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news
● WG2+WG3 tapaamiset Zagrebissa
onnistuneita
● ELN koulutukset Coventryssa (UK) ja
Stavangerissa (Norway) syyskuussa
ja lokakuussa

● Internetsivuille on avattu uusi julkinen
osio
● Maaraportit digitaalisesta lukutaidosta
ja koulutuksesta on juuri julkaistu
(online)

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 ja WG3 tapasivat Zagrebissa 30-31.3.
Tapaamisessa vietiin eteenpäin WG2:n ja WG3:n
yhteisiä tavoitteita ja koordinoitiin toimintaa.
Tuotteliaiden kokousten ja puheenvuorojen lisäksi
kuultiin kaksi keynote puhetta:
Move analysis for automated writing evaluation

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

Tomas Tjus

Yksityiskohtainen ohjelma: here

1st literacy summit
Jos olet tekemisissä lukutaidon tuen tai opetuksen
kanssa, tai olet tutkija tai ohjelmistonkehittäjä, tule
mukaan ensimmäiseen Literacy Summittiin ja kerro
maailmalle kokemuksesi parhaista käytänteistä,
tutkimuslöydöksistäsi ja parhaista ohjelmistoista.
Kuten tulet huomaamaan Portossa (1.-3.11.2018),
käytännön, tieteen ja teknologian yhdistämisellä
voidaan saada paljon aikaan.
Laita seuraavat päivämäärät talteen:

•

Syyskuu 11, 2017: 1. esityskutsu

•

Helmikuu 28, 2018: Esitysehdotusten deadline

•

Kesäkuu 22, 2018: Early bird rekisteröityminen

•

Syyskuu 30, 2018: Rekisteröityminen päättyy

•

1.-3.11.2018: 1st Literacy Summit

societal team meeting
ELN:n
Societal Team tapasi Zagrebissa
edistääkseen “Charter of the European Literacy
Network”. Tapaamista seurasi yleinen keskustelu,
johon osallistuivat kaikki WG2+WG3 kokouksen
osallistujat. Oheisessa esityksessä on koottuna
puheenjohtajan esittämät diat. Niiden avulla saa
yleisen kuvan keskustelusta: here.
Niin pian kuin Charterista on ensimmäinen
kokonainen versio valmiina, se lisätään ELN:n
internetsivuille jotta ELN verkoston jäsenet voivat
käydä siitä keskustelua. Keskustelua voidaan käydä
kunnes Charter hyväksytään viimeisessä MC
tapaamisessa Portossa, Marraskuussa 2018.
Osallistuthan ELN Charter keskusteluun.
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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
Lukutaito digitaalisessa maailmassa

Neljäs ELN TS järjestetään Coventryn yliopistossa
4.-6.9.2017. Tämän TS:n järjestää Luís Pereira ja
Daniel Villar-Onrubia ja sen tarkoituksena on tutkia
uusia strategioita ja prototyyppimalleja tai välineitä
joiden avulla voidaan mitata kuinka sujuvia lukijoita
opiskelijat ovat käyttäessään digitaalista mediaa
akateemisessa kontekstissa.
Erityiset teemat ovat:
•

Digital literacy landscapes

•

Digital literacy and non-formal education

•

Building digital capability for new digital
leadership and pedagogy

•

Skills for surviving in a digital world

esi-

public interest
Uusi osio on vastikään lisätty internetsivuillemme
nimeltään Public Interest. Tästä osiosta löydät
sellaiset tällä hetkellä käynnissä olevat aloitteet,
jotka pyrkivät lähentämään tiedettä ja käytäntöä,
verkoston projektien kuvauksia, ELN:n jäsenten
COST kriteeriin sopivia julkaisuja, sekä lomakkeen,
jolla lukutaitoon liittyvät organisaatiot kaikkialla
maailmassa voivat liittyä verkostoomme ja vahvistaa
lukutaitoa globaalisti ja erityisesti siellä missä se on
eniten tarpeen.
Jos edustat jotain organisaatiota, työryhmää,
verkostoa tai yhdistystä, joka liittyy lukutaitoon ja
haluat liittyä verkostoomme, täytä vain lomake.
Otamme pian yhteyttä sinuun!

eln training school #5
Kirjoittamisen tutkimus koulussa
alkuopetuksesta nuoruuteen

SG #7 / MC #4 meetings, Winterthur

ja

Viides ELN TS on Norwegian Reading Centre:ssa
Stavangerin yliopistossa (UiS), 16.-18.10.2017.
Tämän TS:n koordinoi Christer Johansson, Per
Henning Uppstad, Vibeke Rønneberg, ja Mark
Torrance.
Pääteemat ovat:

•

Computational
Linguistics
for
complete
beginners. Including an accessible introduction
to natural language processing in R.

•

Handwriting process analysis, basic theory and
hands on practice at segmentation into
psycholinguistically-meaningful units.

•

Collecting and interpreting keystroke data from
students writing by keyboard.

•

Introduction to data manipulation and statistical
analysis using linear mixed models in R.

digital literacy
Digitaalinen lukutaito ja koulutus: maaraportit

ELN:n Digital Literacy Team on kerännyt tietoa
digitaalisesta lukutaidosta ja koulutuksesta eri
euroopan maista. Tästä löytyy ensimmäiset
maaraportit Irlannista, Portugalista, Serbiasta,
Espanjasta ja Iso-Britanniasta.
Kunkin maan raportti sisältää kolme osiota:
Background, Scope ja Future. Tämä rakenne
noudattaa tämänhetkistä H2020 ohjeistusta ja sopii
hyvin European Literacy Networkin yhteiskunnallisiin
tavoitteisiin. Näillä raporteilla eri maista pyrimme
lisäämään yleistä tietoisuutta digitaalisen lukutaidon
keskeisestä
roolista
Euroopan
kehityksessä
tulevaisuudessa. Erityisen tärkeätä on löytää
menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea digitaalisen
lukutaidon kehitystä ja rakentaa inklusiivisia
yhteisöjä.
The Digital Literacy Team pyrkii tällä hetkellä
saamaan lisää maita mukaan raportointiin.
Ota yhteyttä: Maria José Brites. Häneltä saa
myös tietoa miten projektiin pääsee mukaan

Tutkimusklinikka

TS:n
aikana
osallistujat
kehittävät
omia
tutkimussuunnitelmiaan ryhmissä ja esittelevät
suunnitelmansa. Suunnitelmista keskustellaan.
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