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news
● De WG2+WG3 workshops zijn op 30
en 31 maart in Zagreb
● De WG1+WG2 workshop in Jyväskylä
was een groot succes

● ELN disseminatie activiteiten in
Bogotá en in Lissabon

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 en WG3 komen bij elkaar in Zagreb op 30
en 31 maart om hun gezamelijke doelen en
activiteiten te delen en af te stemmen. Er zijn
parallelsessies over methodes, instrumenten, en
experimenten, twee keynotes (van Sarah Huffman
en Tomas Tjus), presentaties over de voortgang van
onderzoeksteams, en korte presentaties over good
practices voor leesbevordering. Helen Limon zal
vertellen over haar ervaringen bij de IBBY
Lampedusa Library tijdens een STSM. Tijdens de
workshop zal ook verder gewerkt worden aan de
ELN Charter.

● 2017 ELN events zijn gepland
● Slotconferentie in Porto, nov 2018

state of the art
De eerste 2 jaar van COST Action IS1401ELN
waren cruciaal om de fundamenten te leggen voor
een groot en dicht netwerk, dat op dit moment
bestaat uit 288 onderzoekers uit 49 landen (35
COST landen, 3 NNC, 11 IPC). Er wordt hard
gewerkt aan het opzetten van een
European
Literacy Network Association en aan de andere
MoU doelen. COST financiering heeft er voor
gezorgd dat 245 onderzoekers op uitwisseling
konden en deel konden nemen aan 44 initiatieven,
302
onderzoekers
namen
deel
aan
wetenschappelijke
events. Er werden vijf
succesvolle WG workshops en 3 training schools
georganiseerd. Twee grote Europese uitdagingen
(meertaligheid en de link tussen lezen en schrijven)
worden aangepakt door het netwerk door middel
van
boeken
en
grensoverschrijdende
onderzoeksinitiatieven. ELN staat nu voor
belangrijke uitdagingen: streven naar verdubbeling
van het ledenaantal en uitgroeien tot een
werelddekkend netwerk en het aanpakken van
problemen rondom geletterdheid in de samenleving
in samenwerking
met de onderwijspraktijk,
beleidsmakers en andere betrokkenen om
zodoende de kloof tussen onderzoek en onderwijs
te dichten.
@ELNcost

wg1+wg2 workshop
Op 2 en 3 februari hebben ELN WG1 en WG2 een
gezamenlijke workshop gehouden in Jyväskylä,
waarbij 117 onderzoekers actief deelnamen aan een
rijk wetenschappelijk programma. In aanvulling op
presentaties en bijeenkomsten van ELN leden over
voortzetting van WG activiteiten, waren er drie
keynotes:
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

Aansluitend op de workshop was er de volgende
dag een bijeenkomst met presentaties van Keneth
Pugh en het Jyväskylä team, o.l.v. Heikki Lyytinen.
Presentaties en foto’s vind je hier

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
mar 30-31
mar 30
tba
tba

WG2+WG3 workshop, Zagreb
Societal team meeting #1, Zagreb

feb 7-9
feb 7-9

SC meeting #6, Winterthur

WG3 meeting, Antwerp
WG1 meeting, Malta

feb 7-9
tba

Establishing ELN, Winterthur

MC meeting #4, Winterthur
WG2 meeting, Dubrovnik

sg meeting #5
Op de vijfde SG bijeenkomst, op 1 februari in
Jyvaskyla, heeft de SG het bij COST Association
ingediende 24-Month Report gereviewd en een
strategisch plan uitgewerkt m.b.t. deandere in de
MoU gestelde doelen. De huidige GP3, het Work
Plan and Budget voor de resterende periode van de
Action werden besproken en goedgekeurd. Om de
impact van het netwerk te vergroten, streeft de SG
verdubbeling van het ELN ledenaantal na en
stimulering van het vermelden van ELN in
publicaties van ELN leden.

eln in bogotá
ELN heeft bijgedragen aan de grootste conferentie
op schrijfonderzoekgebied (WRAB, 15-19 februari)
met een symposium getiteld “Strengthening world
citizens’ capabilities by establishing ELN: Goals,
current
projects,
and
achievements”.
Het
symposium, geïnitieerd door Rui A. Alves, bevatte
bijdragen van afgevaardigden van drie WGs
respectievelijk Otília Sousa, Mira Bekar en David
Galbraith) en werd afgesloten met een inhoudelijke
discussie door Christiane K. Donahue.

eln in lisbon

mc meeting #3
Op de 3de MC bijeenkomst op 2 februari in
Jyvaskyla waren afgevaardigden van 27 landen
aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst reviewde de
voorzitter het 24-Month Progress Report. De huidige
en overige GP3 zijn besproken en goedgekeurd.
WG
leiders
deden
verslag
van
hun
wetenschappelijke activiteiten en SG leden
rapporteerden over hun taken. Speciale aandacht
was er voor het strategisch plan om de impact van
het netwerk wereldwijd te vergroten (vergroten van
het netwerk en ELN vermelding). Verder is besloten
dat de Action’s Closing Conference/ 1st Literacy
Summit gehouden wordt van 1-3 november 2018 in
Porto.

ed. meeting #3
Deze bijeenkomst was samengevoegd met de SG
bijeenkomst. Na het succes van de huidige
projecten (boeken en special issuses), werd nu het
International Handbook of Literacy Science
besproken. Verschillende ideeën over de structuur
en de inhoud passeerden de revue. Gegeven de
vele ortografieën die vertegenwoordigd zijn in de
Action, was er algemene overeenstemming dat een
belangrijke bijdrage aan het Handbook zou moeten
bestaan uit een gedetailleerde vergelijking tussen
orthografieën.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

De Action is door de COST policy support group
geselecteerd als voorbeeld van een Portugees
succesverhaal voor het “Inspiring Researchers,
Strengthening Europe” event op 20 februari. Bij dit
event waren diverse beleidsmakers, beslissers en
andere belangrijkeu stakeholders aanwezig. De
levendige netwerklunch bood veel mogelijkheden
om ELN onder de aandacht te brengen.
Meer info hier

cost changed my life
Ondersteund door STSM COST-ELN, heb ik 6
maanden doorgebracht aan de Universiteit van
Gothenburg bij de professoren Tomas Tjus and
Erland Hjelmquist. Ik was eerder betrokken bij
projecten
over
geletterheid
van
Zweedse
professoren en mijn voormalige supervisor professor
Gordana Kerestes. Deze projecten resulteerden in
een uitgebreide database van kinderen met
leesproblemen. De dagelijkse samenwerking met
vooraanstaande experts uit het veld maakte het voor
mij mogelijk om zeer efficient te werken en om
waardevolle en relevante kennis op te doen op dit
onderzoeksgebied. Door deze unieke mogelijkheid
heb ik besloten om mijn wetenschappelijke carrière
verder voort te zetten bij IDPP op de Universiteit van
Gothenburg.
Irma Brkovic
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