The interactive whiteboard in English lessons
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Anotace
Diplomová práce se zabývá interaktivní tabulí a jejím využitím v hodinách anglického jazyka. Teoretická část představuje interaktivní tabuli, její funkce
a další nové technologie týkající se vybavení multimediálních učeben. Praktická část je zaměřena na konkrétní hodiny anglického jazyka, ve kterých
byla použita interaktivní tabule jako pomůcka k osvojení nového učiva. Poslední kapitola diplomové práce informuje jaký vliv má výuka s interaktivní
tabulí na výsledky žáků.

Abstract
This diploma thesis is concerned with the interactive whiteboard and its use in English lessons. The theoretical part introduces the interactive
whiteboard, its functions and some other new technologies that can be found in multimedia classrooms. The practical part presents the particular
English lessons where the interactive whiteboard was used as a teaching aid. The last chapter of the diploma thesis …více
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Nahoru
Draw your board on your lesson plan. What do you want the finished picture to look like? This is particularly important if you are doing some language
input – it will help you to remember the information you’ll give the students. During a ‘focus on language’ observation during the CELTA we were
encouraged to draw the observed teacher’s whiteboard and think about how they modelled the form of words. This was very useful. Even though, I
definitely need to improve my board work, I mostly use an interactive whiteboard. Idea! I will try to adapt this article to an interactive whiteboard multipage template. LikeLiked by 1 person. Reply. Environment English Lessons for Special Days. Not Only Grammar. For learners of English who
understand that language is not just grammar.  The Interactive Whiteboard in Education: An Introduction. What is an interactive whiteboard? An
interactive whiteboard is a touch-sensitive screen that works in conjunction with a computer and a projector. The first interactive whiteboard was
manufactured by SMART Technologies Inc. in 1991. Educators were the first people to recognize the interactive whiteboard’s potential as a tool for
collaboration, improv-ing student learning outcomes and streamlining lesson planning. Educators continue to comprise the largest user base for this
technology, particularly in the United States and the United equipment, the Interactive Whiteboard (IWB), which is quickly entering schools and helping
teachers with their work. The aim of this paper is not only to inform but primarily create some additional interactive whiteboard materials for
educators teaching English as a foreign language at Primary schools. Games should be a part of every English lesson. Thank to IWBs and the Internet
teachers may find many online games and let pupils play either as teams competition or ask individuals to come to the front and perform their best. 6.
The whole lessons can be recorded and saved for further use in the classroom, send for review by students at a later time or for those who were
absent from school. 7.

