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● Η ELN Εβδοµάδα Κύπρου τον
Νοέµβριο σηµείωσε µεγάλη επιτυχία.
● Εκδήλωση ELN 1-3 Φεβ. (Jyväskylä):
σεµινάρια WG1+WG2, συναντήσεις MC
και SG.
● Βοηθήστε να αυξήσουµε την
επίδρασή µας µέσ’ από κοινωνικά
δίκτυα.

eln cyprus week
Training School on Eye-Tracking

Το 3ο ELN TS περιλάµβανε διαλέξεις και πρακτική
εξάσκηση στο eye-tracking. Συµµετείχαν 16 ESRs
από 7 χώρες, που απέκτησαν σηµαντική εµπειρία
στην αξιοποίηση αυτής της µεθόδου.
WG1+WG3 Workshop

24 ELN µέλη από 12
χώρες συµµετείχαν στο
σεµινάριο, που έδωσε την ευκαιρία στα WG µέλη να
ενηµερωθούν για τις διαδικασίες που εµπλέκονται
και να προγραµµατίσουν τις επόµενες ενέργειές
τους.

● Κάθε µέλος ας φέρει έναν συνεργάτη
στο ELN το 2017!

greetings from the chair
Αγαπητά ELN µέλη, αγαπητοί
συνάδελφοι,
Είµαστε στα µισά του δρόµου
και ήδη διαφαίνεται πως θα
διαµορφωθεί αυτός ο
οργανισµός. Γινόµαστε ένα
µεγάλο και αξιοπρόσεκτο δίκτυο, αλλά πρέπει να
διπλασιάσουµε τα µέλη µας ώστε να καταστούµε
ένα πραγµατικά διεθνές δίκτυο αλφαβητισµού.
Καθώς αποκτούµε περισσότερη προσοχή, θα
θέλατε να εµπλέξετε τους συνεργάτες σας από όλο
τον κόσµο στο δίκτυό µας. Ο επόµενος χρόνος είναι
κρίσιµος για τους στόχους µας και, µαζί µε την
τρέχουσα και έντονη επιστηµονική εργασία των
WGs, θα συζητήσουµε το ELN Charter και θα
θέσουµε έµπρακτα τα θεµέλια για ένα συνεταιρισµό
που θα προωθεί τον αλφαβητισµό µέσω της
δικτύωσης, της ενίσχυσης των ικανοτήτων των
νέων ερευνητών, της γεφύρωσης του χάσµατος
µεταξύ της επιστήµης του αλφαβητισµού και της
εκπαίδευσης και της διάδοσης των ανθρωπιστικών
αξιών. Για µένα αποτελεί µια πραγµατικά τιµητική
εµπειρία η καθοδήγηση αυτής της προσπάθειας.
Σας εύχοµαι καλές γιορτές και ό,τι καλύτερο για τη
νέα χρονιά του 2017!
Rui A. Alves
@ELNcost

sg meeting #4
Η 4η συνάντηση του Steering Group της κίνησής µας
έγινε στη Λευκωσία στις 3 Νοεµβρίου. Το SG
εξέτασε το προηγούµενο GP και συζήτησε το Πλάνο
Εργασίας και τον Προϋπολογισµό για τους
υπόλοιπους µήνες του GP3 (µέχρι τον Απρίλιο
2017). Η συνάντηση ήταν επίσης σηµαντική για τον
καθορισµό ενός σχεδίου ολοκλήρωσης για την 24µηνη αναφορά ελέγχου αξιολόγησης της Κίνησης
από τον Εισηγητή, αλλά και για να συζητηθούν οι
εργασίες που εκτελούνται σε ξεχωριστούς τοµείς της
δραστηριότητας του SG.
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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

Το ELN είναι στο Twitter και Facebook. Ακολουθήστε
µας για να ενηµερώνεστε για δραστηριότητες, για να
συνδέεστε και να αλληλεπιδράτε µε άλλα µέλη και
για να συνεισφέρετε στη διάδοση των εργασιών µας
µέσ’ από διάφορα κανάλια επικοινωνίας.

Τον προηγούµενο µήνα δουλεύαµε για την 24-µηνη
αναφορά προόδου, που κατατέθηκε µε µεγάλη
επιτυχία. Αρκετά ELN µέλη βοηθούν σε αυτό
στέλνοντας σχετικές δηµοσιεύσεις, εργασίες και
επαφές το 2015-2016. Έχουµε διαµορφώσει µία
αξιόλογη λίστα από σχετικές πληροφορίες, που θα
κοινοποιηθούν σύντοµα στη σελίδα µας.

