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Vzdělávací kurz – Práce s interaktivní tabulí SMART Boa rd 

Klíčová aktivita č. 02 
 
Vzdělávací kurz „Práce s interaktivní tabulí SMART Board“  bude tematicky zaměřena na: 

1. vzdělávací okruh:  Ovládání tabule, psaní a kreslení na tabuli, vkládání objektů. Nastavení 
barev, druhů čar.  Zvuky, animace a videa. Využití IT pro projekci výukových programů. 
Časová dotace 4 hodiny. 

2. vzdělávací okruh:  Práce se softwarem DysEdice, výběr programu, nastavení programu, práce 
pedagoga a práce dítěte s programem. Časová dotace 4 hodiny. 

3. vzdělávací okruh:  Výstupy z programů DysEdice, využívání IAT na projekci  prezentací, 
přehrávání zvuků a videa. Časová dotace 2 hodiny. 

Výuka bude probíhat v učebně vybavené interaktivní tabulí SMART Board  ve skupině 7 
účastníků. Seminář povede lektor, který aktivně s tabulí při výuce pracuje již po dobu 
několika let. Nízký počet účastníků zajišťuje aktivní individuální práci, každý účastník si 
vyzkouší ovládání tabule a používání jednotlivých nástrojů softwaru SMART Notebook. 
Důraz bude kladen na organizaci vyučovací hodiny, kde  interaktivní tabuli využívají 
především děti ve třídě.  
Výstup klíčové aktivity 
Účastníci vzdělávacího kurzu především překonají obavu z používání této moderní techniky, 
obavu z jejího možného poškození jak dětmi, tak i pedagogem. Naučí se s tabulí pracovat, 
poznají její výhody pro aktivní udržení pozornosti dětí, pro názornost, variabilnost a 
především pro možnost dokonalé prezentace didaktického softwaru. Naučí se používat 
programy řady DysEdice, potřebný program vybrat ze seznamu, nastavit jeho parametry a 
připravit jej pro práci s dětmi. Dále se naučí program kdykoliv ukončit stejně jako práci 
s IAT. Vzhledem k používané licenci programů DysEdice se účastníci kurzů naučí 
s programy pracovat i na jiných školních počítačích a připravovat se tak na práci s dětmi.  
V rámci projektu se uskuteční celkem 6 takto zaměřených vzdělávacích kurzů o celkové 
časové dotaci 10 hodin, celkově bude proškoleno 60 hodin (30 hodin ročně). 
celkový počet účastníků -  43 pedagogických pracovníků (každoročně). 
Školení bude probíhat v listopadu, prosinci 2009 (5hodin) a bude aktualizováno v říjnu, 
listopadu 2010 (5hodin) – aktuality ve vývoji programů. 
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