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news
• Tydzień ELN na Cyprze w listopadzie
ubiegłego roku okazał się wielkim
sukcesem
• Podczas spotkania ELN w dniach 1-3
lutego (Jyväskylä) odbędą się
warsztaty WG1 + WG2 oraz spotkania
MC i SG

eln cyprus week
Training School on Eye-Tracking

Podczas 3 ELN TS odbyły się wykłady i zajęcia
praktyczne na temat wykorzystania eye-trackingu. W
TS wzięło udział 16 ESR z 7 krajów, którzy zdobyli
znaczne doświadczenie w stosowaniu tej metody.
WG1+WG3 Workshop

24 członków ELN z 12 krajów wzięło udział w
warsztatach, które były okazją dla członków WG do
dowiedzenia się o realizowanych działaniach i
zaplanowania kolejnych etapów działań.

• Pomóż nam zwiększyć wpływ ELN
poprzez sieci społeczne

greetings from the chair
Drodzy członkowie ELN, drogie
Koleżanki i Koledzy,
Jesteśmy w połowie naszej drogi
i powoli zaczynamy dostrzegać,
jak będzie wyglądać
Stowarzyszenie ELN.
Stajemy się dużą, zauważalną siecią, ale musimy
podwoić liczbę członków, aby stać się prawdziwie
globalną siecią działającą na rzecz piśmienności.
Stajemy się coraz bardziej widoczni, zatem warto
zaangażować swoich współpracowników z całego
świata w pracę sieci. Przyszły rok ma zasadnicze
znaczenie dla naszych celów, ponieważ wraz z
intensywnie trwającą pracą naukową WGs,
będziemy też omawiać Kartę ELN i aktywnie
budować fundamenty ogólnoświatowego
stowarzyszenia, które będzie rozwijać naukowe
badania czytania i pisania poprzez wspieranie
tworzenia sieci, rozwijanie zdolności młodych
naukowców, łączenie naukowych badań czytania i
pisania z edukacją oraz szerzenie wartości
humanistycznych. Kierowanie tą pracą jest dla mnie
wielkim zaszczytem.
Radosnego świętowania i wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku 2017!
Rui A. Alves
@ELNcost

sg meeting #4
Czwarte spotkanie Action’s Steering Group miało
miejsce w Nikozji w dniu 3 listopada. SG ocenił
poprzedni GP, omówił Working Plan i budżet dla
pozostałych miesięcy GP3 (do kwietnia 2017). Na
spotkaniu określono także plan opracowania
sprawozdania monitorującego 24 miesiące prac w
ramach Akcji; oraz omówiono prace prowadzone w
poszczególnych kategoriach działalności SG.

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

ELN jest na Twitterze i Facebooku. Śledząc nas
online, uzyskasz na bieżąco informacje o
działaniach ELN, będziesz w kontakcie z innymi
użytkownikami, a także przyczynisz się do
informowania o naszej pracy różnymi kanałami.

Podczas poprzedniego miesiąca pracowaliśmy nad
sprawozdaniem z postępów prac podczas
pierwszych 24 miesięcy trwania Akcji; raport został
już złożony. Wielu członków ELN pomogło nam
przesyłając dane o swoich publikacjach i projektach
w latach 2015-2016. Zebrane informacje zostaną już
wkrótce opublikowane na naszej stronie.

Twitter: www.twitter.com/ELNcost

Tweety o wydarzeniach będą widoczne od razu, nie
tylko dla członków sieci, ale także dla szerszego
grona odbiorców.
• Dodając @ELNcost
• Użyj hashtaga #ELNcost
• Podczas wydarzeń ELN, zachęcaj uczestników
do tweetowania; użyj powyższego hashtaga
Facebook: www.facebook.com/is1401eln

Do tej pory mniej niż 20% naszych członków śledzi
nasze konto na Facebooku. Proszę, przyłącz się do
ELN na Facebooku i zaproś inne osoby do tej sieci.
• Polub stronę
• Dodawaj lajki i komentarze pod postami
• Napisz coś na stronie, np. rozpowszechniając
przyszłe zdarzenia
• Wyślij nam zdjęcia swoich działań związanych z
ELN (np. STSM, TS, itp.), które umieścimy na
stronie.
Pomóż nam wzmocnić obecność ELN w sieciach
społecznych i dotrzeć do ogółu społeczeństwa.
Jeżeli nie masz jeszcze konta na Twitterze lub
Facebooku, załóż je - warto!

project on thesis writing
Celem projektu jest zbadanie procesu pisania prac
doktorskich / magisterskich z perspektywy ich
autorów i autorek, w różnych kontekstach i językach
europejskich. Pierwszy etap, obecnie realizowany,
obejmuje opracowanie podejścia metodologicznego
(zakończone), zebranie wstępnych danych,
pochodzących od państw, które reprezentują
członkowie zespołu, przy użyciu tej samej
metodologii (zakończone), ewaluację narzędzia
metodologicznego (kolejny etap), analiza danych
(kolejny etap) oraz planowanie badań podłużnych.
Kontakt: Bojana Petric i Mira Bekar
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

Dziękujemy członkom ELN, którzy przyczynili
się do powstania raportu

stsm grantees 2016/17
Catherine Meulemans (Belgium odwiedzi

Victorię Johansson (Sweden)
Helen Limon (UK) odwiedzi

Deborah Soria (Italy)
Lise Paesen (Belgium) odwiedzi

Victorię Johansson (Sweden)
Maria Bougioukou (Greece) odwiedzi

Jule Dockrell (UK)
Naymé Salas (Spain) odwiedzi

Teresę Limpo (Portugal)
Teresa Limpo (Portugal) odwiedzi

Kausalai Wijekumar (US)
Trinidad García (Spain) odwiedzi

Rui A. Alves (Portugal)

new year suggestion
Ważnym celem na przyszły rok jest podwojenie
liczby członków ELN. W związku z tym zachęcamy
każdego członka ELN do zrekrutowania co najmniej
jednego badacza/badaczki; szczególnie
doktorantów i badaczy z dużym doświadczeniem w
badaniach czytania i pisania.
!
Zaproś nowego członka do ELN!

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