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schoolopdracht digital Master mijn idee
Naam:

mijn idee, daar kan de wereld wat mee!
Neem in je mindmap op:
voor wie of wat je iets wil uitvinden;

waar, op welke plek, je wil dat mensen
jouw uitvinding gaan gebruiken;

wat je hoopt makkelijker te maken met
jouw idee, waar je uitvinding straks bij
gaat helpen.

maak een mindmap van jouw idee
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bespreek je ideeën

Bespreek je ideeën met een klasgenoot en vraag een tip en een top voor
jouw idee. Staat alle belangrijke informatie duidelijk in de mindmap?

tip

top

je kan je idee nu verder gaan uitwerken. hoe je dat doet,
mag je zelf weten. kies een vorm die jij leuk vindt: een (online)
getekend ontwerp, video, mondelinge presentatie of in tekst.
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thuisopdracht digital Master interview
Dit werkblad hoort bij de module Digital Master van Online Masters. In dit gratis online
lesprogramma nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak de leerlingen mee in hun wereld.
Online Masters behandelt vier thema’s: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig en
bewust online. Kijk voor meer informatie op www.online-masters.nl.

Leven zonder internet
Een leven zonder internet en smartphone. Hoe zou dat zijn? Kun je je daar iets bij
voorstellen? Interview je ouders/verzorgers, een ouder familielid of buur hierover.
Zij groeiden op zonder! Was het echt heel anders dan nu?
waar zag je elkaar en hoe sprak je dat af?
Naam:
Leeftijd:
Geboren in:
Plaats waar hij/zij is
opgegroeid:

Wanneer heb je voor het eerst internet
gebruikt en hoe ging/werkte dat?
r na

Dit deed hij/zij vroege
schooltijd:

Wat waren je eerste ervaringen met
computers?
Hoe anders was jouw leven vroeger zonder internet en smartphone?
wat vond je daarvan?

Wat deed je als je onderweg naar huis was
en een lekke band kreeg?

welke games speelde je vroeger?

Hoe zag je vrijdagavond eruit?

hoe zag je eerste mobiele telefoon eruit?

Hoe vaak sprak je je vrienden?

denk je dat opgroeien in deze tijd met
internet makkelijker is dan in jouw tijd?
kun je uitleggen waarom je dat denkt?

hoe spraken jullie elkaar?
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BEANTWOORD DEZE VRAGEN NA HET INTERVIEW

hoe klinkt dit leven zonder internet of smartphone?

zitten er voordelen aan leven zonder internet en smartphone?

tip! verwerk je interview op creatieve manier!

