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news
● Τα εργαστήρια WG2+WG3 θα γίνουν
στο Ζάγκρεμπ, 30-31 Μαρτίου
● Τα εργαστήρια WG1+WG2 στη
Jyväskylä είχαν μεγάλη επιτυχία

● Το ELN ήταν παρόν σε δράσεις
διάχυσης: Μπογκοτά, Λισσαβώνα
● Προγραμματίστηκαν οι εκδηλώσεις
του ELN για το 2017
● Συνέδριο λήξης στο Porto, Νοεμ 2018

state of the art
Τα πρώτα δύο χρόνια της Δράσης COST
IS1401ELN έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία
ενός μεγάλου δικτύου με 288 ερευνητές από 49
χώρες (35 χώρες COST, 3 NNC, 11 IPC). Ο
βασικότερος στόχος για την εξασφάλιση ενός
πανευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας για την
ανάγνωση είναι η ενεργός συμμετοχή, παράλληλα
με τους άλλους στόχους MoU. Η χρηματοδότηση
του COST επέτρεψε άμεση ανταλλαγή και
συμμετοχή 245 ερευνητών σε 44 πρωτοβουλίες, με
επίσης 302 ερευνητές να συμμετέχουν
σε
επιστημονικές εκδηλώσεις. Πέντε εργαστήρια και 3
σεμινάρια κατάρτισης διοργανώθηκαν επίσης
επιτυχώς. Δύο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές προκλήσεις
(πολυγλωσσία και σύνδεση ανάγνωσης - γραφής)
προσεγγίζονται από το δίκτυο μέσ' από συλλογικά
βιβλία, μαζί με την εφαρμογή τριών διακρατικών
ερευνητικών πρωτοβουλιών.
Το ELN αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις: να
διπλασιάσει τα μέλη του για να αποκτήσει
παγκόσμια διάσταση, να συνδεθεί με επαγγελματίες,
διαμορφωτές πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους
φορείς παιδείας για να προσεγγιστεί ευρέως η
κοινωνία να εκμεταλλευτεί την
εμπειρία, τη
δικτύωση και την πρόκληση της επικοινωνίας για να
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της Επιστήμης της
Ανάγνωσης και της Εκπαίδευσης.
@ELNcost

wg2+wg3 workshop
Τα ELN WG2 και WG3 θα γίνουν στο Ζάγκρεμπ στις
30-31 Μαρτίου για να συντονιστούν
και να
προωθήσουν κοινούς στόχους και δραστηριότητες.
Εκτός
από
παράλληλες
συναντήσεις
για
μεθοδολογία, εργαλεία και πειράματα, θα γίνουν δύο
κεντρικές ομιλίες από την Sarah Huffman και τον
Tomas Tjus, ομιλίες για τα επιτεύγματα ειδικών
ομάδων και σύντομες παρουσιάσεις για πρακτικές
που προωθούν την ανάγνωση. Η συνάδελφος
Helen Limon θα περιγράψει την εμπειρία της στο
IBBY Lampedusa Library κατά το STSM. Αυτό το
εργαστήριο θα βοηθήσει την ομάδα να συζητήσει τη
διεξαγωγή έρευνας και πρακτικής καθώς και τις
ανάλογες εργασίες προώθησης στο ELN Charter.

wg1+wg2 workshop
Τα ELN WG1 και WG2 έγιναν στη Jyväskylä 2-3
Φεβ. Στο εργαστήριο συμμετείχαν ενεργά 117
ερευνητές σε ένα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα.
Εκτός από τις ομιλίες και τις παράλληλες
συναντήσεις των μελών μας για την προώθηση των
WG εργασιών, έγιναν και 3 κεντρικές ομιλίες:
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

Το εργαστήριο παρατάθηκε για μία μέρα με
εμπνευσμένες ομιλίες από τον Keneth Pugh και την
ομάδα από την Jyväskylä υπό την καθοδήγηση του
Heikki Lyytinen.
Πρόγραμμα, φωτογραφίες και ομιλίες εδώ

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

Η πέμπτη συνάντηση SG έγινε στη Jyvaskyla, 1η
Φεβ. Εξετάστηκε η 24-μηνη αναφορά που
υποβλήθηκε στο COST για αξιολόγηση και
εκπονήθηκε ένα στρατηγικό σχέδιο για την
υλοποίηση των στόχων και των παραδοτέων που
θεσπίστηκαν στα MoU. Το τρέχον GP3, το Σχέδιο
Εργασίας και ο Προϋπολογισμός για τις υπόλοιπες
περιόδους συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν. Για να
μεγιστοποιηθεί η επιρροή του δικτύου διεθνώς, το
SG
συμφώνησε
ότι
είναι
σημαντικό
να
διπλασιαστούν τα μέλη και οι εμπλεκόμενοι να
αναγνωρίζουν το ELN στις εκδόσεις τους.

