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news
● WG2+WG3 og Societal team møtene i
Zagreb var vellykket
● To ELN treningsskoler i Coventry (GB)
og Stavanger (Norge) går av staben i
September and Oktober
● Ny side på webside om publikums
interesse

wg2+wg3 workshop
ELN WG2 og WG3 møtte i Zagreb 30.-31. mars.
Workshoppen
koordinerte
og
videreutviklet
arbeidsgruppenes delte mål og aktiviteter. I tillegg til
productive parallel sesjoner og flere interessante
innlegg fra arbeidsgruppe medlemmene, var det to
keynotes:
Move analysis for automated writing evaluation

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

Tomas Tjus

Detaljert program, bilder, og presentasjoner
here

● Rapporter om Digital literacy og
utdanning er publisert online

1st literacy summit
Om du tilhører praksisfeltet, er en literacy forsker
eller utvikler av software, eller tilhører en ikke-profitt
literacy organisasjon, bli med på den første Literacy
Summit. Her kan du fortelle verden om god praksis,
forskningsfunn, oppdagelser, apper eller andre
initiativ. I Porto (November 1-3, 2018) vil du erfare at
erfaringsutveksling mellom praksisfeltet, forskning
og teknologi kan være virkelig fruktbart.
Sett av disse datoene:

•

11. september, 2017: 1st opprop for papers

•

28. februar, 2018: Frist for submission

•

22. juni, 2018: Early bird registrering

•

30. september, 2018: Frist for registrering

•

November 1-3, 2018: 1st Literacy Summit

societal team meeting
ELN Societal Team møttes i Zagreb for å
videreutvikle dokumentene til European Literacy
Network. Dette møtet ble fulgt opp av en avsluttende
diskusjon som involverte alle medlemmene som
deltok på WG2+WG3 workshopen. For å få et
innblikk I diskusjonen, se lysbildene som ble
presentert av aksjonens Chair here.
Så snart en fullstendig skriftlig versjon av
dokumentene foreligger, vil de bli postet på ELN
websiden for en diskusjon innen nettverket. En slik
diskusjon vil være åpen fram til dokumentene blir
godkjent på aksjonens siste MC møte som finner
sted I Porto, november 2018.
Ta gjerne del i diskusjonen.
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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

Den fjerde ELN TS finner sted ved Coventry
University, 4.-6. september, 2017. Denne TS er
organisert av Luís Pereira og Daniel Villar-Onrubia
og et mål er å utforske verktøy som kan bidra til å
identifisere elevers flyt når de bruker digitale medier
i utdanningssammenhenger. Emner er:
•

Digital literacy landskap

•

Digital literacy og uformell utdanning

•

Bygge digital kapasitet for nye digitale lederskap
og pedagogikk

•

Ferdigheter for å overleve i en digital verden

SG #7 / MC #4 meetings, Winterthur

public interest
En ny seksjon kalt Public Interest har blitt lagt til vår
webside. Her kan du finne aktuelle ELN initiativ som
jobber for å bygge bro over gapet mellom literacy
vitenskap og utdanning, sammendrag av prosjekter
med utspring i vårt nettverk og ELN medlemmers
publikasjoner som faller under COST kriteriene,
samt et skjema for å bli med – form. Vi inviterer
literacy organisasjoner verden over til å bli med.
Om du hører til en organisasjon, arbeidsgruppe, et
initiativ, bibliotek eller liknende og er engasjert i
literacy feltet, oppfordrer vi til å fylle ut skjemaet og
bli en ELN partner. Vi tar kjapt kontakt!

eln training school #5

digital literacy

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

Digital literacy and education: Country reports

Den femte ELN TS skal være i Norge, på
Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS),
16.-18. oktober, 2017. Denne treningsskolen blir
organisert av Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg og Mark Torrance.

ELN’s Digital Literacy Team har samlet informasjon
om digital literacy og utdanning i europeiske land.
Her kan dere finne rapportene fra Irland, Italia,
Portugal, Serbia, Spania og Storbritannia.

•

Computational Linguistics for nybegynnere.
Dette inkluderer en lettfattelig introduksjon til
analyser av språklige prosesser i R.

•

Analyser av håndskrift, grunnleggende teori og
praktisk arbeid med å segmentere tekst inn i
lingvistisk meningsfulle enheter.

Raportene fra alle land inkluderer tre seksjoner,
nemlig, Bakgrunn, omfang og framtid. Senne
strukturen er knyttet til H2020 direktiv, og er justert
etter the European Literacy Network sine
samfunnsmål. Dette settet med tverrkultutelle
rapporter er et forsøk på å øke offentlig
oppmerksomhet på den sentrale rollen digital literacy
kan få for Europas utvikling, særlig ved å fokusere
på å identifisere utdanningspraksiser som fremmer
digital literacy og så bygger inkluderende samfunn.

•

Innhenting av og tolkning av keystroke data fra
elever som skriver på tastatur.

Digital Literacy Teamet øndker å øke antallet land
som er representert.

•

Introduksjon til datamanipulasjon og statisktisk
analyse med linear mixed models i R.

Kontakt
Maria
José
Brites
informasjon, inkludert hvordan
prosjektet.

Sentrale emner er:

Øving i design

I løpet av treningsskolen vil deltakerne få anledning
til å utvikle egne forskningsplaner i grupper, disse vil
bli presentert og bli diskutert, samt få
tilbakemeldinger fra eksperter.
@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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