att besöka

Susana Padeliadu (Grekland)
Andreia Nunes (Portugal) att besöka

Raquel Fidalgo (Spanien)
Ruth Villalón (Spanien) att besöka

Christian Tarchi (Italien)
Ana Camacho (Portugal) att besöka

Young Suk Kim (USA)
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