NEWSLETTER MAR’17
norsk versjon

news
● WG2+WG3 workshop skal være I
Zagreb 30. -31. Mars
● WG1+WG2 Workshopen i Jyväskylä
var svært vellykket

● ELN var tilstede i Bogotá and in
Lisboa

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 og WG3 skal møtes i Zagreb 30. og 31.
mars for å koordinere aktiviteter og jobbe mot felles
mål. I tillegg til parallelle møte om metoder, verktøy
og eksperimenter, vil det være to keynote innlegg fra
Sarah Huffman og Tomas Tjus. Disse vil presentere
framskritt som er gjort, og gi korte presentasjoner av
god praksis for å fremme lesing. Vår kollega Helen
Limon vil beskrive sin erfaring med IBBY
Lampedusa Library under et STSM. Denne
workshopen vil også åpne for å diskutere arbeidet
med å forene forskning og praksis ved ELN Charter.

● ELN aktiviteter for er allerede planlagt
● Avslutningskonferanse i Porto
november 2018

state of the art
De to første årene av COST aksjonen IS1401ELN
var viktige for å legge grunnlaget for et stort og
mangfoldig nettverk som i dag teller 288 forskere fra
49 land (35 COST land, 3 NNC, 11 IPC). Det jobbes
aktivt mot målet om å sikre et europeisk literacy
nettverk, samtidig som det jobbes mot andre MoU
mål. COST finansiering har gitt 245 forskere
mulighet til utveksling og deltakelse i 44 initiativ, der
forskere deltok i vitenskapelige sammenhenger.
Fem WG workshops i tillegg til 3 training schools ble
vellykket organisert og arrangert. To grunnlegende
europeiske
utfordringer
(flerspråklighet
og
forbindelsen mellom lesing og skriving) blir adressert
av nettverket i form av bøker, sammen med
implementeringen
av
tre
tverrkulturelle
undersøkelser.

wg1+wg2 workshop
ELN WG1 og WG2 møttes i Jyväskylä fra 2.-3.
februar. 117 forskere deltok på workshopen.
Deltakerne tok del i et aktivt og rikt vitenskapelig
program. I tillegg til ELN medlemmenes innlegg og
parallell sesjoner, var det tre inviterte keynote
speakers:
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

Workshopen ble utvidet med en dag med
interessante innlegg fra Keneth Pugh og Jyväskylä
teamet ledet av Heikki Lyytinen.
Program, bilder og presentasjoner here

ELN star nå framfor to viktige utfordringer: å doble
antallet
ELN
medlemmer
for
å
dekke
verdensomspennende; knytte kontakter med
praksisfeltet, politikere, og andre som er relevante
for literacyfeltet for å nå ut til samfunnet; I tillegg til å
bygge opp ekspertise og nettverk for bedre å
kommunisere for å bygge bro over gapet mellom
literacy forskning og utdanning.
@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

Det femte SG møtet fant sted i iJyvaskyla 1.
februar. SG gikk gjennom den 2-årige rapporten
som ble levert til COST Assosiasjonen for vurdering,
og videreutviklet en strategiplan for a nå målene satt
av MoU. Den nåværende GP3 og arbeidsplanen og
budsjetter for den gjenværende perioden ble og
diskutert og avgjørelser ble tatt. For å maksimere
nettverkets internasjonale innflytelse ble SG enige
om at det er avgjørende å doble antallet ELN
medlemmer og oppfordre alle medlemmer til å
kreditere ELN i sine publikasjoner.

ELN symposiet “Strengthening world citizens’
capabilities by establishing ELN: Goals, current
projects, and achievements” ble presentert ved den
srørste skrive konferansen (WRAB), 15.-19. februar
Symposiet ble ledet av Rui A. Alves, sammen med
representanter fra tre WG (Otília Sousa, Mira Bekar,
and David Galbraith). En fruktbar diskusjon ble ledet
av Christiane K. Donahue.

eln in lisbon

mc meeting #3
Det tredje MC møtet som ble holdt i Jyvaskyla 2.
february samlet representanter fra 27 land. Den
toårige framdriftsrapporten ble gjennomgått på dette
møtet. Nåværende og gjenværende GP3 ble
diskutert og beslutninger ble tatt. WG ledere
oppsummerte WG vitenskapelige aktiviteter SG
rapporterte fra oppgavene sine. Den strategiske
planen for å øke internasjonal innflytelse
(nettverkets størrelse ELN annerkjennelse) fikk
særlig oppmerksomhet. En viktig avgjørelse som ble
tatt var at aksjonens avslutnings konferanse/ 1st
Literacy Summit, skal være I Porto, 1.-3.November
2018.

ed. meeting #3
Dette møtet var slått sammen med SG møtet. Ulike
prosjekter ble anerkjent (edited volumes og special
issues), fulgt av en diskusjon av International
Handbook of Literacy Science. Ulike ideer til struktur
og hovedtema ble vurdert. Gitt de mange ulike
ortografiene representert i aksjonen, var det generell
enighet om at et viktig bidrag ville være detaljerte
sammenlikninger av ortografier.

Vår aksjon ble nylig valgt av COST policy support
group til å bli presentert som en Portuguese suksess
historie på “Inspiring Researchers, Strengthening
Europe” in 20. february 20. Lunsj nettverks eventen
involverte flere viktige sentrale personer innen
vitenskap, politikk, og “decision makers”. Dette var
en festiv begivenhet der ELN var i søkelyset.
Mer info here

cost changed my life
Med støtte fra STSM COST-ELN, tilbrakte jeg 6
måneder hos professorene Tomas Tjus og Erland
Hjelmquistved University of Gothenburg. Jeg har
tidligere vært involvert i literacy-relaterte prosjekter
ledet av svenske professorer og min tildligere
veileder i Kroatia, professor Gordana Kerestes.
Disse prosjektene hat resultert i en massiv database
om barn med lesevansker. Muligheten til å jobbe
med ledende eksperter innen feltet, på daglig basis,
gjorde det mulig å bruke tilnærminger som ellers
ikke ville vært mulig, og hjalp meg, som en novise
innen feltet, å tilegne meg viktig for min fremtidige
forskning. Videre så motiverte denne unike
muligheten meg til å fortsette min kariere ved IDPP,
University of Gothenburg.
Irma Brkovic
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