Το συμπόσιο "Ενδυναμώνοντας τις ικανότητες των
πολιτών του κόσμου μέσω του ELN: στόχοι,
τρέχουσες εργασίες και επιτεύγματα" έγινε στο
μεγαλύτερο συνέδριο για την έρευνα στη συγγραφή
(WRAB),15-19 Φεβ. Το συμπόσιο συγκλήθηκε από
τον Rui A. Alves, με εκπροσώπους από 3 WGs
(Otília Sousa, Mira Bekar, και David Galbraith
αντιστοίχως). Επίσης, έγινε μία εμπνευσμένη
συζήτηση από την Christiane K. Donahue.

mc meeting #3
Η 3η συνάντηση MC (Jyvaskyla, 2 Φεβ),
συγκέντρωσε εκπροσώπους από 27 χώρες. Κατά τη
συνάντηση, η προεδρία εξέτασε την 24-μηνη
Αναφορά
Προόδου.
Συζητήθηκαν
και
συμφωνήθηκαν επίσης το τρέχον GP3 αλλά και τα
υπόλοιπα. Οι WG ιθύνοντες συνόψισαν τις WG
επιστημονικές δραστηριότητες και τα SG μέλη
παρουσίασαν τις εργασίες τους. Ειδική προσοχή
δόθηκε στο στρατηγικό σχέδιο για να μεγιστοποιηθεί
η επίδραση του δικτύου διεθνώς (π.χ. εύρος δικτύου
και αναγνώριση του ELN). Μια σημαντική απόφαση
της συνάντησης ήταν ότι το Συνέδριο Λήξης της
Δράσης / 1η Σύνοδος Αλφαβητισμού θα γίνει στο
Πόρτο, 1-3 Νοεμ, 2018.

ed. meeting #3
Η συνάντηση αυτή ακολούθησε τη συνάντηση της
επιτροπής συντονισμού (SG). Η επιτυχία των
τρεχουσών εργασιών αναγνωρίστηκε (συλλογικοί
τόμοι και ειδικά τεύχη) και συζητήθηκε το Διεθνές
Εγχειρίδιο
της
Επιστήμης
Αλφαβητισμού.
Συζητήθηκαν επίσης διάφορες ιδέες για τη δομή και
τα κύρια θέματα που θα περιληφθούν. Λόγω των
πολλών ορθογραφιών που αντιπροσωπεύει η
Δράση, συμφωνήθηκε ότι το Εγχειρίδιο πρέπει να
συνεισφέρει σε μια αναλυτική σύγκριση των
διαφορετικών ορθογραφιών.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

eln in lisbon
Η Δράση μας επιλέχθηκε από την ομάδα
υποστήριξης πολιτικής του COST να παρουσιαστεί
ως μία πορτογαλική επιτυχία στην εκδήλωση
"Εμπνευσμένοι Ερευνητές, Ισχυρή Ευρώπη" στις 20
Φεβ. Το γεύμα στην εκδήλωση δικτύωσης
περιλάμβανε
υψηλά
ιστάμενους
φορείς
επιστημονικής πολιτικής, λήψης αποφάσεων και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην εκδήλωση το ELN
ήταν το επίκεντρο της προσοχής
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

cost changed my life
Με την υποστήριξη του STSM COST-ELN,
επισκέφθηκα για 6 μήνες τους καθηγητές Tomas
Tjus και Erland Hjelmquist στο πανεπιστήμιο του
Gothenburg. Παλαιότερα συμμετείχα σε έρευνες
σχετικά με τον αλφαβητισμό υπό την καθοδήγηση
Σουηδών καθηγητών και του τέως επόπτη μου στην
Κροατία, καθ. Gordana Kerestes. Οι έρευνες αυτές
προσέφεραν εκτενή βάση δεδομένων για παιδιά με
δυσκολίες
ανάγνωσης.
Η
καθημερινή
μου
συνεργασία με κορυφαίους ερευνητές στον τομέα
ήταν μια αποτελεσματική ευκαιρία, που δε θα
μπορούσα έχω διαφορετικά. Με βοήθησε, ως νέα
στον χώρο, να αποκτήσω πολύτιμες γνώσεις για τη
μελλοντική μου έρευνα στον αλφαβητισμό. Αυτή η
μοναδική ευκαιρία μου έδωσε επίσης κίνητρο να
συνεχίσω την σταδιοδρομία μου στο IDPP, στο
Πανεπιστήμιο του Gothenburg.
Irma Brkovic

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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