
 
 

KURSUS - VIL DU VÆRE DIGITAL 
FRONTLØBER OG BLIVE EN HAJ TIL VIDEO? 
 

• Er du mellem 18 og 30 år? 
• Har du syns- eller hørenedsættelse, dysleksi eller kognitive udfordringer? 
• Ønsker du bedre muligheder i den digitale verden og få slagkraft på de sociale medier? 
 
Så tilmeld dig vores kursus. Det er gratis og foregår online. 
 

OBS - begrænsede pladser 
 

Kurset giver dig viden om 
Lovgivning om webtilgængelighed -  Rettigheder i lovgivningen og muligheder for at få indflydelse 

Du vil få viden om de rettigheder, EU’s webtilgængelighedsdirektiv giver dig, og hvordan du kan få 
indflydelse på tilgængeligheden af den offentlige sektors hjemmesider via feedback-værktøjer.  

Teknologi for webtilgængelighed – IT-hjælpemidler til din uddannelse og arbejdsplads 

Du vil få praktiske færdigheder i forskellige måder at få tilgængelighed på og du vil lære at skabe dit 
eget medieindhold. Du vil få forståelse for skærmlæsere, talegenkendelsessoftware, 
underskriftssoftware mv. og hvordan disse kan bruges til audio, video, tekst og billede. Du vil lære 
at designe og producere dit eget digitale medieprojekt, f.eks. din egen blog eller YouTube-kanal. 

Video Action Learning - Værktøjer til at producere online indhold og video 

Du kommer til at lave din egen video. Du lærer om kommunikationsanalyse, at filme og redigere 
på smartphone eller Ipad og at distribuere din video på de sociale medier og hjemmesider. 

 

Mere info og tilmelding 
Mere om kurset og kriterier for deltagelse: 
http://lms.mediehuset-kbh.dk/all-courses/  

Er du interesseret i at deltage skriv til: 
claus@mediehuset-kbh.dk 

Du kan også finde DA4You på Instagram og 
https://www.facebook.com/Da4you.dk/  

Tid  
Kurset forløber over 8 uger fra marts 2020. 
Kurset vil finde sted tirsdage kl 17-20.  

Sted 
Kurset finder sted online. 

Bedre muligheder for dig 
Mediehuset København har ambitioner om at give dig bedre muligheder på studiet, arbejdsmarkedet, i 
sociale netværk og den offentlige debat gennem redskaber til at kommunikere inden for den digitale 
verden. Vi er frontløbere for digital tilgængelighed i Danmark og udlandet i samarbejde med eksperter. 
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