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INFORMATIE OVER DE OPDRACHT
Situatie
Techniek is overal om ons heen. De fysieke lessen zoals jullie gewend zijn, komen te vervallen. Jullie volgen
nu onderwijs op afstand. De techniek staat voor niets en we kunnen ook niet zonder. Deze les gaan jullie
nader kennismaken met de 7 werelden van techniek. En je zal zien dat techniek ook voor jou is.

Opdrachtgever
MDM/EMM in samenwerking met JETNET & TECHNET

De opdracht
Nader kennismaken met de 7 werelden van techniek

UITWERKING VAN DE OPDRACHT
Fasen
Oriënteren/ Uitvoeren
Klik op de link https://inspiratieles7werelden.nu en ga naar “start les”.
•

Luister naar “wat weet jij over techniek?” en ga daarna naar de volgende pagina.

•

“Techwat?” luister en maak een digitale mindmap.

•

Ga naar de volgende pagina’s:
➔
➔
➔
➔

De wereld kan niet zonder techniek!
Wat hoort bij techniek?
Techniek is belangrijk voor mij
Kort intro filmpje over de 7 werelden van techniek

➔

Nu ga je alle 7 werelden bezoeken.

•
•
•

Benoem de wereld
Noem van elke wereld 3 beroepen
Welke opleidingen horen erbij en het niveau

•

Noem in welke wereld je het liefst zou willen gaan werken en wat voor opleiding hier
voor nodig is.

•

Als afsluiting maak je een kort filmpje waarin je vertelt wat je hebt gedaan en geleerd
en hoe je het vindt om op deze manier les te krijgen. Het filmpje duurt minimaal 1 en
maximaal 2 minuten.

Opleveren
Als je alles hebt gemaakt, lever je de opdracht(en) digitaal in via Somtoday. Als je vragen hebt m.b.t. de
opdracht laat dit weten en wacht niet te lang.

BEOORDELING
De opdracht wordt beoordeeld met een O/M/V/G. (Bij een O of een M moet je de opdracht opnieuw doen).
Beoordelingscriteria;
•
•
•
•

Op tijd inleveren
Opdracht compleet gemaakt
Werkverzorging
Extra’s (een technische, creatieve toevoeging) Hier kan je een prijs mee winnen.

