Eerste Hulp bij Communicatie

Communiceren
met PowerPoint
De computer laten spreken
Met PowerPoint is het
mogelijk om een sprekende
versie van een aanwijsboekje
uit te werken.
Het voordeel hierbij is dat je
veel meer woorden en zinnen
ter beschikking hebt, zonder
te zoeken in een hoop
papieren. Dit geeft vooral een
meerwaarde bij wie motorisch
beperkt is. Aan de hand van
aangepaste bediening kan
iedereen op deze manier
spreken.
Om je te helpen werkten we
bij Modem een PowerPoint presentatie uit die je meteen kan beginnen gebruiken.



Klik hier om de presentatie met mannelijke stem te downloaden
Klik hier om de presentatie met vrouwelijke stem te downloaden

Deze presentatie wordt aangeboden als zip-bestand. Dit bestand moet je eerst uitpakken
met een programma zoals 7-zip (GRATIS). Het is belangrijk dat de geluidsbestanden en de
PowerPoint presentatie in dezelfde map op de computer blijven staan voor de presentatie
om te werken. Je mag ze gerust verhuizen van plaats, zolang ze maar samen blijven.

Spreek met je eigen stem
Als je weet dat je (tijdelijk) je stem zal
verliezen door bijvoorbeeld een operatie, kun je
vooraf je eigen stem opnemen. Op die manier
kun je toch nog je eigen stem laten weerklinken.
Klik hier om te zien hoe je een eigen
stemopname maakt.
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Pas de Presentatie naar je eigen communicatienoden aan
Niet alleen de stem, maar ook de inhoud kan je aanpassen. Verander afbeeldingen,
verwijder ze of voeg ze toe tot je een presentatie hebt waarmee je kunt zeggen wat jij
wilt zeggen.
Klik op deze link om te zien hoe je de PowerPoint Presentatie aanpast.

Waar kun je terecht voor afbeeldingen en pictogrammen?
Het internet barst van gratis afbeeldingen en foto’s, maar ze zijn niet allemaal even goed.
En, ze mogen niet allemaal zomaar gebruikt worden.



Klik op deze link voor een overzicht van enkele gratis symbolensystemen
Klik op deze link voor een overzicht van enkele websites waar je foto’s kan
downloaden

Sneller zeggen wat je wilt
We bieden de PowerPoint presentatie aan in een aanpasbaar formaat. Je kunt deze echter
opslaan als een PowerPoint Voorstelling. Als je de voorstelling opent, kan je meteen
beginnen praten.

Je kan nog een stap verder gaan en de PowerPoint voorstelling automatisch laten
opstarten. Je hoeft dan enkel de computer op te zetten om met je presentatie te
communiceren.
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