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Module 9 Presenteren en uitleggen van activiteiten
Leeftijd: Alle leeftijden
Duur: 45 minuten
Groepsgrootte: (sub)groepen van 4-6 personen
Locatie: binnen
Korte inhoud:
De deelnemers maken een presentatie voor een regionale omroep of voor een school, hierbij kunnen ze
dat wat ze geleerd hebben in de training laten zien.
Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd
omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor kan
het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting
Nederland normaal communiceert.

Methodiek: Scouting vertegenwoordigen
Benodigdheden:

-

Opdrachtkaartjes
Iets waar je filmpjes mee kan maken, beamer

Tijdsplanning: 45 minuten

-

Voorbereiding 15 minuten
Presentatie 30 minuten

Methodiek:
De deelnemers worden ingedeeld in subgroepen van ca 6 personen en krijgen een van de opdrachten.
Samen et de trainer bereidt de subgroep de opdracht voor. Bij deze opdracht gebruiken de deelnemers
de kennis die ze de afgelopen training hebben opgedaan.
Tijdens de presentaties zitten de deelnemers in klassieke opstelling of in huiskameropstellen voor de
beamer.
Bij de nabespreking wordt tevens besproken hoe leiding omgaat met publiciteit en de sterke kant van
scouting.
De opdrachten:
Opdracht 1:
De regionale omroep wil graag dat organisaties zich presenteren, jullie hebben 5 minuten zendtijd
waarbij je moet vertellen wat scouting is.
Denk hierbij aan:

-

Wat de kijker wil weten
welke items zijn erg belangrijk
wat is nu echt scouting

Mogelijk stelt de presentator aan het einde nog een vraag

Opdracht 2:
De school in de buurt heeft jullie uitgenodigd om een presentatie te houden voor groep 3,4 en 5. Jullie
mogen in 5 minuten vertellen wat scouting is. Indien wenselijk mogen jullie ook andere klassen kiezen,
geef dit even aan de trainer door.
Denk hierbij aan:

-

wat willen de kinderen weten
welke items zijn erg belangrijk
wat is nu echt scouting
het leeftijdseigene van de doelgroep

Mogelijk stelt de leerkracht aan het einde nog een vraag.

