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Effektiewe Mediakommunikasie 

ŉ Kortkursus wat lei tot ŉ Sertifikaat van Bevoegdheid 

Wat is die kursusdoelwitte?  

Die feit dat jy leestekens goed kan aanwend gaan nie vir jou klante of jou besigheid opwindende 

mediadekking verskaf nie. Hierdie kursus gee vir jou die gereedskap en die nuutste tegnieke om 

effektief en met selfvertroue te kommunikeer wanneer jy vir die media skryf.    

Wie kan dit bywoon? 

As dit deel van jou posbeskrywing is om persverklarings, promosiemateriaal, publikasies en blogs 

te skep, is hierdie kursus die antwoord waarop jy gewag het! Om optimale leer te verseker word 

die aantal deelnemers beperk. 

Enige voorvereistes? 

Aangesien groot dele van die kursus se interaktiewe vaardigheidsontwikkeling en assesserings 

aanlyn plaasvind, moet jy toegang hê tot die internet en ŉ eie rekenaar waarop jy dokumente kan 

skep. Deelnemers voltooi voor die kursus ŉ aanlyn behoeftebepaling om ons te help fokus op 

spesifieke behoeftes. 

Wie is die aanbieders? 

Die aanbieders is kenners op die gebied van besigheidskommunikasie en het ondervinding in 

professionele kommunikasie en joernalistiek. 

Hoe word hierdie kursus aangebied? 

Ons bied hierdie kursus oor ses weke aan met ŉ weeklikse oggendsessie, wat deur ŉ aanlyn 

komponent aangevul word. Alle aspekte van die kursus word geassesseer en kursusmateriaal 

word verskaf.  
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In hierdie kursus kyk ons na: 

 Skryfwerk vir die media, koerantpublikasies en radioberigte 

 Skryfwerk vir sosiale media – Twitter, Facebook, Reddit en Instagram 

 Die skryf van persverklarings en promosiemateriaal 

 Gesprekke oor etiek in joernalistiek 

 Die skryf van blogs en interne publikasies 

 Die basiese beginsels van redigering en hulpbronne daarvoor 

Wat is die kursusuitkomste? 

 Jy sal opnuut die belang daarvan besef om jou storie effektief oor te dra, met taalgebruik 

wat terselfdertyd boeiend en verstaanbaar is 

 Jy sal jou eie praktiese skryfstyl ontwikkel, gebaseer op suksesvolle en effektiewe 

kommunikasiestrategieë en tegnieke 

 Jy sal ŉ oorsig hê oor etiese kwessies, en die belang besef van sowel die nagaan van feite 

as opsommings en akkuraatheid  

  Jy sal bekwaam wees om deur feite te sif en om ’n storie te skryf wat jou maatskappy in 

die beste moontlike lig stel 

 

ŉ Sertifikaat van Bevoegdheid sal ná die suksesvolle voltooiing van die kursus uitgereik word.  

Waar en wanneer vind dit plaas? 

Kontaksessies vind plaas in die Taalsentrum se Seminaarkamer in Kleine Bosch, Banhoekweg 44, 

Stellenbosch. Hier is die datums: 

 23 en 30 Augustus, 6, 20 en 27 September en 4 Oktober 

Wat is die koste? 

Die kortkursusfooi is R5 100 per persoon en sluit alle materiaal, middagete en verversings in. 

Enige verdere vrae? 

Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by michellep@sun.ac.za of 021 808 2812, of 

klik hier om sommer dadelik in te skryf: https://bit.ly/2HQ8VCr  

 

Jy kan ook jou spesifieke kortkursus- en ontwikkelingsbehoeftes met Michelle bespreek, of 

navraag doen oor verdere beskikbare kortkursusse en datums. Verder is pasgemaakte kursusse 

vir korporatiewe kliënte moontlik, en ons kan selfs die kursus by jou maatskappy kom aanbied. 
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