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PPuurrppoossee::  

  

TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  wwoorrkksshhoopp  iiss  ttoo  eexxpplloorree  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  nneeww  eemmppiirriiccaall  
ffiinnddiinnggss,,  tthheeoorriieess,,  mmeetthhooddss,,  aanndd  mmeettrriiccss  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  hhooww  ccoommmmuunniittiieess’’  
aannaallyyttiiccss  wwoorrkk  oonn  tthhee  OOppeenn  SSoocciiaallllyy  EEmmppoowweerreedd  ee--LLeeaarrnniinngg  PPoorrttaall  ooff  OODDSS  
((hhttttpp::////wwwwww..ooppeennddiissccoovveerryyssppaaccee..eeuu//))  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  mmuullttiimmooddaall  ddaattaa..  TThhee  
wwoorrkksshhoopp  wwiillll  aallssoo  hhiigghhlliigghhtt  hhooww  aannaallyyttiiccss  ccaann  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  iimmpprroovviinngg  ppeeddaaggooggiiccaall  
ssuuppppoorrtt    aanndd  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  uusseerrss''  tthhrroouugghh  aasssseessssmmeenntt  ooff  nneeww  ddiiggiittaall  ttoooollss,,  
tteeaacchhiinngg  ssttrraatteeggiieess,,  aanndd  ccuurrrriiccuullaa,,  wwhhiillee  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ggooaall  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthhee  aabbiilliittyy  
ttoo  iiddeennttiiffyy  aanndd  ssttiimmuullaattee  eeffffeeccttiivvee  lleeaarrnniinngg,,  eennaabbllee  mmoorree  rraappiidd  ffeeeeddbbaacckk,,  aanndd  ffaacciilliittaattee  
lleeaarrnniinngg  iinn  mmoorree  ddiivveerrssee  ccoonntteexxttss..  

SSoommee  ttooppiiccss  ooff  tthhee  uussee  ooff  ccoommmmuunniittiieess  aannaallyyttiiccss  tthhaatt  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aarree  hhooww  ttoo::  
  

••  AAttttrraacctt  nneeww  uusseerrss  
••  BBuuiilldd  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  mmeemmbbeerrss  
••  DDeetteecctt  tthhee  nneeeedd  ffoorr,,  aanndd  mmeeaassuurree  tthhee  rreessuullttss  ooff,,  ppeeddaaggooggiicc  iimmpprroovveemmeennttss  
••  IIddeennttiiffyy  uusseerrss  aatt  rriisskk  ssoo  aass  ttoo  pprroovviiddee  ppoossiittiivvee  iinntteerrvveennttiioonnss  ddeessiiggnneedd  ttoo  iimmpprroovvee  

rreetteennttiioonn  
  IImmpprroovvee  tthhee  aasssseessssmmeenntt  aapppprrooaacchheess  uusseedd    
  IImmpprroovvee  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  uusseerrss  
  IImmpprroovvee  tthhee  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss  aanndd  lleeaarrnniinngg  cchhaanncceess..  
  KKeeeepp  ccuurrrreenntt  uusseerrss  eennggaaggeedd  
  KKnnooww  tthhee  ttyyppeess  ooff  mmeemmbbeerrss  aanndd  wwhhaatt  mmoottiivvaatteess  tthheemm  
  OObbsseerrvvee  ggrroouupp  ddyynnaammiiccss  
••  PPrroovviiddee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  uusseerrss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  rreeaaddiinngg  mmaatteerriiaall  aanndd  lleeaarrnniinngg  

aaccttiivviittiieess  
••  VViissuuaalliissee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  ccoommmmuunniittiieess  

  

 
Audience: 

  

TThhee  iinntteennddeedd  aauuddiieennccee  iinncclluuddeess  ppeeooppllee  iinntteerreesstteedd  iinn  nneeww  tteecchhnnoollooggiieess  iinn  ddiiffffeerreenntt  
lleeaarrnniinngg  ccoonncceeppttss  aanndd  eessppeecciiaallllyy  ttoooollss  aanndd  pprroocceesssseess  ffoorr  ccoolllleeccttiinngg,,  ssttoorriinngg,,  eexxpplloorriinngg  
aanndd  rreeaassoonniinngg  oonn  llaarrggee  ssccaallee  ddaattaa  ooff  lleeaarrnniinngg  ccoommmmuunniittiieess  ((aallll  sscchhooooll  aauuddiieenncceess::  
tteeaacchheerrss,,  ssttuuddeennttss  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss,,  sscchhooooll  lleeaaddeerrss,,  ccuurrrriiccuulluumm  ddeevveellooppeerrss,,  
eedduuccaattiioonnaall  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  eettcc))..  

  

 
PPrreesseenntteerrss::  

  
DDrr..  SSooffookklliiss  SSoottiirriioouu  ((EElllliinnooggeerrmmaanniikkii  AAggooggii,,  RR&&DD  DDeeppaarrttmmeenntt))  
DDrr..  NNiikkoollaass  AAtthhaannaassiiaaddiiss  ((IINNTTRRAASSOOFFTT  IInntteerrnnaattiioonnaall  SS..AA..))  
PPrrooff..  CChhrriissttiiaann  MM..  SSttrraacckkee  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  DDuuiissbbuurrgg--EEsssseenn,,  CCaammppuuss  EEsssseenn))  
AAssss..  PPrrooff..  PPssyycchhaarriiss  SSaarraannttooss  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  SScchhooooll  ooff  PPeeddaaggooggiiccaall  &&  
TTeecchhnnoollooggiiccaall  EEdduuccaattiioonn))  
MMrr..  AArrggiirriiss  TTzziikkooppoouullooss  ((EElllliinnooggeerrmmaanniikkii  AAggooggii,,  RR&&DD  DDeeppaarrttmmeenntt))  

  
 


