KOMMUNIKATION I PRAKSIS

CMS OG DIGITAL
KOMMUNIKATION

WEBDESIGN

6 ugers kursus - se kursusdatoer på www.it-k.dk

KURSET ER PÅ BÅDE DEN

På kurset lærer du at arbejde handson med digital kommunikation og
Wordpress, verdens mest udbredte
content management system. Vi arbejder både med designet, kommunikationen og de tekniske aspekter.

Uge 1: Introduktion til digital kommunikation i praksis. Grundlæggende
kommunikationsteori. Installation af
WordPress. Introduktion til kommunikation og webdesign med Wordpress.
Uge 2: Envejs-, tovejs- og massekommunikation, formel og uformel
kommunikation. Webdesign og
virkemidler i praksis. Front end og
back end begreberne. Gennemgang
af mulighederne for at tilføje data til
systemet.

Uge 3: Overblik over teksttyper
og teksters formål. Betydningen af
sprog og ordvalg. Kort introduktion til HTML og CSS og tilpasning
af WordPress temaer. Plugins og
widgets til udvidet funktionalitet og
indhold.
Uge 4: Webbrugerens opmærksomhedshorisont. Eye tracking. Medier,
billeder, video og lyd i WordPress.
Backup og sikkerhed i WordPress.
Oversæt dit indhold til andre sprog.
Kontaktformularer.
Uge 5: Markedskommunikation,
målgruppeanalyse og personaer. Oprette indhold, links og tilføje medier.
Navigationsmenuer, indlejret HTML
og Responsive Design.
Uge 6: Eget miniprojekt: Afslutning,
præsentation og eksamen.

Kursets varighed og rammer

Kurset varer 6 uger med i alt 60 lektioner, fordelt på 2 undervisningsdage
om ugen.

POSITIVLISTE

Der vil være opgaver og selvstudier
mellem undervisningsdagene. Hver
undervisningsdag rundes af med,
hvordan du bedst selv arbejder med
stoffet og forbereder dig til næste
gang.
Vi stiller gode undervisningsfaciliteter
med kompetente og erfarne undervisere til rådighed.

Små hold
Da vi kører små hold med max 10
deltagere, er der plads til individuelle
hensyn og faglig sparring med vores
underviser.

Målgruppe
Kurset er relevant for dig der ønsker at arbejde med webdesign og
kommunikation, og ønsker at kunne
designe og planlægge digital kommunikation for specifikke målgrupper.
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Program for kurset

LANDSDÆKKENDE
& REGIONALE

Kommunikation, design og teknik går hånd i hånd på
dette kursus.
Vi kombinerer god kommunikation med hands-on erfaring i
Wordpress, så du lærer at opsætte websites, der både virker
teknisk og designmæssigt og samtidig rammer din målgruppe.
Den kombination er svær at slå.
SKRIV

DIGITAL
KOMMUNIKATION
WORDPRESS

Underviser Rasmus Rune Andersen har en uddannelse i Humansitisk Datalogi og har tidligere arbejdet som selvstændig
med hhv. grafisk 3D visualisering og kommunikation. Siden
2010 har han undervist hos IT-Kompetence i Webudvikling,
App-udvikling, 3D print, Online marketing og Mobile marketing.

Med den viden som du har fået,
kan du søge stillinger, hvor digital
kommunikation eller ”CMS” eller
”Wordpress” indgår. Du vil desuden
kunne arbejde selvstændigt med
målgrupper, personaer og opsætning i Wordpress.

Akademiuddannelse
Kurset er et akademifag på 10 ECTSpoint. Kurset udbydes på vegne af
Københavns Erhvervsakademi, KEA,
under lov om åben uddannelse. Kurset afvikles af IT-Kompetence.
Kurset kan afsluttes med en eksamen, så du får papir på dine kompetencer. Består du eksamen, optjener
du 10 ECTS-point.

Praktisk info

Har du behov for hjælp til dette, så
tøv ikke med at kontakte os.

Du har to muligheder for at få kurset
betalt:

Stedet

A-kassen
Hvis du er ledig og berettiget til 6
ugers jobrettet uddannelse skal du
kontakte din A-kasse. Kurset har
nr. 37477 på den landsdækkende
positivliste.

IT-Kompetence har undervist i digital
e og grafiske emner de seneste 30
år, og bor i lyse og venlige lokaler
i København NV – tæt på offentlig
transport og med gode parkeringsmuligheder.

Jobcentret
Du kan også søge Jobcenteret, som
kan bevilge kurset. Kurset er på den
regionale positivliste for Hovedstaden (kursus nr 30) og Sjælland
(kursus nr. 143).
Kurset bevilges på baggrund af en
individuel vurdering og derfor er det
en fordel at have forberedt en overbevisende erhvervsrettet plan for
dine jobmuligheder job efter kurset.

Læs mere
På www.it-k.dk kan du læse mere –
både om kurset og de formelle regler
for at deltage. Er du i tvivl kan du
altid kontakte os på 38 14 09 02.

Pris
3.910,47 kr. pr. uge.

Kurset arrangeres i
samarbejde med
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Efter kurset

PÅ CV’ET

