OPDRACHT ‘DIGITALE MIDDELEN HELPEN MIJ
OM…’
Maak je eigen presentatie
Hoe moet het onderwijs op onze school er volgens jou uitzien? Hierover ga je kritisch
nadenken samen met andere leerlingen, door middel van een presentatie in Powerpoint,
Prezi of Keynote met het onderwerp:

Digitale middelen helpen mij om: ….
Je kunt in jullie presentatie gebruikmaken van tekst, beeld, tekeningen, etc.
DOEL
Samen met je mede-leerlingen denk je na over hoe de school er volgens jullie uit zou moeten
zien en wat voor rol digitale middelen daarin zouden moeten spelen. Dit presenteer je aan
je docent, mentor, decaan of schoolleider.
BENODIGDHEDEN
Een laptop en wifi en presentatie-software, bijvoorbeeld Powerpoint, Prezi of Keynote.
VOORKENNIS
De werking van deze toepassingen vergt enige ict-basisvaardigheden. Bekijk de drie tools
op de volgende pagina en volg de links voor een uitleg of handleiding.
HOE WERKT HET?
In deze opdracht maak je samen met de andere leerlingen een presentatie over hoe jullie
tegen digitale middelen aankijken. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen:
- Hoe helpen digitale middelen jou om te leren?
- Welke digitale middelen zijn dit en waarom werken ze bij jou/jullie goed?
- Wanneer zou je ict juist niet moeten gebruiken?
- Heb je tips voor andere leerlingen of voor docenten over het gebruik van digitale
middelen?
- Wat is jullie top 5 aan leukste/beste tools?
Kies de tool die je zelf het liefst gebruikt om een presentatie te maken. Bekijk de volgende
pagina voor een overzicht van programma’s.
VEEL SUCCES!

POWERPOINT
Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties (of slideshows) te maken. In deze
cursus leer je zowel een presentatie te maken ter begeleiding van een voordracht, als een
presentatie die stand-alone gebruikt kan worden. Enige voorkennis van andere MS Officeprogramma’s is noodzakelijk. Zorg ervoor dat je je publiek inspireert en je informatie
duidelijk kunt overbrengen door je verhaal te ondersteunen met een goede presentatie.
Kijk hier voor meer informatie en voorbeelden van presentaties.

PREZI
Prezi is een online presentatietool en hét alternatief voor Powerpoint. Door te zoomen naar
de diverse items in je presentatie kun je details laten zien en door uit te zoomen geef je
overzicht.
Om met Prezi aan de slag te kunnen, heb je een Prezi account nodig. Ga hiervoor naar
www.prezi.com.
Voorbeeld:
• Kijk hier voor een instructievideo.
• Op de website van Leermiddelenbak is onder het kopje "ict" een handleiding te
downloaden die aansluit op deze prezi.

KEYNOTE
Keynote, het presentatiepakket van Apple, maakt het mogelijk om presentaties te maken
met uitgebreide interactiviteit en hulpmiddelen voor de presentator. Keynote biedt veel
mogelijkheden en presentaties zijn om te zetten naar diverse bestandsformaten, waaronder
Quicktime en Powerpoint, maar in het laatste geval gaat enige functionaliteit en
vormgeving verloren.
• Kijk hier voor instructies.
• Liever een instructievideo? Kijk dan hier.

