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news
● Den WG2 + WG3 workshop ska äga
rum i Zagreb 30-31 mars
● Den WG1 + WG2 workshop var en stor
framgång

● ELN var närvarande vid
spridningsevenemang i Bogota och i
Lissabon
● 2017 ELN evenemang redan planerat
● Avslutande konferens i Porto, 11/2018

state of the art
De första 2 åren av COST Action IS1401ELN var
avgörande för att lägga grunden för en stor och tätt
nätverk, för närvarande bestående av 288 forskare
från 49 länder (35 COST-länder, 3 NNC, 11 IPC). Det
grundläggande syftet att säkerställa organisationen
European Literacy Network strävas efter aktivt,
tillsammans med de andra MoU mål. COST
finansiering har direkt möjliggjort för 245 forskare att
utbyta och delta i 44 initiativ, med ca 302 forskare
som deltar i vetenskapliga evenemang. Fem WG
verkstäder plus 3 skolor var också framgångsrikt
organiserade.
Man
jobbar
aktivt
på
två
grundläggande
europeiska
utmaningar
(viz.,
flerspråkighet och läsa-skriva relationen) inom nätet i
form av redigerade böcker, tillsammans med
implementering av tre insiktsfulla gränsöverskridande
forskningsinitiativ.

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 and WG3 ska träffas i Zagreb 30 och 31
mars för att samordna och främja deras
gemensamma mål och aktiviteter. Förutom parallela
möten gällande metoder, verktyg och experiment,
kommer det två grundtankar av Sarah Huffman och
Tomas Tjus, samtal som ska presentera framsteg av
specifika grupper, och korta presentationer om god
praxis för att främja läsning. Vår kollega Helen
Limon kommer att beskriva sin erfarenhet på IBBZ
Lampedusa biblioteket under STSM. Denna
workshop kommer också att ha för mål att diskutera
forskning och praktiskt arbete samt möjligheter till
framgång inom ELN.

wg1+wg2 workshop
ELN WG1 och WG2 möttes i Jyväskylä från 2: a till
3:e februari. Workshopen förenade 117 forskare,
som aktivt deltagit i ett rikt vetenskapligt program.
Förutom ELN medlemmarnas samtal och parallella
möten för att främja WG verk fanns tre inbjudna
grundtankar:
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 förlängdes en dag med insiktsfulla
samtal från Keneth Pugh och Jyväskylä laget under
ledning av Heikki Lyytinen.
Detaljerat program, bilder och samtal här

ELN står nu inför stora utmaningar: en fördubbling av
nuvarande
ELN
medlemmar
för
att
få
världsomfattande och täckning; kontakt med
praktikanter, beslutsfattare och andra deltagare inom
området läskunnighet för att nå samhället i stort; och
investering i kompetens, nätverksarbetande och
kommunikationsutmaning med syfte att överbrygga
klyftan mellan läs- och skrivkunnighet och utbildning.
@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 mötet ägde rum i Jyväskylä 1 februari.
SG gick igenom 24-månaders rapporten som var
återlämnad till COST Organisationen för validering
samt utarbetat en strategisk plan för att uppfylla de
mål och leverabler bestämda i MoU. Den nuvarande
GP3 och arbetsplanen och budgeten för de
kommande perioderna av Projektet diskuterades
också och kommit överens om. För att maximera
effekten av nätverket i världen enades SG att det är
viktigt att fördubbla antalet ELN medlemmar och
uppmana alla deltagare att tacka för ELN i sina
publikationer

Ett ELN symposium med titeln "Att stärka
världsmedborgarnas möjligheter genom att inrätta
ELN: Mål, pågående projekt och framgångar"
genomfördes vid den största konferensen ägnat åt
forskning inom skrivning (WRAB), 15-19 februari.
Detta symposium var sammankallat av Rui A. Alves,
med representanter från de tre WG (respektive,
Otilia Sousa, Mira Bekar, och David Galbraith). Na
insiktsfull diskussion gjordes av Christiane K.
Donahue.

mc meeting #3
Den 3: e MC mötet, som hölls i Jyväskylä den 2
februari, samlade representanter från 27 länder.
Under detta möte, gick ordföranden genom 24månaders framgångsrapporten. Den nuvarande
GP3 och återstående diskuterades och avtalats. WG
ledare sammanfattade sin vetenskaplig verksamhet
och SG medlemmar rapporterade om sina uppgifter.
Särskild uppmärksamhet har ägnats åt den
strategiska planen för att maximera effekten av
nätverket i världen (dvs nätverk storlek och
omfattande samt erkännande av ELN). Ett viktigt
beslut
på
detta
möte
gällde
Projektets
avslutningskonferens / 1:a läs- och skrivkunnighet
toppmötet, som ska hållas i Porto, 1-3 november,
2018.

ed. meeting #3

Detta möte var anslöt sig till SG möte. Framgången
för pågående projekt erkändes (redigerat volymer
och speciella frågor), följt av en diskussion om
Internationella
Handboken
om
Läsoch
skrivkunnighet. Olika idéer om struktur och
viktigaste frågor som skall omfattas ansågs. Med
tanke på de många ortografier representerade i
Projektet, blev det bestämt att ett viktigt bidrag av
denna handbok blir att ge en detaljerad jämförelse
mellan olika ortografier.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

eln in lisbon
COST stödpolitik grupp har nyligen bestämt att vårt
projekt skall vara presenterat som portugisisk
framgångssaga vid evenemanget "Inspirerande
Forskare, Stärkande av Europa” 20 februari. Detta
evenemang involverade flera forskare, intressenter
och andra deltagare inom området. Detta var en
livlig händelse där ELN var i rampljuset.
Mer info här

cost changed my life
Med stöd av STSM COST-ELN, tillbringade jag 6
månader med professorer Tomas Tjus och Erland
Hjelmquist, vid Göteborgs universitet. Jag var
tidigare involverad i läs- och skrivkunnighet
relaterade projekt som leds av svenska professorer
och min tidigare handledare i Kroatien, professor
Gordana Kerestes. Dessa projekt resulterade i en
omfattande databas om barn med lässvårigheter.
Möjligheten att arbeta med ledande experter inom
området, på dagbasis, möjliggjorde en effektiv
strategi som annars knappast skulle vara möjligt,
och hjälpte mig, som en nybörjare i fältet, att få
kunskap relevant för min framtida engagemang i läsoch skrivkunnighet forskning. Dessutom har denna
unika möjlighet uppmuntrat mig att sträva efter och
fortsätta min karriär på IDPP, Göteborgs universitet.
Irma Brkovic
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