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Vooraf :

Te verwerven vaardigheden : zie lijst met doelstellingen op http://sadan.wikidot.com
Online hulp, http://www.gratiscursus.be
Noot : voor het inoefenen van het maken van een digitale presentatie raden we aan om dit
mogelijks te doen in functie van een ander vak (eventuele opdracht die je daar krijgt, kan ook voor
jezelf manier zijn om verwerking te doen, …); zie eigenlijk oefening 3 hieronder. Dit geldt ook
voor het leren (op)maken van teksten (Word) en rekenbladen (Excel) : grijp de kans tot verder
inoefenen als je voor een of ander vak (of zelfs voor je privé) rapporten of dergelijke moet maken.
Op die manier leer je vaak nog het meeste bij.

Oefening 1

Maak op basis van een zelf gekozen sjabloon een presentatie van minimum vijf en maximum
vijftien dia’s waarin je jezelf voorstelt. Breng daarbij ondermeer je motivatie voor je gekozen
studierichting aan bod. Probeer hierin zowel tekst als beeldmateriaal te gebruiken.
Sla dit bestand op onder de naam : Mezelf_VoornaamNaam_Klas
Pas de presentatie aan zodat er bij de overgang naar een volgende dia “effecten” optreden, zowel
tussen dia’s (dia-overgang, b.v. dia rolt open vanuit de bovenhoek) als binnen een dia (aangepaste
animatie, b.v. aangebrachte tekst licht op).

Maak vertrekkend van een lege presentatie een voorstelling van minimum 10 dia’s waarin je een
onderwerp, thema, auteur, doelgroep, …. Binnen het sociaal-agogisch werkveld voorstelt
(voorbeelden en alternatieven zijn : een bekende auteur-filosoof-socioloog uit je cursus; een
overzicht uit je cursus recht, … je eigen jeugdbeweging; een inhoud uit je cursus biologie /
erfelijkheid; ….).
Zorg voor :
 tekstmateriaal
 minimum 3 ingevoegde figuren
 animatie-effecten in en tussen de dia’s
 één geluidsbestand
 De voorstelling moet vanzelf lopen volgens een tijdsschema en telkens worden herhaald.
Sla dit bestand op onder de naam : PowerpointOef2_VoornaamNaam
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Oefening 2
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Oefening 3

3.1 Maak vooreerst een powerpoint-sjabloon en sla dit met een passende naam op (als sjabloon !).
Stop hierin zowel vormelijke (b.v. achtergrond dia) als een paar tekst elementen (met dit laatste
wordt bedoeld b.v. je naam, klas, academiejaar, … vaste gegevens)
Noot : deel 2 hieronder kan je mogelijks niet direct bij het begin van het academiejaar maken,
maar zie dit vooral in functie van het nut van een “sjabloon” : je hebt een basisvorm die je telkens
weer kan gebruiken.
3.2 Daarna maak je op basis van dit sjabloon een werkelijke presentatie …
Ofwel van het thema van je projectgroep en/of van je groep zelf.
Ofwel van de door jou bezochte voorziening (studiebezoek in kader van Sociale instituties,
Werkveldoriëntatie of andere).
Zorg daarbij voor :
 animatie tussen en in de dia’s
 dia’s met een achtergrond (gekleurd, motief, figuur, …)
 een aantal tekstdia’s
 een aantal figuren / foto’s / …
 geluidsbestand
 een videobestand
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Sla dit bestand op onder een passende naam (herkenbaar, logisch).
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