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eln training school #3
Eye-Tracking Use for Reading Research

● Trzecia ELN TS dotycząca
wykorzystania metody eye trackingu
w badaniach czytania odbędzie się w
dniach 31.10-02.11 w Nikozji
● Cypryjski tydzień ELN: Po TS
odbędzie się spotkanie SG i warsztaty
WG1 + WG3 (3-5 listopada)
● Realizowany jest projekt "Dyslexia –
Legal Framework and Assessment "

Trzecia ELN TS odbędzie się na Uniwersytecie
Cypryjskim, od 31 października do 2 listopada 2016
r.; organizatorzy: Timothy C. Papadopoulos i IreneAnna Diakidoy.
W TS weźmie udział 20-25 ESR zainteresowanych
projektowaniem i przeprowadzaniem
eksperymentów w zakresie czytania słów i czytania
ze zrozumieniem z wykorzystaniem technologii eyetrackingu. Międzynarodowy zespół wysokiej klasy
wykładowców poprowadzi wykłady i warsztaty
dotyczące następujących tematów:
Eye-tracking and (word) reading research

Timothy Papadopoulos
Eye-tracking and reading comprehension

Tuomo Häikiö

state of the art
Po 22 miesiącach działalności, IS1401ELN COST Action
liczy 270 naukowców z 46 krajów. W tym okresie, ELN
zorganizowała konferencję (w Pradze), warsztaty trzech
WG (w Ljubljanie) i dwie udane Training Schools (TS) w
Antwerpii i Liverpoolu. ELN wsparła również 26 wymian
badaczy (STSMs), których ważnym rezultatem są
publikacje, prezentacje i rozpoczęta współpraca
badawcza. Ponadto, w ramach ELN jest obecnie
prowadzonych kilka projektów wydawniczych, naukowych i
społecznych.
Aby zmaksymalizować oddziaływanie ELN, biuletyn jest
publikowany w kilku językach (tzn., holenderskim,
francuskim, niemieckim, włoskim, macedońskim,
portugalskim i hiszpańskim). Są dostępne na naszej
stronie internetowej; osoby zainteresowane tłumaczeniem
biuletynu na inne języki prosimy o kontakt z Teresą Limpo.
Nastąpiła zmiana w Steering Group
(SG) Akcji, w związku z ustąpieniem.
Karla-Heinza Pognera. Dziękujemy za
jego dotychczasową pracę na rzecz
ELN. Witamy Lianę Konstantinidou na
stanowisku Stakeholders manager.

@ELNcost

Introduction to the software for generating
experiments (Experiment Builder)

Argyro Fella
Introduction to the software for generating
experiments (OpenSesame)

Christoforos Christoforou
Introduction to data analysis, including the use of
data visualisation/analysis software

Timothy Papadopoulos | Argyro Fella
Presentation covering technical aspects of the eye
tracker, participant setup, and the use of the tracker
software

Sam Hutton
Comprehension and learning from text through eyetracking

Tuomo Häikiö | Irene-Anna Diakidoy
Hands-on practice with the eye-tracker

Sam Hutton
From eye-gaze to cognition and reading: RAN, word
reading and orthographic processing

Argyro Fella | Christoforos Christoforou | Timothy
Papadopoulos
From the Experiment to the Result file: How to
analyze your data

Sam Hutton

Liana
Konstantinidou

Podczas TS, uczestnicy będą mieli możliwość
zadawania pytań i dyskusji. W programie
przewidziano także panelową sesję pytań i
odpowiedzi z udziałem wszystkich trenerów.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
oct 31-2
nov 3
nov 4-5
nov 25

TS on Eye-Tracking, Nicosia
SG meeting #4, Nicosia
WG1+WG3 workshop, Nicosia
Deadline for contributions to ELN report

wg1 + wg3 workshop
November 4
• Dynamics of orthographic development

Valeria Csepe | WG1
• Cross-language differences in spelling processes

Mark Torrance | WG3
• Understanding the cognitive constraints that
young children face as they begin to write

Lorna Bourke | WG1
• Parents’ Perception of Everyday Working Memory
questionnaire (PP-EWM)

Hanne Knudsen | WG1
• Text simplification and its effects on young poor
readers

feb 1
feb 1-2

SG meeting #5, Jyväskylä
WG1+WG2 workshop, Jyväskylä

feb 3
MC meeting #3, Jyväskylä
mar 30-31 WG2+WG3 workshop, Zagreb

project on dyslexia
Badanie “Dyslexia – Legal Framework and
Assessment” ma na celu opisanie ram prawnych
rozpoznawania i wspierania uczniów z dysleksją
oraz metod i procedur stosowanych w procesie
diagnozy. Chcielibyśmy zebrać dane w możliwie jak
największej liczbie krajów uczestniczących w Akcji
COST, aby lepiej scharakteryzować różnice w
edukacyjnej operacjonalizacji dysleksji w Europie i
poza nią. Opracowaliśmy szczegółową ankietę dla
członków Akcji i innych ekspertów, do której
wprowadzamy ostatnie poprawki. Powinna być
gotowa w połowie października.
Kontakt: Marcin Szczerbinski i Ioannis Dimakos

Barbara Arfé | WG1
• Semantic structuring and non-linear sentence
planning

Jens Roeser | WG3
• Handwriting execution in children with dyslexia

Guido Nottbusch | WG3
• The effects of dyslexia on undergraduates’ writing
processes and product

David Galbraith | WG3
• Opening the mystery of dyslexia...

Heikki Lyytinnen | WG3
• Adolescent with dyslexia writing in a shallow
orthography: Process and product

Vibeke Rønneberg | WG3
November 5
•

Designing a questionnaire to assess European
teachers' challenges for a multi lingual Europe

Charles Mifsud | WG1
• Language proficiency and literacy skills of bilingual
children in Cyprus

Sviatlana Karpava | WG1
• HandSpy: The road ahead

José Paulo Leal | WG3
• OpenHandWrite

eln progress report
Postęp Akcji jest oceniany przez Biuro COST,
wymagające sporządzenia sprawozdania z postępu
prac. Sprawozdanie obejmuje także publikacje i
projekty (z lat 2015-2016) członków ELN. Wkrótce
skontaktujemy się w tej sprawie z członkami ELN;
jednak już teraz zachęcamy do wysłania nam do 25
listopada aktualnego zestawienia opublikowanych
prac / rozdziałów / książek, jak również złożonych
projektów, również jeszcze niezakwalifikowanych do
finansowania. Ułatwi to gromadzenie informacji i, co
ważniejsze, pozwoli nam wkrótce przedstawić
Państwa pracę na stronie internetowej i w biuletynie.

stsm grantees 2016
Anat Stavans (Israel) to visit

Rui A. Alves (Porto)
Esther Breuer (Germany) to visit

Marieke Longcamp (France)
Tatyana Yakhontova (Ukraine) to visit

Bojana Petric(UK)
Tomislav Stojanov (Croatia) to visit

Roman Schneider (Germany)

Guido Nottbusch | WG3
Call for STSMs is open until November 4

credits
Projekt i zarządzanie treścią Newslettera: Teresa Limpo.
Wersja polska: Marta Łockiewicz.
Dziękujemy członkom ELN którzy udostępnili zdjęcia.
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