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news
● Sukces spotkań WG2+WG3 oraz
zespołu społecznego w Zagrzebiu
● Na wrzesień i październik aplanowano
dwa szkolenia w Coventry (Wielka
Brytania) i Stavanger (Norwegia)
● Nowa sekcja serwisu internetowego
poświęcona interesowi publicznemu

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 i WG3 spotkały się w Zagrzebiu w dniach
30-31 marca. Podczas warsztatów rozwinięto i
skoordynowano wspólne cele i działania. Poza
równoległymi spotkaniami i wystąpieniami członków
WGs, wygłoszono 2 wykłady plenarne::
Move analysis for automated writing evaluation

Sarah Huffman
Training reading skills with computer programs
encompassing bottom-up and top-down strategies

Tomas Tjus

Szczegółowy program, zdjęcia dostępne tutaj

● Krajowe raporty dot. Cyfrowej
piśmienności i edukacji dostępne
online

1st literacy summit
Zapraszamy
praktyków,
badaczy,
twórców
oprogramowania, organizacje non-profit zajmujące
się tematyką czytania i pisania do udziału w
Pierwszym Szczycie Piśmienności i podzielenia się
swoimi
najlepszymi
praktykami,
odkryciami,
aplikacjami i działaniami. W Porto (1-3 listopada
2018 r.) odkryjecie korzyści płynące ze współpracy
praktyki, nauki i technologii.
Ważne daty:

•
•
•
•
•

11 września 2017 r .: pierwszy komunikat
28 lutego 2018: Termin zgłoszeń
22 czerwca 2018: pierwszy termin rejestracji
30 września 2018: Zakończenie rejestracji
1-3 listopada 2018: Pierwszy Szczyt
Piśmienności

societal team meeting
Zespół ds. Społecznych ELN spotkał się w
Zagrzebiu w celu przyspieszenia prac nad Kartą
ELN. Po tym spotkaniu odbyła się dyskusja
publiczna obejmująca wszystkich uczestników
warsztatów WG2 + WG3 podczas sesji zamykającej.
Prezentację
przedstawioną
przez
Przewodniczącego Akcji można pobrać tutaj: .
Gotowy, pełny projekt Karty zostanie zamieszczony
na stronie internetowej ELN w celu omówienia go na
forum sieci. Dyskusja będzie otwarta do momentu
zatwierdzenia Karty podczas ostatniego posiedzenia
MC, które odbędzie się w Porto w listopadzie 2018 r.
Dołącz do dyskusji o Karcie ELN.

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network

COST Action IS1401ELN

www.is1401eln.eu

1

calendar
sep 4-6
oct 16-18
oct 18
oct 18-20

SG meeting #6, La Valetta

nov 16-17 WG2 meeting, Lyon
WG3 meeting, Antwerp
tba
ELN Winterthur Conference
feb 7-9

WG1 meeting, La Valetta

feb 7-9

ELN TS #4, Coventry
ELN TS #5, Stavanger

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

Czwarta ELN TS odbędzie się w Coventry University
w dniach 4-6 września 2017 roku. Organizatorzy,
Luís Pereira i Daniel Villara-Onruba, proponują
analizę nowych strategii i prototypowych modeli lub
narzędzi które mogłyby pomóc oszacować poziom
umiejętności studentów podczas korzystania z
mediów cyfrowych w kontekście akademickim.
Konkretne tematy obejmują:
•

Krajobrazy cyfrowej piśmienności

•

Cyfrowa piśmienność i edukacja nieformalna

•

Budowanie cyfrowych możliwości na potrzeby
nowych cyfrowych liderów i pedagogiki

•

Niezbędne umiejętności w świecie cyfrowym

SG #7 / MC #4 meetings, Winterthur

public interest
Ostatnio na naszej stronie dodano nową sekcję
zatytułowaną Interes Publiczny. Zawiera ona
aktualne inicjatywy ELN mające na celu złagodzenie
rozbieżności między badaniami naukowymi nad
piśmiennością
a
edukacją,
nietechniczne
streszczenia projektów wyrosłych z naszej sieci i
publikacje członków ELN spełniające kryteria COST,
a także formularz dla organizacji zajmujących się
czytaniem i pisaniem, aby dołączyły do nas i
skutecznie rozwijały piśmienność na całym świecie.
Zapraszamy organizacje, grupy robocze, sieci,
biblioteki czy stowarzyszenia zajmujące się
piśmiennością i zainteresowane współpracą z nami
do wypełnienia formularza i zostania Partnerem
ELN. Niezwłocznie się do Państwa odezwiemy!

digital literacy
eln training school #5
Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

Piąte ELN TS odbędzie się w norweskim Centrum
Czytelnictwa Uniwersytetu w Stavanger (UiS) w
dniach 16-18 października 2017 roku.
Koordynatorzy: Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg i Mark Torrance.
Kluczowe zagadnienia:

•

Lingwistyka obliczeniowa dla początkujących,
tym wprowadzenie do przetwarzania języka
naturalnego w R.

•

Analiza procesu pisania odręcznego, podstawy
teorii i praktyki segmentacji na jednostki
psycholinguistycznie znaczące.

•

Zbieranie i interpretowanie danych dot.
naciskania klawiszy przez uczniów piszących za
pomocą klawiatury.

•

Wprowadzenie do analizy danych i analizy
statystycznej przy użyciu liniowych modeli
mieszanych w R.

Klinika Projektowania Zadań

Podczas TS uczestnicy będą opracowywać w
zespołach własne plany badawcze, które zostaną
poddane eksperckiej kontroli i dyskusji.

@ELNcost
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Digital literacy and education: Country reports

Zespół ds. Cyfrowej Piśmienności ELN gromadzi
informacje o umiejętnościach korzystania z
technologii cyfrowej i edukacji w krajach
europejskich. Tutaj zamieszczono pierwszą partię
opracowań z Irlandii, Włoch, Portugalii, Serbii,
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Każdy raport zawiera
trzy sekcje, a mianowicie tło, zakres i przyszłość.
Struktura ta odnosi się do aktualnych dyrektyw
H2020 i jest dobrze dostosowana do celów
społecznych ELN. Ten zestaw sprawozdań
międzykulturowych ma zwiększyć świadomość opinii
publicznej na temat kluczowej roli, jaką może
odgrywać umiejętność korzystania z technologii
cyfrowych w rozwoju Europy, w szczególności
koncentrując się na identyfikowaniu praktyk
edukacyjnych,
które
zwiększają
umiejętności
korzystania z technologii cyfrowej i budują
społeczeństwo inkluzywne.
Zespół ds. Cyfrowej Piśmienności chce zwiększyć
liczbę reprezentowanych krajów.
Maria José Brites udziela informacji jak
dołączyć do tego projektu
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