Individuel opgave: eget website (light)
Vi bruger den gratis hjemmeside-bygger hos www.123hjemmeside.dk hvor man kan oprette sig som (gratis) bruger i 30 dage. Alle skal oprette
deres egen udgave og straks sende deres egen webadresse i en mail til:
soni@niels.brock.dk
Under oprettelsen skal man vælge forskellige ting, men det kan alt sammen
ændres senere. Det lærer du i IT-timerne – og I kan også selv kigge i
vejledningerne, som ligger på mit IT-website: www.noah2900.dk/hgweb
 Under ”NETTET”
Der ligger (et stykke nede på siden) omfattende vejledninger vedr.
”123hjemmeside” og webdesign generelt. Der er utallige muligheder
for at lave sit eget design og forskellige funktioner på
hjemmesiden.
 Under ”TEORI”
Teoristoffet vedr. "Kommunikation, virksomhedens image og
website" kan hentes her (PDF-fil) inkl. Powerpoint-præsentation.
Websitet skal handle om det pensum, som vi har gennemgået i IT indtil nu.
I skal forestille jer, at I har skrevet en ny bog om disse emner til ITundervisningen på HG. Hjemmesiden skal altså være en salgsreklame for
denne bog – med mulighed for at bestille den online.
Hvert område af vores pensum skal have sin egen underside i menuen til
venstre – som fortæller om hvert sit kapitel i bogen. Du skal altså lave (og
skrive) en underside til hver af disse emner:












Hvad er IT i 2013 ?
Hardware (PC’en, udstyr o.s.v.)
Software (Windows og div. programmer)
Office-pakken (Word, Excel og Powerpoint)
Internet (netværk, mail, søgning, soc. medier m.v.)
IT-sikkerhed
E-handel (lovkrav og e-mærket)
Arbejdsmiljø, arbejdsskader og fjernarbejde
Lovstof (ophavsret/copyright og persondataloven)
Bestilling af bogen (simuleret)
Kort om forfatteren/dig selv (sæt også billede ind)

Jeg kan løbende følge med i udviklingen på dit personlige website ved at se
det ”live” på nettet. Til sidst giver jeg en bedømmelse af resultatet - og
sitet forsvinder altså automatisk fra jordens overflade efter 30 dage, hvis
man ikke betaler for det … Men det gør vi ikke :-)
HUSK TIL SIDST at tage ”skærm-billeder” af alle siderne (Gem dem i en
Word-fil), så du kan dokumentere opgaven senere (f.eks. ved eksamen).

Søren Noah (IT-lærer) Marts 2013

