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Vzdělávací kurz – Práce s výukovým softwarem DysEdice
Klíčová aktivita č. 03
Vzdělávací kurz „Práce s výukovým softwarem DysEdice“ bude probíhat v počítačové
učebně ve skupině 7 účastníků. Kurz bude realizován v rozsahu 10 hodin. Každý účastník
bude pracovat u svého počítače, kde budou nainstalovány všechny výukové programy tohoto
kurzu v prostředí Windows XP. Vzhledem k dosaženému stupni znalostí a dovedností v rámci
projektu SIPVZ a dalšího samostudia účastníků bude úvod kurzu věnován prověření
úvodních počítačových znalostí. Kurz bude mít tuto náplň:
1. vzdělávací okruh: Práce s počítačem, zapnutí a vypnutí, výběr programu jeho spuštění a
ukončení. Práce s perifériemi počítače. Kancelářský balík MS OFFICE a jeho využití pro
práci ve škole.
2. vzdělávací okruh: Výukový software řady DysEdice - Soví galerie, Soví bludiště. Výběr
programu, spuštění programu a jeho nastavení. Práce s programem a její ukončení. Vytvoření
složky, přejmenování složky - název podle jména dětí a ukládání vlastní tvorby děti do
vytvořených adresářů. „Vypalování“ dětských prací na nosič – CD.
3. vzdělávací okruh: Výukový software řada DysEdice - Soví čaroděj, Soví kostky. Práce
s programem, spuštění, nastavení a ukončení. Práce s prezentacemi PowerPoint a jejich
využití ve školní praxi. Způsob vytváření a variabilita prezentací.
Výstup klíčové aktivity
Účastníci kurzu se naučí především ovládat výukové programy řady DysEdice. Důraz bude
kladen na jejich samostatnost v této práci. Seznámí se s těmito výukovými programy, které
jsou určeny pro práci s dětmi do 6 let věku. Pochopí, že každý program má své specifické
zaměření. Naučí se programy vybírat podle konkrétní potřeby dítěte. Znalosti a dovednosti
získané v tomto kurzu si doplní v metodické příručce PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc. určené
uživatelům těchto programů.
V rámci projektu se uskuteční 6 vzdělávacích kurzů „Práce s výukovým softwarem
DysEdice“ o časové dotaci 10 hodin, celkově proškoleno 60 hodin (30 hodin ročně)
Celkový počet účastníků – 43 pedagogických pracovníků mateřské školy (každoročně)
Školení bude probíhat v prosinci 2009, lednu 2010 (5hodin) a bude aktualizováno v říjnu,
listopadu 2010 (5hodin) – aktuality ve vývoji programů.
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