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news
● Warsztaty WG2 + WG3 odbędą się w
Zagrzebiu w dniach 30-31. 03.
● Warsztaty WG1 + WG2 w Jyväskyli
okazały się wielkim sukcesem

● ELN uczestniczyła w spotkaniach w
Bogocie oraz w Lizbonie

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 i WG3 spotkają się w Zagrzebiu 30 i
31.03., aby rozwijać wspólne cele i działania. Plan
spotkania: równoległe sesje na temat metod,
narzędzi i eksperymentów, wykłady plenarne
wygłoszone przez Sarah Huffman i Tomasa Tjusa,
wystąpienia prezentujące postęp prac konkretnych
zespołów, a także krótkie prezentacje na temat
dobrych praktyk promujących czytanie. Helen Limon
opisze swoje doświadczenia z STSM w Bibliotece
IBBY na Lampedusie. Zespół ds. społeczeństwa
wykorzysta ten warsztat do opracowania Karty ELN.

● Zaplanowano wydarzenia ELN na 2017
● Konferencja zamykająca odbędzie się
w Porto, 11. 2018

state of the art
Pierwsze 2 lata Akcji COST IS1401ELN położyły
fundamenty pod dużą sieć, obecnie skupiającą 288
naukowców z 49 krajów (35 państw COST, 3 NNC,
11
IPC).
Cel
podstawowy:
utworzenie
Stowarzyszenia ELN oraz inne cele zawarte w MoU
są realizowane. Dzięki finansowaniu zapewnionemu
przez COST, 245 naukowców uczestniczyło w 44
inicjatywach, w tym 302 naukowców uczestniczyło w
wydarzeniach
naukowych. Zorganizowano
5
warsztatów WG i 3 szkolenia. Odpowiedzią sieci na
dwa podstawowe europejskie wyzwania (tzn.,
wielojęzyczność i związek czytania z pisaniem) są 2
monografie wieloautorskie oraz 3 ankiety o zasięgu
międzynarodowym.

wg1+wg2 workshop
ELN WG1 i WG2 spotkały się w Jyväskyli w dniach
od 2 do 3 lutego. W bogatym programie naukowym
wzięło udział 117 naukowców. Oprócz dyskusji i
równoległych spotkań omawiających postęp prac
WG, odbyły się 3 wykłady plenarne:
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

Warsztat został przedłużony o 1 dzień, podczas
którego wystąpienia wygłosili Keneth Pugh i
członkowie zespołu z Jyväskyli kierowanego przez
Heikkiego Lyytinena..
Szczegółowy program, zdjęcia i wystąpienia tutaj

Aktualne wyzwania to: podwojenie liczby członków
ELN w celu osiągnięcia światowego zasięgu;
współpraca z praktykami, decydentami i innymi
interesariuszami; wykorzystanie wiedzy, kontaktów i
komunikacji w celu połączenia nauki i praktyki
edukacyjnej w sferze czytania i pisania.

@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

Piąte spotkanie SG odbyło się 1 lutego w Jyvaskyli.
SG przeanalizowała 24-miesięczne sprawozdanie
przedłożone Stowarzyszeniu COST i opracowała
plan strategiczny osiągnięcia celów określonych w
MoU . Omówiono i uzgodniono także obecny GP3,
plan prac i budżet. SG uznała, że dla
zmaksymalizowania wpływu sieci na całym świecie
bardzo ważne jest podwojenie liczby członków ELN i
przypomnienie członkom sieci o uwzględnianiu ELN
w swoich publikacjach

Podczas największej konferencji poświęconej
badaniu pisania (WRAB), w dniach 15-19 lutego,
odbyło się sympozjum ELN: “Strengthening world
citizens’ capabilities by establishing ELN: Goals,
current projects, and achievements”. Sympozjum
zorganizował
Rui
A.
Alves,
z
udziałem
przedstawicieli trzech grup roboczych (odpowiednio,
Otílii Sousy, Miry Bekar i Davida Galbraitha).
Dyskusję moderowała Christiane K. Donahue.

eln in lisbon

mc meeting #3
W trzecim spotkaniu MC 2 lutego w Jyväskyli wzięli
udział przedstawiciele 27 krajów. Podczas
spotkania, przewodniczący omówił 24-miesięczne
sprawozdanie. Obecny i pozostałe GP3 zostały
przedyskutowane i uzgodnione. Liderzy WG
podsumowali działalność naukową WG , a
członkowie SG poinformowali o realizacji swoich
zadań. Szczególną uwagę zwrócono na plan
strategiczny maksymalizujący wpływ sieci na całym
świecie (wielkość sieci oraz uwzględnienie ELN w
publikacjach). Ustalono, że konferencja zamykająca:
1st Literacy Summit odbędzie się w Porto, 1-3
listopada 2018 r.

ed. meeting #3
Podkreślono
sukces
bieżących
projektów
(monografie wieloautorskie i numery specjalne) i
omówiono International Handbook of Literacy
Science. Rozważono różne pomysły dotyczące
struktury i głównych tematów. Biorąc pod uwagę
wielość ortografii reprezentowanych w Akcji, za
ważny wkład podręcznika uznano szczegółowe
porównania różnych ortografii.

Nasza Akcja została niedawno wybrana przez
COST jako przykład portugalskiego sukcesu i
zaprezentowana podczas spotkania “Inspiring
Researchers, Strengthening Europe” 20 lutego, w
którym
uczestniczyło
kilku
wysokiej
rangi
interesariuszy i decydentów w dziedzinie nauki.
Więcej informacji tutaj

cost changed my life
Dzięki wsparciu STSM COST-ELN, spędziłam 6
miesięcy u profesorów Tomasa Tjusa i Erlanda
Hjelmquista, na Uniwersytecie w Göteborgu. Byłam
wcześniej zaangażowana w projekty dotyczące
umiejętności czytania i pisania prowadzone przez
szwedzkich profesorów i moją byłą promotorkę w
Chorwacji, profesor Gordanę Keresteš. Rezultatem
projektów jest szeroka baza danych na temat
trudności w czytaniu u dzieci. Możliwość codziennej
współpracy z wiodącymi ekspertami w tej dziedzinie
umożliwiła mi, początkującej badaczce, zdobyć
wiedzę istotną dla moich przyszłych badań czytania i
pisania. Co więcej, ta niepowtarzalna okazja skłoniła
mnie do kontynuowania kariery w IDPP, na
Uniwersytecie w Göteborgu.
Irma Brkovic

credits
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