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news
● ELN Kypros I November var veldig
vellykket.
● ELN event i1-3 Feb. (Jyväskylä) vil
inkludere WG1+WG2 workshop, og MC
og SG møter
● Hjelp oss å maksimere ELN innflytelse
gjennom sosiale nettverk

eln cyprus week
Training School on Eye-Tracking

Den tredje ELN TS inneholdt forelesninger og
hands-on trening med eye-tracking. 16 ESR fra 7
ulike land deltok. Disse fikk grundig innføring og
erfaring med bruk av metoden.
WG1+WG3 Workshop

24 ELN medlemmer fra 12
land deltok på
workshopen som innebar en mulighet til bli informert
om aktiviteter som er underveis og til å planlegge
neste fase av aksjonen.

● Alle ELN medlemmer oppfordres til å
rekruttere en kollega til ELN I løpet av
2017!

greetings from the chair
Kjære ELN medlem, kjære
kollegaer.
Nå er vi halvveis, og vi
begynner å se hvordan denne
ELN Association vil se ut. Vi er
på vei til å bli et stort,
Betydningsfullt og tett nettverk, men vi trenger å
doble antallet ELN medlemskap, for at det virkelig
skal bli et verdensomspennende literacy nettverk.
Etter hvert som vi får mer innflytelse, ønsker du
kanskje å engasjere kollegaer hele verden I
nettverket. Neste år er avgjørende for våre mål, ved
siden av vårt pågående WG vitenskapelige arbeid,
kommer vi og til å diskutere ELN Charter og aktivt
bygge grunnlaget for en internasjonal organisasjon
som fremmer Literacy Science ved
nettverksdannelse, utvikle mulighetene til unge
forskere, bygge bro over gapet mellom literacy- og
utdanningsforskning, og ved å spre humanistiske
verdier. Jeg er beæret og ydmyk over at jeg har fått
anledning å lede dette arbeidet.
Ønsker dere alle en gledelig jul og alt det beste for
2017!

sg meeting #4
Det fjerde møtet med Action’s Steering Group fant
sted I Nicosia 3.november. SG gjennomgikk forrige
GP og diskuterte arbeidsplanen og budsjettet for de
siste månedene av GP3 (fram til April 2017). Dette
møtet var også viktig for å enes om en plan for å
fullføre rapporten over de 24, så vell som å
diskutere arbeidet som bilr gjort innenfor hvert
område av SG.

Rui A. Alves

@ELNcost
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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

ELN er på Twitter and Facebook. Ved å følge oss
online, kan du holde deg oppdatert på
ELN aktiviteter, holde kontakten med andre
medlemmer, og fortsette å formidle vårt arbeid i
flere kanaler.

I løpet av den siste måneden har vi jobbet med den
24-måneders framdriftsrapporten. Denne er nå
levert. Flere ELN medlemmer har bistått med dette
arbeidet ved å sende oversikt over publikasjoner,
prosjekt, og samarbeid i 2015-2016. Vi samlet inn
mye informasjon, og denne vil snart bli gjort
tilgjengelig på vår nettside.

Twitter: www.twitter.com/ELNcost

Når du twittrer om utrop eller events, vil
informasjonen bli tilgjengelig ikke bare for
nettverkets medlemmer, men også for et videre
publikum.
•
•
•

Tweet om ELN ved å legge til @ELNcost
Bruk hashtag #ELNcost
Oppmuntre deltakere på ELN events til å twittre
og gjør hashtagen synlig.

Facebook: www.facebook.com/is1401eln

Foreløpig følger mindre enn 20% av våre
medlemmer Facebook kontoen vår. Alle oppfordres
til å følge ELN på Facebook, og til å oppfordre andre
til å følge oss.
Lik siden vår og følg innholdet
• Kommenter og lik postene våre
• Skriv på siden for å gjøre andre oppmerksomme
på åpne opprop, framtidige events, eller andre
relevante ting
• Send oss bilder fra ELN-relaterte aktiviteter så vi
kan poste de
Hjelp oss å fremme ELN på sosiale nettverk.

project on thesis writing
Målet til dette prosjektet er å utforske avhandlings
skriving fra et studentperspektiv, på en rekke
Europeiske spark og I ulike kontekster. Første steg,
som allerede er i gang, innebærer å utvikle en
metodisk tilnærming, samt å samle inn foreløpige
data fra medlemmenes hjemland ved å anvende
denne metodologien (dette er gjennomført),
evaluere det metodiske verktøyet (nest steg),
analysere data (neste steg) og planlegge et
longitudinelt forskningsprosjekt (oppstart etter møtet
i Finland, 2017).
Kontakt: Bojana Petric og Mira Bekar
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

Takk til alle ELN medlemmer som bidro til
arbeidet med rapporten

stsm grantees 2016/17
Catherine Meulemans (Belgium) besøke

Victoria Johansson (Sweden)
Helen Limon (UK) besøke

Deborah Soria (Italy)
Lise Paesen (Belgium) besøke

Victoria Johansson (Sweden)
Maria Bougioukou (Greece) besøke

Jule Dockrell (UK)
Naymé Salas (Spain) besøke

Teresa Limpo (Portugal)
Teresa Limpo (Portugal) besøke

Kausalai Wijekumar (US)
Trinidad García (Spain) besøke

Rui A. Alves (Portugal)

new year suggestion
Et viktig mål for neste år er å doble antallet ELN
medlemmer. For at vi skal kunne nå det målet,
oppfordrer vi alle ELN medlemmer til å presentere
nettverket for minst en kollega. Vi er særlig opptatt
av å engasjere phd studenter I tillegg til kollegaer
med ekspertise innenfor literacy forskning.
Verv en medlem til ELN!
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