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Herken je dat?

Je wilt een interactieve online
les maken waarbij iedere
student actief meedoet en jij
ook echt ziet of ze jouw
instructie hebben begrepen.
Maar je wilt dit doen zonder
dat je daarbij direct allerlei
nieuwe en soms 'ingewikkelde'
Online tools hoeft te
gebruiken.

In dit artikel leer ik je hoe je
dit kan aanpakken door gebruik
te maken van een oude en
vertrouwde tool PowerPoint
(online).

nut & noodzaak van online tools

Als docent communicatie & didactiek in het MBO ben ik net als vele andere
docenten sinds de komst van het Covid-19 virus (voor een groot deel)
overgestapt op online lesgeven.
Al snel merkte ik dat er een enorme hoeveelheid didactische tools beschikbaar
was, zoals Flipgrid, Wonder.me, Menti, Padlet enz. In veel gevallen zijn deze
nuttig, maar uit gesprekken met docenten kwamen ook steeds weer een aantal
knelpunten naar voren.
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Ingrediënten effectieve online les

Om een online les effectief te laten zijn hoef je niet perse gebruik te maken
van allerlei nieuwe tools. Het helpt wel om onderstaande 'ingrediënten' toe te
voegen aan de voorbereiding & uitvoering van je les.

(A) Bedenk of de tool ondersteunend is bij het doel van je les.

(B) Zorg ervoor dat je studenten voelen dat er een bijdrage van hen wordt
verwacht en dat de 'individuele aanspreekbaarheid' hoog is. Alleen toeschouwer
zijn is niet mogelijk.

(C) Wees er van verzekerd dat je een beeld kan krijgen van de leeropbrengst
van een student (bij voorkeur live).

(D) Let erop dat je zo veel mogelijk studenten feedback & feedforward kan
geven op de kwaliteit van hun werk. Zo weten zij wat ze al kunnen en ook wat de
volgende stap voor hen is.
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'De tool is niet het doel'

Veel docenten zijn al jaren lang vertrouwd met PowerPoint om presentaties
te maken.
Met de juiste aanpassingen kun je dit programma goed gebruiken voor een
effectieve online les, zeker wanneer je de eerder genoemde ingrediënten hebt
opgenomen.
De werkvorm die ik je ga uitleggen gebruik je als je wilt controleren of de
door jou aangeboden lesstof is blijven plakken. Je hebt al een aantal weken
lesgegeven en je wilt voorkomen dat de opgedane kennis wegzakt. Het enige dat
je nodig hebt is 'PowerPoint online'.
Studenten trainen gericht, zodat de informatie die jij hebt aangeboden ook
echt in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen.
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Kennis challenge maken

Op de eerste dia stel je de vragen over de leerinhouden die je
tot nu toe hebt aangeboden. Iedere lesweek heeft een eigen
kleur en te behalen punten. Hoe langer geleden de les is
gegeven, hoe hoger de te behalen punten.
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Online werkblad maken

In deze dia vind je de ‘worksheets’, hierin kan de student zijn
antwoorden op de vragen uit de ‘challenge’ invullen.
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In

stappen je PowerPoint
interactief maken.

Om er voor te zorgen dat studenten tijdens de les in hun eigen dia kunnen
werken en jij (live) de gegeven antwoorden ziet, doorloop je de volgende
stappen.
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Wanneer je de link (stap 5) hebt gekopieerd kun je deze
eenvoudig delen door deze bijvoorbeeld in de chat in MS Teams
te plakken.
Studenten met de link hebben nu toegang tot jouw PowerPoint &
kunnen in hun eigen dia werken door op de naam (dia 2) te klikken
of door te scrollen naar de aan hen toegewezen dia.
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Video Instructie 'Ophalen van
kennis challenge' & delen.

Na het Bekijken van onderstaande video weet je precies hoe de 'ophalen van
kennis challenge' werkt en hoe je deze kunt delen, zodat studenten er simultaan
(live) aan kunnen werken tijdens jouw online les.

Klik op het scherm om de video te bekijken
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Gelinkte Namenlijst maken

In de tweede dia plaats je de namen van de leerlingen uit je
klas. Vervolgens maak je een koppeling door de naam te
selecteren en deze via ‘invoegen’ aan het werkblad van de
individuele studenten te koppelen.
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Video Instructie gelinkte
namenlijst maken

Bekijk onderstaande video om stap voor stap te leren hoe je
een namenlijst van jouw studenten kunt maken en deze koppelt
aan een individuele 'worksheet'.
Klik op het scherm om de video te bekijken
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FEEDBACK
WANNEER DE STUDENTEN TIJDENS DE
LES DE ANTWOORDEN OP DE DOOR JOU
GESTELDE VRAGEN (DIA 1) AAN HET
INVULLEN ZIJN, KUN JIJ LANGS DE
VERSCHILLENDE 'WORKSHEETS' GAAN
EN FEEDBACK GEVEN OP HET WERK
DAT ZIJ AAN HET MAKEN ZIJN.
DIT DOE JE DOOR NAAR DE DIA TE
GAAN VAN DE STUDENT DIE JE
FEEDBACK WILT GEVEN. AAN DE
INITIALEN BIJ DE DIA (AFBEELDING
HIERNAAST) KUN JE ZIEN OF DE
STUDENT ER IN AAN HET WERKEN IS.

FEEDBACK II

Klik het tabblad
'controleren' aan &
vervolgens 'opmerkingen
weergeven'.

Naast de dia opent zich
een venster waar je jouw
feedback aan de student
kan invoeren. De student
ziet deze feedback ook
direct in zijn scherm.

Morgen toepassen in je les!!

Je hebt gezien hoe je met een aantal eenvoudige stappen
je PowerPoint ook online interactief kan maken, maar dit is natuurlijk geen doel
op zich.

Wanneer je jouw PowerPoint volgens deze manier inricht zorg je er vooral voor
dat je studenten/leerlingen er echt van leren.
Dit doe je omdat je de genoemde ingrediënten toepast & direct heldere feedback
geeft op de kwaliteit van het gemaakte werk.
Studenten/leerlingen weten zo wat ze al goed kunnen en ook waar zij zichzelf
nog in kunnen verbeteren.
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Wanneer je mij een persoonlijk bericht stuurt ontvang je het format van de
powerpoint. Deze kun je dan eenvoudig aanpassen met de inhoud van jouw eigen
vak en in je (online) les van morgen uitproberen.
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