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news
● WG2+WG3-workshop Zagrebissa 30.31. maaliskuuta
● WG1+WG2-workshop Jyväskylässä
onnistui erinomaisesti

● ELN läsnä julkistustapahtumissa
Bogotássa ja Lissabonissa
● 2017 ELN-tapahtumien ajankohdat
päätetty
● Päätöskonferenssi Portossa 11/2018

state of the art
Ensimmäiset kaksi vuotta COST Action IS1401ELNprojektia olivat kriittisiä suuren ja tiiviin verkoston
perustan luomiselle. Nyt se muodostuu 288
tutkijasta 49 eri maasta (35 COST-maata, 3 NNC,
11 IPC). Päätavoitteemme turvata European
Literacy Network Association –järjestön asema on
aktiivisesti toteutuksessa muiden MoU-tavoitteiden
ohella. COST-rahoitus on suoraan mahdollistanut
245 tutkijan osallistumisen 44 hankkeeseen sekä
302 tutkijan osallistumisen tiedetapahtumiin. Viisi
WG-workshoppia ja kolme koulutustapahtumaa on
järjestetty menestyksekkäästi. Verkosto keskityy
kahteen olennaiseen eurooppalaiseen haasteeseen
(monikielisyys ja linkki lukemisen ja kirjoittamisen
välillä) toimitettujen kirjojen muodossa sekä kolmen
maiden-välisiä eroja tutkivan tutkimushankkeen
avulla.

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 ja WG3 tapaavat Zagrebissa 30.-31.3.
edistääkseen yhteisiä tavoitteitaan ja toimintojaan.
Metodeihin, työkaluihin ja koeasetelmiin liittyvien
rinnakkaisten tapaamisien lisäksi pääpuhujina ovat
Sarah Huffman ja Tomas Tjus, jotka kertovat
spesifien työryhmien kehittämistyöstään. Lisäksi
tapahtumassa on lyhyitä esitelmiä toimivista
käytänteistä lukutaidon edistämiseksi. Kollegamme
Helen Limon kertoo kokemuksestaan IBBY
Lampedusa Libraryssa STSM:n aikana. Tämä
workshop
palvelee
myös
yhteiskunnallisen
työryhmän keskustelua tutkimuksen ja käytännön
yhdistämisestä ja edistää ELN Charter työtä.

wg1+wg2 workshop
ELN WG1 ja WG2 tapasivat Jyväskylässä 2.-3.2.
Workshop toi yhteen 117 tutkijaa, jotka osallistuivat
aktiivisesti monipuoliseen tieteellisen ohjelmaan.
Lisänä ELN-jäsenten puheille ja WG tehtävien
edistämiseen
tähtääville
rinnakkaisille
tapaamisille paikalla oli kolme kutsuttua pääpuhujaa:
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

Workshopia jatkettiin yhdellä päivällä johtuen
Kenneth Pughin ja Heikki Lyytisen johtaman
Jyväskylän työryhmän puheilla .
Ohjelma, kuvat ja puheet täällä

ELN kohtaa nyt tärkeitä haasteita: ELN-jäsenyyksien
määrän
tuplaaminen
maailmanlaajuisen
kattavuuden saavuttamiseksi, yhteyden luominen
käytännön työntekijöihin, päättäjiin ja muihin
olennaisiin lukutaitoon liittyviin sidosryhmiin, sekä
asiantuntemuksen, verkoston ja tiedonvälityksen
hyödyntäminen jotta voitaisiin tukea koulutuksen
kentän ja lukutaidon tutkimuksen lähentymistä.
@ELNcost

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

eln in bogotá

Viides SG-tapaaminen oli Jyväskylässä 1.2. SG
tarkasteli COST Associationille arvioitavaksi esitetyn
kaksivuotisraportin
ja
kommentoi
strategista
suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi MoUssa.
Nykyinen
GP3
ja
työsuunnitelma
sekä
-budjetti jäjljellä oleville kausille käsiteltiin ja sovittiin.
Verkoston
maailmanlaajuisen
vaikuttavuuden
maksimoimiseksi SG oli yhtä mieltä ELN-jäsenten
määrän tuplaamisen tärkeydestä ja osanottajia
kannustettiin huomioimaan ELN julkaisuissaan.

