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Abstract. ICT participate in formation of interactive environment in the educational process. 

The article provides an explanation of the concept of interactive whiteboard and interactive 

software, describes their use with focus on their strengths and offers instructions on their 

implementation into the educational process.

Key words: education, interactive environment, interactive software, interactive whiteboard

1. Úvod

Monitorovanie interakcie, ako vzájomného pôsobenia dvoch, prípadne viacerých 

dôležitým (nie novým) prvkom v každej sfére 

 Z -vzdelávacieho procesu sa tento pojem spája so štúdiom 

školskej klímy prostredie, aktéri, aktivity a komunikácia

a žiaci, sleduje sa ich postavenie, úloha a vzájomná interakcia. Ich komunikácia je sledovaná 

z kontexte 

použitia nonverbálnych prostriedkov a ich dôsledkov. Aktivity v sebe koncentrujú vybraný 

akými prostriedkami.  

Existuje viacero prístupov ku skúmaniu klímy školskej triedy a –

žiaci, ktoré sa v zásade líšia výberom objektu štúdia a skúmanou premennou. V rámci 

špecifikovaného  je objektom štúdia školská trieda a

žiakmi v

priameho aj nepr

postojov a - Mareš, 2001).

2. Interaktivita v prostredí IKT

V -vzdelávacieho procesu stali 

-

školskú klímu, na interakciu medzi žiakom a vyžaduje si v praxi nové didaktické 

by 

mali

najnovšie trendy z - permanentn

no-  sa, v

prostredím, ktoré zásadným

– žiak -

poznatok.

mailto:katarina@zilka.sk
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Rozvoj digitálnych technológií a prostriedkov IKT umožnil a zjednodušil komunikáciu 

v zásade h dvoch 

úrovniach, a to o interaktívnej a neinteraktívnej komunikácii. Pod pojmom interaktivita sa 

vníma (obojsmerná komunikácia).

Zmeny, ktoré vyplývajú priamo z

treba v

dostávajú interaktívne produkty, ktoré so sebou prinášajú istú dávku dynamiky. Sú to 

aplikácie, ktoré reagujú zmenou výsledku (numerického, symbolického, alebo grafického) na 

- len 

efektívne uplatnenie prvej úrovne, ale tvoria interaktívne prostredie, pomocou ktorého sa 

technické zariadenia, 

m doplnkom, kvôli 

interaktívne prostredie (napr. technológia eBeam, obr. 1).

(z bieleho 

plastu) na dotykovú obrazovku

poznámok zapísaných elektronickými perami do digitálnej podoby a prípadné ich  v 

využ

prípadnej korekcie, otvára sa priestor pre spoluprácu, tvorbu a realizáciu svojich návrhov 

sprostredkováva rôzne modely skúmaného javu, predkladá ich v súvislostiach a pôsobí na 

interaktívnej tabuli? Aktéri vysielajú požiadavky 

dotykom elektronického pera na snímanú plochu a

väzbu – ôzne 

informácie a

ov, 
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né všetky nástroje 

- textom, 

s

a podobne. K nástrojom na vzdelávanie patria 

simulátory, virtuálne laboratóriá, mikrosvety, multimediálne encyklopédie a

(Kalaš, 2001). Špeciálnu kategóriu softvérových produktov tvoria interaktívne programy.

Obrázok 2 Ukážka dynamického prostredia na tvorbu interaktívnych konštrukcií

www.matika.indatex.sk

4. Interaktívne programy

ktorom je umožnená 

programom, t. j. priamy vstup 

rogramu. Príkladom z oblasti matematiky sú dynamické prostredia na tvorbu 

interaktívnych konštrukcií (napr. Cabri geometria, obr. 2). Z

jazyka na prvom stupni uvedieme aplikáciu zameranú , 

vytvorenú v programovacom prostredí Imagine (obr. 3). 

rozdiel v

lastné interaktívne aplikácie) – jedná sa o otvorené 

obsah – ide o 

množstvo, sú však rôznej

v ta 

softvéru by sa mala základným patrí

http://www.matika.indatex.sk
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•

predmetu? a pod.);

•

• technické parametre softvéru (Aké sú hardvérové požiadavky na bezchybný priebeh 

programu? Je program p .

(Galbavá, 2006)

ežité 

atribúty, ktoré sú potrebné na pozitívne hodnotenie (interaktívneho) pedagogického softvéru. 

Z

viacerých oblastí. Iniciátorom spracovania konkrétnej témy je 

odborový didaktik potreby praxe. V spolupráci so 

špecialistom z odboru

u, pre ktorú bude koncový produkt 

Odborový š ich 

interpretáciu, didaktik navrhuje realizáciu zodpovedajúcu pedagogicko-psychologickým 

požiadavká praxou, t. j. pretavenie 

kurikulárneho

formálny popis problému a

odborno-didaktickým 

prostredí. Na základe podrobne vypracovanej a prekonzultovanej analýzy vstupuje do procesu 

ú verziu 

implementovanú vo vybranom programovacom prostredí. Možná je spätná väzba medzi 

prvkami špecialista ICT – odborový špecialista a špecialista ICT – didaktik na preverenie 

a tomto štádiu je 

možné vykonanie malých korektúr, skôr formálneho a menej závažného charakteru. Ak bola 

pôvodná analýza vykonaná profesionálne a

vzájomnému kontaktu medzi programátorom a
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Uvedená schéma je  postupu tvorby kvalitného 

 softvéru. V rozsiahlejších a

, 

5. Význam interaktívnych prostriedkov

Interaktivita vnáša do vzdelávacieho procesu prvky dynamiky. Mení statický prístup 

závislosti od vstupných podnetov. 

Tým sa otvárajú nové možnosti v technologických vzdelávacích prístupoc

konštruktivistický kognitívny 

ktorom je možné 

bez obáv a s

Do 

v v rámci 

tvom lokálnej siete, prípadne 

Internetu). Ide o

o kolaborácii

na jednom projekte (v rámci systému eBeam sa jedná o míting, alebo scrapbook), ktorý je 

K prednostiam spomínanej 

metódy patrí umožnenie a sprístupnenie 

(Partová, 2007) a malých 

pohodlí domova“ (Marcinek, 2007), rozvoj schopnosti 

a

metód

 interaktívne programové produkty v 

ale znamenajú aj potenciálny kvalitatívny posun vo vnímaní modelu v inom prostredí, resp. 

inom zobrazení.

Interaktivita je

matematiky. Rozvoj prostriedkov -

efektívne využívanie interaktívnych zariadení a interaktívnych programových aplikácií 

odborový didaktik

špecialista ICT (programátor)

analytik

odborový špecialista
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ukážkami v

interaktívnymi produktmi, až po prípadný vlastný návrh, realizáciu, resp. spol

tvorbe matematických interaktívnych výstupov. Autori P. Híc a M. Pokorný nepriamo 

prízvukujú  vzájomnej interakcie subjektov vo vzdelávacom procese v konštatovaní 

o „prakticky nulovej možnosti získavania spätnej väzby o ov“ v off-line 

verziách elearningových kurzov priebehu kognitívneho 

procesu (Híc- Pokorný, 2005).

V

možná ich aplikácia len v špecializova

tomto kontexte znamenala aj zmenu vo 

 dôsledkom bola zmena vo vzájomnej interakcii 

a -

k novom, podnetnom prostredí, a

poskytuje spektrum nových postupov a metód. K najdôležitejším prednostiam interaktívneho 

rozvoj interaktivity smerom k

faktoru, podnecovanie vzájomnej komunikácie a tímovej spolupráce.
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