Zenginleştirilmiş Yayıncılık Ürünleri için Dijital Eğitim
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Editoryal
Hızla gelişen yayıncılık sektörü, yenilikçi çoklu ortam ve çoklu kip ürünlerinin
teknolojik gelişmelerinden kaynaklanan yeni zorluklarla yüz yüze gelmektedir.
E2 projesi bu sorunlar karşısında yayıncılık dünyasını desteklemeyi amaç
ediniyor.
Proje, zenginleştirilmiş kitap gibi e-yayıncılık materyallerini tasarlama konusunda
yayıncıları yeni beceriler ve bilgilerle donatmayı ve bilgi-iletişim teknolojilerinin
kullanımı yoluyla yaratıcılığı ve rekabeti teşvik etmeyi öngörüyor.
E2 öncelikle ‘Yeni Meslekler için Yeni Beceriler’ önceliğine hitap eden iki yıl süreli
çok taraflı bir Leonardo Da Vinci projesidir. 2012 Şubat’ında başlamıştır ve 2014
Ocak ayında sona erecektir.
E2 girişime dahil beş partner ülke olan Danimarka, İtalya, Litvanya, İspanya ve
Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli yayıncılara hitap ediyor.
Ana Faaliyetler
• Küçük ve orta ölçekli yayıncıların eğitim ihtiyaçlarını saptamak üzere
Avrupa çapında karşılaştırmalı bir araştırmanın yürütülmesi
• Küçük ve orta ölçekli yayıncılara yönelik pilot e-ders’in tasarlanması ve
yürütülmesi
• Bir Çevrimiçi Uygulama Topluluğu’nun yaratılması
• Bilbao’da gerçekleşecek olan E2 projesinin son atölye çalışmasının
düzenlenmesi
Projenin ana sonucu küçük ve orta ölçekli yayıncılara hitap eden pilot e -öğrenim
dersidir. Ders, yayıncıların e-yayıncılık konusunda becerilerini arttırmayı ve e
yayıncılığın fırsat ve zorluklarını ele almak üzere yenilikçi ürünler ve pazarlama
stratejileri geliştirmelerini sağlamayı amaçlar. Katılımcılar ayrıca e-öğrenim
dersinde geliştirilen uygulama ve öğretileri kullanarak proje işleri ortaya
çıkarcaklardır. Proje işleri, bilgisayar, web tv, mobil telefon gibi mecralara uygun
zenginleştirilmiş kitapları kapsayabilir.
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Öne Çıkanlar
E2 projesi takımı e-yayıncılık sektöründeki en iyi pratikleri ve güncel deneyimleri,
beklentileri ve yayıncıların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek üzere beş ülkede bir
araştırma yürütüyorlar. Araştırma safhası Milan Üniversitesi (UNIMI) tarafından
yürütülüyor.
Araştırmanın bir bölümünü projeye katılan ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli
yayıncılara yönelik çevrimiçi anket oluşturuyor. Anket sonucunda elde edilen
bilgiler proje ülkelerindeki yayıncılar için çevrimiçi bir mesleki eğitim dersinin
oluşturulmasında kullanılacak. E2- “Zenginleştirilmiş Editörler” kursu 2013 yılında
bedelsiz ve ilgili herkesin katılımına açık olarak başlatılacak. Söz konusu
araştırmanın sonuncunda hazırlanacak olan rapor tüm katılımcılarla paylaşılacak
ve tüm katılımcıların katkı sağladığı bilgiler isimsiz olarak rapora aktarılacak.
POLITO’nun analiz edeceği verileri UNIMI raporlaştıracak. Veriler akademik
yayınlarda da kullanılabilecek.
9 Temmuz 2012’ye dek doldurulması gereken anketi tamamlamak 10-12 dakika
sürüyor.
Anketi doldurmak için aşağıdaki linkte tıklayınız
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVOTlhqcmNKQVYtSXQydD
A0SFlkZ1E6MQ

Haberler
E2 projesinin başlangıç toplantısı 8-10 Şubat 2012 tarihlerinde Roma’daki
FOR.COM tesislerinde düzenlendi. Bu toplantıyla proje faaliyetlerine resmi olarak
başladı. Tüm partnerlerin birbirini tanıma fırsatı bulduğu ve gelecekte atılacak
adımlarla etkinliklerin tartışıldığı başarılı bir zirve toplanmış oldu. E2 partnerleri
2012 Eylül’ünde bu kez Mindresearch’ün ev sahipliğinde Kopenhag’da bir araya
gelecekler.
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E2 Partnerliği
Çok taraflı E2 projesinde 5 ülkeden 7 partner bulunuyor.
E2 proje Koordinatörü:
FOR.COM Konsorsiyumu.
Formazione per la Communicazione, İtalya
www.forcom.it
E2 Partnerleri:
•

Politecnico di Torino, Italya
www.polito.it

•

Fondo Formacion Euskadi, İspanya
www.ffeuskadi.net

•

Mindresearch, Danimarka
www.mindresearch.dk

•

Kalem Kültür Dernegi, Türkiye
www.kalemkultur.org

•

Lietuvos leidėjų asociacija, Litvanya
www.lla.lt

•

Università degli Studi di Milano, İtalya
www.unimi.it

E2 Web Sitesi

www.e2project.eu
Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu not
yalnızca yazarının görüşlerini yansıtır, ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
Proje Numarası: 517964-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
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