ELN-symposium “Strengthening world citizens’
capabilities by establishing ELN: Goals, current
projects, and achievements” järjestettiin suurimman
kirjoitustutkimukselle
omistetun
konferenssin
yhteydessä
(WRAB)
15.-19.
helmikuuta.
Symposiumin kutsui koolle Rui A. Alves kolmen
WG-edustajan kanssa (Otília Sousa, Mira Bekar,
and David Galbraith). Mielenkiintoista keskustelua
johti Christiane K. Donahue.

eln in lisbon

mc meeting #3
Kolmas, Jyväskylässä helmikuun 2. päivä järjestetty
MC-tapaaminen, keräsi yhteen edustajia 27 maasta.
Tapaamisen
aikana
puheenjohtaja
arvioi
kaksivuotisedistymisraportin. Nykyisestä/meneillään
olevasta GP3:sta ja jäljellä olevista keskusteltiin ja
sovittiin. WG-johtajat tekivät yhteenvedon WG:n
tieteellisistä toimista ja SG-jäsenet raportoivat
tehtävistään.
Erityistä
huomiota
kiinnitettiin
strategiseen suunnitelmaan, jonka tavoitteena on
verkoston
vaikutuksen
maailmanlaajuinen
vaikuttavuus (esim. verkoston koko ja ELN:n
arvostus). Tapaamisen tärkeä päätös koski
päätöskonferenssia/ensimmäistä
lukutaidon
huippukokousta, joka tulee olemaan Portossa 1.-3.
marraskuuta 2018.

ed. meeting #3
Tämä tapaaminen oli yhdistetty SG-tapaamiseen.
Nykyisten projektien menestys tunnustettiin (edited
volumes ja special issues), mitä seurasi keskustelu
teoksesta International Handbook of Literacy
Science. Pohdittiin erilaisia ideoita teoksen
rakenteelle ja pääteemoille. Johtuen monien
ortografioiden edustuksessa projektissa, yhtä mieltä
oltiin siitä, että teoksen tärkeä anti tulisi olemaan
yksityiskohtainen vertailu ortografioiden välillä.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

Our Action valittiin hiljattain COST policy support
group
toimesta
“Inspiring
Researchers,
Strengthening Europe” –nimisessä 20. helmikuuta
järjestettävässä
tapahtumassa
esiteltäväksi
portugalilaiseksi
menestystarinaksi.
Tässä
verkostoitumistapahtumassa oli mukana useita
korkean tason tieteen politiikan sidosryhmiä ja
päättäjiä. Kyseessä oli vilkas tapahtuma, jossa ELN
oli valokeilassa.
Lisää tietoa täällä

cost changed my life
STSM COST-ELN:n tukemana vietin kuusi
kuukautta professoreiden Tomas Tjusin ja Erland
Hjelmquistin vieraana Göteborgin yliopistossa. Olin
aiemmin ollut mukana lukutaitoon liittyvissä
projekteissa, joita johti ruotsalaiset professorit ja
aiempi ohjaajani Kroatiassa, professori Gordana
Kerestes. Nämä projektit johtivat laajaan aineistoon
lukivaikeuksisista
lapsista.
Mahdollisuus
työskennellä
päivittäin
alan
johtavien
asiantuntijoiden kanssa mahdollisti tehokkaan
lähestymistavan, joka ei muuten olisi ollut
mahdollista, ja auttoi minua saavuttamaan
olennaista tietoa tulevaisuudelleni lukutaidon
tutkijana. Lisäksi tämä ainutlaatuinen tilaisuus
rohkaisi minua jatkamaan uraani IDPP:ssä
Göterborgin yliopistossa.
Irma Brkovic
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