Leerkrachtenwijzer:

digitale toestellen hanteren (onderdeel: digitaal fototoestel)

Groep:

leerkrachten basisschool

Competentie:

Ik gebruik ICT, ik presenteer m.b.v. ICT, ik organiseer m.b.v. ICT

Domein:

beeld
Een digitaal fototoestel hanteren. Digitale foto’s nemen en overbrengen naar
de computer of laptop via kaartlezer of via USB-verbinding, in een map of in
submappen ordenen, herbenoemen en bewerken (aanpassen, draaien, …)
35 minuten per sessie
Werk in één groep met 3 à 4 waarvan iemand al ervaring heeft met digitaal
fotograferen. Verdeel de taken, maar zorg ervoor dat iedereen individueel alle
doelen bereikt door elkaar te helpen. Er is één blz. voorzien met visuele uitleg
over de onderdelen van het toestel.

Doelen:
Duur:
Suggestie/tip:

Wat doe ik ?

Hoe doe ik het ?

Ja ?

1. Mijn naam is: ………………………………………………………
Ik werk samen met: …………………………………………… ,
……………………………………… , ………………………………………
Vandaag is het …… / …… / …………….
2. Wij markeren elk op ons onderdelenblad van het fototoestel de:
aan-/uitknop

opname-/weergaveschakelaar

ontspanknop

modusknop (foto of film)

geheugenkaart

USB-kabelaansluiting

3. Iedereen neemt een foto van de andere groepsleden.
4. Iemand haalt het
geheugenkaartje uit het
toestel en brengt het in
de (juiste) kaartlezer van
de laptop of computer of
verbindt het toestel met
de USB-kabel in een vrije poort.
5. We hebben in het dialoogvenster meerdere opties. Kies zelf.
menu beeld:

-

Als ik importeer komen alle nieuwe foto’s in de verkenner in een
mapje met datum bij ‘mijn afbeeldingen’ terecht.

-

Als ik de map open, kan ik kiezen – kopiëren – plakken.

6. Zoek de map met de recente foto’s op de harde schijf via de
rechtermuis:

verkenner. Je kan ze op verschillende manieren weergeven via het
menu ‘beeld’. Met de rechtermuisknop kan je geselecteerde foto’s
onmiddellijk draaien.
7. We gaan meerdere foto’s ineens bewerken:
- ik ga naar www.ict-platform.be

LKW-digitaal fotograferen.docx

- ik kies via ‘bovenbouw’ bij ‘ik gebruik ICT’ :

8. We bladeren naar de map met de foto's die we willen aanpassen (=
Zet in:

bronmap). We selecteren enkele losstaande foto’s met de
ingedrukte Ctrl-toets en we klikken op Add.
Of we gebruiken Add all om alles ineens te selecteren.
9. We klikken bij Output Folder op Browse en kiezen een doelmap op.
Dat kan dezelfde map zijn of een nieuwe locatie via Create Folder.
Klik OK.
10. Om foto’s te verkleinen gebruiken we Use advanced options. We
vinken aan: Use Resize/Resample. We kiezen een nieuw formaat
door een breedte en hoogte op te geven, of een standaardformaat
uit de lijst te kiezen, bijv. 800x600
11. We herbenoemen en nummeren automatisch via Rename.
12. Voer uit via Convert. Done.

Ik vond dit makkelijk/leuk

commentaar:

Ik vond dit niet zo makkelijk/frustrerend,

Ik heb iets
bijgeleerd:

Heb ik het goed
gedaan ?
Ik vind:

De ICT-co
vindt:

LKW-digitaal fotograferen.docx

omdat …