Twitter: www.twitter.com/ELNcost

Όταν κοινοποιείτε ένα tweet για ανακοινώσεις ή
εκδηλώσεις, οι πληροφορίες γίνονται ορατές στα
µέλη του δικτύου αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό.
•
•
•

Στείλτε ένα Tweet στο ELN: @ELNcost
Χρησιµοποιήστε το hashtag #ELNcost
Στις ELN εκδηλώσεις, ενθαρρύνετε τους
συµµετέχοντες να κοινοποιούν tweets και να
κάνουν ορατό το hashtag.

Ευχαριστούµε τα ELN µέλη που συνεισέφεραν
στην αναφορά προόδου.

stsm grantees 2016/17
Catherine Meulemans (Belgium) θα επισκεφθεί

Victoria Johansson (Sweden)

Facebook: www.facebook.com/is1401eln

Helen Limon (UK) θα επισκεφθεί

Λιγότερο από 20% µέλη ακολουθούν τη σελίδα µας
στο Facebook. Παρακαλούµε να την ακολουθήσετε
και να προσκαλέσετε και άλλα άτοµα.

Lise Paesen (Belgium) θα επισκεφθεί

•
•
•
•

Κάντε like για να βλέπετε το περιεχόµενό της
Αλληλεπιδράστε µε likes και σχόλια
Γράψτε κάτι για να διαδώσουµε ανοικτές
προσκλήσεις, µελλοντικές εκδηλώσεις κ.α.
Στείλτε µας φωτογραφίες από εκδηλώσεις (π.χ.
STSM, TS κτλ.) για να τις κοινοποιήσουµε.

Βοηθήστε µας να ενισχύσουµε την παρουσία του
ELN στα κοινωνικά δίκτυα και να προσεγγίσουµε
ευρύτερα το κοινό. Αν δεν έχετε λογαριασµό στο
Twitter ή Facebook, φτιάξτε έναν και δοκιµάστε!

project on thesis writing
Αυτό το έργο θα προσεγγίσει τη συγγραφή
διατριβών από την οπτική γωνία των φοιτητών σε
ποικίλα ευρωπαϊκά πλαίσια-γλώσσες. Το πρώτο
στάδιο (σε εξέλιξη) περιλαµβάνει την ανάπτυξη της
µεθοδολογικής προσέγγισης (ολοκληρωµένο),
συλλογή προκαταρκτικών δεδοµένων από χώρες
οµάδων µελών χρησιµοποιώντας την ίδια
µεθοδολογία (ολοκληρωµένο), αξιολόγηση των
εργαλείων µεθοδολογίας (επόµενο στάδιο), ανάλυση
δεδοµένων (επόµενο στάδιο) και προγραµµατισµό
διαχρονικής έρευνας.
Επικοινωνήστε: Bojana Petric και Mira Bekar
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

Deborah Soria (Italy)
Victoria Johansson (Sweden)
Maria Bougioukou (Greece) θα επισκεφθεί

Jule Dockrell (UK)
Naymé Salas (Spain) θα επισκεφθεί

Teresa Limpo (Portugal)
Teresa Limpo (Portugal) θα επισκεφθεί

Kausalai Wijekumar (US)
Trinidad García (Spain) θα επισκεφθεί

Rui A. Alves (Portugal)

new year suggestion
Ένας σηµαντικός στόχος του επόµενου χρόνου είναι
να διπλασιάσουµε τον αριθµό των µελών µας. Για να
το πετύχουµε, ενθαρρύνουµε τα µέλη µας να
συστήσουν το δίκτυό µας τουλάχιστον σε έναν
συνεργάτη τους. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η
εµπλοκή διδακτορικών φοιτητών αλλά και
συνεργατών µε σηµαντική εµπειρία στην έρευνα του
αλφαβητισµού.
Φέρτε ένα µέλος στο ELN!

credits
Σχεδιασµός και διαχείριση περιεχοµένου εφηµερίδας: Teresa Limpo.
Ελληνική έκδοση: Σύλβια Μ. Σαββίδου.
Ευχαριστούµε τα µέλη του ELN που συνεισέφεραν µε φωτογραφίες.
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