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products
- et e-kursus for nye digitale forlag
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ikke holdes ansvarlig for brugen, der måtte blive gjort af oplysningerne heri.
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Opgaver
E2 key activities are:

Om projektet
Forlagsbranchen er i hastig forandring og står over for nye udfordringer
på grund af den teknologiske udvikling af af nye digitale udgivelses
værktøjer.
E2 Projektet sigter mod at støtte forlagene med viden til at overvinde
disse udfordringer. Projektet fokuserer derfor på at give medarbejdere
i små og mellemstore forlag en vifte af færdigheder og kompetencer
inden for design og e-publicering af høj kvalitet, f.eks. ”udvidede
e-bøger”.
E2 er et toårigt “Leonardo da Vinci projekt”, som prioriterer viden og
værktøjer der giver “Nye kvalifikationer til nye job”.

Målgruppen
E2 er rettet mod medarbejdere i små og mellemstore forlag i de fem
involverede partnerlande : Danmark, Italien, Litauen, Spanien og Tyrkiet.

Identificere hvilke uddannelsesbehov de små og mellemstore forlag
har gennem en sammenlignende undersøgelse på tværs af de fem
projektlande.
Design og levering af et pilot e-learning kursus, som er rettet mod
små og mellemstore forlag.
Oprettelse af et online community med det formål, at dele
information samt samle dokumentation omkring projektet.
Organisering af E2 projektets afsluttende internationale workshop
i Bilbao.

Kursus i “Enhanced Editorial Products”
Projektets hovedformål er, at styrke kreativitet og konkurrenceevne
blandt små og mellemstore forlag. Det skal blandt andet ske gennem
et e-learning pilotkursus “Enhanced Editorial Products”, der skal
øge medarbejdernes færdigheder i forbindelse med e-publicering og
udvikling af nye markedsførings strategier.
Deltagerne i pilotkurset vil udvikle projektarbejder (multimedia
produkter) ved hjælp af de applikationer og kundskaber, der er tilegnet
gennem kurset. Projektarbejder kan omfatte udvidede e-bøger blandt
andet tilpasset platforme som computer, web-TV og mobiltelefoner.
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