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news
● WG2+WG3 Workshop decorrerá em
Zagreb 30-31 março
● WG1+WG2 Workshop em Jyväskylä
foi um sucesso

● ELN esteve presente em eventos de
disseminação em Bogotá e Lisboa
● Eventos ELN 2017 já agendados
● Conferência de encerramento no
Porto, nov. 2018

state of the art
Os dois primeiros anos da COST Action IS1401ELN
foram decisivos para alicerçar uma vasta e densa
rede de trabalho, atualmente composta por 288
investigadores de 49 países (35 países COST, 3
NNC, 11 IPC). O objetivo fundamental de criação da
European Literacy Network Association está a ser
ativamente perseguido, a par de outros objetivos do
MoU. O financiamento COST permitiu o intercâmbio
de 245 investigadores e a participação em 44
iniciativas, com cerca de 302 investigadores a
participar em eventos científicos. Foram também
organizadas com sucesso cinco reuniões dos WG
mais 3 training schools. Dois desafios Europeus
fundamentais (multilinguismo e a conexão leituraescrita) estão a ser considerados pela rede de
trabalho na edição de livros, juntamente com a
implementação de três inquéritos transnacionais.

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 e WG3 reunirão em Zagreb a 30-31 de
março para coordenação e prossecução dos
objetivos e atividades comuns. Além de reuniões
paralelas
sobre
métodos,
instrumentos,
e
experiências, ocorrerão duas keynotes com Sarah
Huffman e Tomas Tjus, apresentações sobre os
avanços das equipas e breves comunicações sobre
boas práticas de promoção da leitura. A colega
Helen Limon descreverá a sua experiência na IBBY
Lampedusa Library durante a STSM. Este encontro
permitirá também que o Societal Team discuta a
investigação, a articulação prática e avance nos
trabalhos relativos aos estatutos da ELN.

wg1+wg2 workshop
ELN WG1 e WG2 reuniram em Jyväskylä a 2-3 de
fevereiro. O encontro juntou 117 investigadores que
ativamente participaram num excelente programa
científico. Além das palestras dos membros ELN e
das reuniões paralelas para o avanço dos trabalhos
dos WG, decorreram 3 keynotes convidadas:
Time to stop playing Humpty Dumpty

Rhona Stainthorp
Personalized literacy instruction via mobile devices

Stephanie Gottwald
Key facts we know about dyslexia

Heikki Lyytinen

O evento prolongou-se por mais um dia com a
valorosa apresentação de Keneth Pugh e da equipa
de Jyväskylä liderada por Heikki Lyytinen.
Programa, fotos e apresentações aqui

A ELN enfrenta desafios importantes: duplicar o
número de membros para alcançar dimensão e
mundial; conetar com profissionais, decisores
políticos e outras entidades de relevância no âmbito
da literacia para chegar à sociedade; capitalizando
o conhecimento especializado, o trabalho em rede e
os desafios comunicacionais; e colmatar o fosso
entre Ciência da Literacia e Educação.
@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

A 5ª reunião do SG teve lugar em Jyvaskyla a 1 fev.
O SG analisou o 24-Month Report submetido à
COST Association para avaliação e elaborou um
plano estratégico para cumprir com os objetivos e
compromissos presentes no MoU. O atual GP3, o
Work Plan e Budget para os restantes períodos das
Ação foram discutidos e acordados. Para maximizar
o impacte da rede em todo o mundo, o SG
concordou ser fundamental duplicar o número de
membros da ELN e solicitar a todos os participantes
que façam referência à ELN nas suas publicações.

Na maior conferência dedicada à investigação na
escrita (WRAB), que decorreu a 15-19 fev, foi
realizado o simpósio da ELN “Strengthening world
citizens’ capabilities by establishing ELN: Goals,
current projects, and achievements”. Este simpósio
foi apresentado por Rui Alves, com representantes
de três WG (respetivamente, Otília Sousa, Mira
Bekar e David Galbraith). A perspícua discussão foi
levada a cabo por Christiane K. Donahue.

eln in lisbon

mc meeting #3
A 3ª reunião do MC, realizada a 2 fev., reuniu
representantes de 27 países. Durante esta reunião,
o Chair analisou o 24-Month Progress Report. O
GP3 e seguintes foram discutidos e acordados. Os
líderes dos WG resumiram as atividades dos WG e
os membros do SG relataram as suas funções.
Atenção particular foi dada ao plano estratégico
para maximizar o impacto da rede de trabalho em
todo o mundo (por exemplo, a dimensão da rede de
trabalho e os agradecimentos à ELN). Uma decisão
importante desta reunião diz respeito à Conferência
de Encerramento da Ação / 1st Literacy Summit, a
realizar no Porto, 1-3 novembro, 2018.

ed. meeting #3
Este evento culminou com o SG Meeting. Foi
valorizado o sucesso dos projetos em curso (edição
de livros e special issues), seguido por uma
discussão sobre o International Handbook of
Literacy Science. Foram consideradas diferentes
ideias sobre a estrutura e principais tópicos a
englobar.
Dadas
as
múltiplas
ortografias
representadas na Ação, foi consensual que um
importante contributo deste Handbook será fornecer
uma comparação detalhada entre ortografias.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

A nossa Ação foi selecionada pelo grupo de apoio à
política COST para apresentação como um caso de
sucesso no evento “Inspiring Researchers,
Strengthening Europe” a 20 de fevereiro. O evento
de networking involveu decisores políticos e partes
interessadas na ciência de alto nível. Este foi um
evento animado no qual a ELN esteve em foco.
Mais informações aqui

cost changed my life
Com o apoio duma STSM COST-ELN, durante 6
meses visitei os professores Tomas Tjus e Erland
Hjelmquist, na Universidade de Gothenburg. Estive
previamente envolvida em projetos no âmbito da
literacia liderados por professores da Suécia e pela
minha anterior orientadora na Croácia, Professora
Gordana Kerestes. Estes projetos resultaram numa
extensa base de dados de crianças com
dificuldades na leitura. A oportunidade de trabalhar
com os principais especialistas sobre esta temática,
diariamente, permitiu-me uma abordagem eficiente
que de outra forma seria muito difícil e possibilitouse, a mim como iniciante neste âmbito, adquirir
conhecimento pertinente para o meu envolvimento
futuro na investigação sobre literacia. Além disso,
esta oportunidade única encorajou-me a prosseguir
a minha carreira na Universidade de Gothenburg.
Irma Brkovic
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