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news
● Succesvolle bijeenkomsten
WG2+WG3 en Societal team in Zagreb
● ELN training schools in Coventry (VK)
en Stavanger (Noorwegen) in
september and oktober
● Nieuw op de website: public interest
● Landelijke rapporten over digitale
geletterdheid en onderwijs online
gepubliceerd

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 en WG3 kwamen bij elkaar in Zagreb op
30-31 maart. Tijdens deze workshop was volop
aandacht voor de
gedeelde doelstellingen en
activiteiten van de WGs. Er waren productieve
parallelsessies en interessante presentaties van
WG-leden, plus twee keynotes:
Move analysis for automated writing evaluation

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

Tomas Tjus
Programma, foto’s en presentaties hier

1st literacy summit
Ben je docent, onderzoeker, software-ontwikkelaar,
of een non-profitorganisatie op het gebied van
geletterdheid, kom dan naar de 1st Literacy Summit
en breng de wereld op de hoogte van jouw best
practices, ontdekkingen, apps of andere activiteiten.
Ervaar in Porto (1-3 november, 2018) hoe
waardevol en inspirerend de uitwisseling kan zijn
tussen praktijk, wetenschap en techologie.
Belangrijke data:

•

11 september 2017: 1ste call for papers

•

28 februari 2018: deadline indienen bijdragen

•

22 juni 2018: ‘vroege vogel’ registratie

•

30 september 2018: deadline registratie

•

1-3 November 2018: 1st Literacy Summit

societal team meeting
Het ELN Societal Team heeft in Zagreb verder
gewerkt aan de Charter van het European Literacy
Network. Na de bijeenkomst was er tijdens de
sluitingssessie een discussie met alle deelnemers
van de WG2+WG3 workshop. Bekijk voor meer info
over deze discussie de dia’s van de Action voorzitter
hier.
Zodra er een complete versie van de Charter
beschikbaar is, zal deze worden gepubliceerd op de
ELN website als discussiestuk voor het ELN
netwerk. Het stuk staat ter discussie tot de
goedkeuring in de laatste MC bijeenkomst van de
Action, in Porto, november 2018.
Neem deel aan de ELN Charter discussie!

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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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

De 4de ELN TS vindt plaats op Coventry University,
van 4-6 september 2017. Deze TS is georganiseerd
door Luís Pereira and Daniel Villar-Onrubia en richt
zich op het verkennen van nieuwe strategieën,
prototype modellen of instrumenten die de fluency
van studenten tijdens het gebruik van digitale media
in kaart kunnen brengen. Specifieke onderwerpen
zijn:

SG #7 / MC #4 meetings, Winterthur

public interest
Sinds kort heeft de website een nieuw onderdeel:
Public Interest. Op deze plek vind je ELN initiatieven
die erop gericht zijn om de kloof tussen taal- en
geletterdheidonderzoek en onderwijs te dichten,
populair-wetenschappelijke spin-off projecten van
het netwerk en publicaties van ELN-leden die
voldoen aan de COST-criteria. Verder vind je hier
een formulier waarmee nationale en internationale
organisaties die zich met geletterdheid bezighouden
zich kunnen aanmelden om geletterdheid wereldwijd
op de kaart te zetten en te versterken in gebieden
waar dit nodig is.

•

Het landschap van digitale geletterdheid

•

Digitale geletterdheid en informeel leren

•

Werken aan digitale bekwaamheid
betrekkking tot leiderschap en pedagogiek

•

Vaardigheden om te overleven in een digitale
wereld

Ben je actief in een organisatie, werkgroep, initiatief,
netwerk, bibliotheek of vereniging op het gebied van
geletterdheid en geïnteresseerd in samenwerking
met het ELN-netwerk? Vul dan het formulier in op de
website, wij nemen graag contact met je op.

eln training school #5

digital literacy

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

Digital literacy and education: Country reports

met

De 5de ELN TS vindt plaats op de Norwegian
Reading Centre van de Universiteit van Stavanger
(UiS), 16-18 oktober 2017. Deze TS wordt
gecoördineerd door C. Johansson, P. H. Uppstad,
V. Rønneberg en M.Torrance.
Belangrijkste onderwerpen zijn:

•

Computationele Linguistiek voor beginners.
Inclusief een toegankelijke introductie in
natuurlijke taalverwerking in R.

•

Handschriftprocesanalyse, theorie en oefening
met
segmenteren
in
psycholinguistischbetekenisvolle eenheden.

•

Verzamelen en interpreteren van keystroke data
van studenten die digitaal schrijven.

•

Introductie datamanipulatie en statistische
analyse met linear mixed models in R.

Clinic Taakontwerp

Tijdens de TS ontwikkelen en presenteren
deelnemers
in
teams
hun
eigen
onderzoeksvoorstellen, die vervolgens worden
bediscussieerd door experts.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln

COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

ELN’s Digital Literacy Team heeft informatie
verzameld over digitale geletterdheid en onderwijs in
verschillende Europese landen. Hier kun je de eerste
rapporten vinden uit Ierland, Italië, Portugal, Servië,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
Voor elk land bestaat het rapport uit drie onderdelen:
Achtergrond, Omvang/Reikwijdte en Toekomst.
Deze structuur sluit aan bij de huidige H2020
richtlijnen en is in lijn met de maatschappelijke
doelstellingen van het European Literacy Network.
De verzameling van rapporten uit diverse culturen
richt zich op het vergroten van de bewustwording
over de centrale rol van digitale geletterdheid in de
ontwikkeling van Europa, met name door te
focussen op onderwijspraktijken die digitale
geletterdheid en een inclusieve maatschappij
bevorderen. Het Digital Literacy Team wil graag het
aantal vertegenwoordigde landen vergroten.
Neem contact op met Maria José Brites voor
informatie over dit project.
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