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● ELN Cyprus week in November was
een groot succes
● ELN bijeenkomst in 1-3 Feb. (Jyväskylä)
met WG1+WG2 workshop, MC en SG
overleg
● Help ons ELN impact te vergroten via
sociale media

eln cyprus week
Training School on Eye-Tracking

De 3de ELN TS was geheel gewijd aan eye-tracking:
16 ESRs uit 7 landen volgden lezingen en
workshops over dit thema en gingen hier vervolgens
zelf mee aan de slag.
WG1+WG3 Workshop

24 ELN leden uit 12 landen namen deel aan de
workshop, en lieten zich informeren over
toekomstige activiteiten en mogelijkheden voor
verdere acties.

● Goed voornemen voor 2017: maak een
collega lid van ELN!

greetings from the chair
Beste ELN leden, beste
collega’s,
Het is mooi om te zien dat de
ELN een groot, zichtbaar en
hecht netwerk wordt, maar om
een echt wereldwijd netwerk
over geletterdheid te worden,
zou ons ledenaantal eigenlijk
moeten verdubbelen.
Nu we steeds meer zichtbaar worden, wil je
misschien ook je je samenwerkingspartners uit de
rest van de wereld hiervan deelgenoot maken. In
het komende jaar gaan we naast ons voortdurende
wetenschappelijke werk actief verder bouwen aan
de fundamenten voor een wereldwijde organisatie
om het onderzoek naar geletterdheid te
bevorderen: door te netwerken, beginnende
onderzoekers te ondersteunen, door de kloof
tussen onderzoek en onderwijs te dichten. Het is
voor mij een eer om dit initiatief te mogen leiden.

sg meeting #4
De vierde bijeenkomst van de Stuurgroep vond
plaats in Nicosia op 3 november. De SG evalueerde
de vorige GP en besprak het werkplan en het
budget voor de rest van GP3 (tot April 2017). Deze
bijeenkomst was ook belangrijk voor het opstellen
van een plan voor het 24 maanden
voortgangsrapport voor het beoordelen van de
Action door de Action’s Rapporteur, en om de
activiteiten van alle domeinen van de SG te
bespreken.

Ik wens jullie allen fijne feestdagen en veel geluk en
wijsheid in 2017!
Rui A. Alves
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
dec
jan
feb 1
feb 1

24 months progress report submitted
Call for organizing TS until 2018
SG meeting #5, Jyväskylä
Editorial meeting #2, Jyväskylä

feb 2
MC meeting #3, Jyväskylä
feb 2-3
WG1+WG2 workshop, Jyväskylä
mar 30-31 WG2+WG3 workshop, Zagreb

eln on social networks

eln progress report

Volg ELN ook op Twitter en Facebook. Zo blijf je op
de hoogte van alle activiteiten van ELN, kun je jouw
nieuws en werk delen met de andere ELN leden en
zo jouw bijdrage leveren aan het verspreiden van
ELN werk via diverse kanalen.

In de afgelopen maand hebben we gewerkt aan het
24 maanden voortgangsrapport, dat inmiddels is
ingediend. Verscheidene ELN leden hebben ons
hierbij geholpen door ons hun relevante publicaties,
projecten en presentaties in 2015-2016 te sturen.
We hebben een indrukwekkende lijst verzameld en
we zullen deze informatie binnenkort met jullie delen
op onze website.

Twitter: www.twitter.com/ELNcost

Als je tweet over calls of events bereikt deze
informatie niet alleen de leden, maar ook een breder
publiek.
•
•
•

Tweet naar ELN door @ELNcost toe te voegen
Gebruik de hashtag #ELNcost
Moedig tijdens ELN events deelnemers aan om
te twitteren met bovenstaande hashtag

Facebook: www.facebook.com/is1401eln

Slechts 20% van onze leden volgt ons Facebook
account. Volg ons op Facebook en nodig anderen
ook uit om dit te doen!
•
•
•

•

Like de pagina en volg alle updates
Zorg voor interactie door te liken en te reageren
Verspreid via deze pagina informatie over calls,
toekomstige events of andere interessante
onderwerpen
Stuur foto’s van ELN gerelateerde activiteiten
(bijv., STSM, TS, etc.) die wij kunnen posten

Help ons om de zichtbaarheid van ELN op social
media te vergroten en een groot publiek te
bereiken. Heb je nog geen Twitter of Facebook
account? Dan is dit het moment om er een aan te
maken!

project on thesis writing
Dit project wil het studentperspectief bij het schrijven
het schrijven van dissertaties en theses
onderzoeken, binnen diverse Europese contexten
en talen. In de eerste fase is de methodologische
aanpak ontwikkeld en de eerste data verzameld
door teamleden die dezelfde methodologie
gebruiken. In de volgende fase vindt de evaluatie
plaats van de methodologie, de data-analyse en de
planning van het longitudinale onderzoek, dat zal
starten na de bijeenkomst in Finland in 2017.
Contact: Bojana Petric en Mira Bekar

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

Met dank aan alle ELN leden die hebben
bijgedragen aan het rapport

stsm grantees 2016/17
Catherine Meulemans (Belgium) bezoekt

Victoria Johansson (Sweden)
Helen Limon (UK) bezoekt

Deborah Soria (Italy)
Lise Paesen (Belgium) bezoekt

Victoria Johansson (Sweden)
Maria Bougioukou (Greece) bezoekt

Jule Dockrell (UK)
Naymé Salas (Spain) bezoekt

Teresa Limpo (Portugal)
Teresa Limpo (Portugal) bezoekt

Kausalai Wijekumar (US)
Trinidad García (Spain) bezoekt

Rui A. Alves (Portugal)

new year suggestion
Een belangrijk doel dat we in het komende jaar
willen bereiken, is het verdubbelen van ons
ledenaantal. Daarom moedigen wij alle leden aan
om ten minste één collega te werven voor ALN. We
zijn zowel op zoek naar promovendi als naar
onderzoekers met buitengewone expertise op het
gebied van geletterdheid.
Werf ook één nieuw lid voor ELN!
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