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Obecné vzdělávací cíle – srovnání 
taxonomie Blooma (1956) a revidované



Taxonomická tabulka – revize 
Bloomovy taxonomie (Anderson, Krathwohl, 2000)
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Bloomovy domény (1956) versus 
Delorsův koncept čtyř pilířů (1997)

Bloomova taxonomie

vzdělávacích oblastí 

Delorsův koncept

kognitivní učit se poznávat (learning to learn)

afektivní učit se být (learning to be)

učit se žít společně (learning to live 
together)

psychomotorická učit se jednat (původní text: learning to 
do)



Návrh kompetencí pro environmentální 
vzdělání (ke Strategii UNECE, 2008)

Kompetence Předpokládané výstupy

Učit se 

poznávat:

vzdělání 

podporuje 

schopnosti

kladení analytických otázek / kritické myšlení

porozumění komplexitě / systémové myšlení

překonávání obtíží / řešení problémů

zvládání změn / kladení otázek

tvůrčí myšlení / myšlení orientované na budoucnost

pochopení mezioborových vztahů / holistický přístup



E-learning pro transformované 
vzdělávací cíle

 Aktivní – spolupráce, komunikace, tvorba 
odborného textu

 Flexibilní – pro interdisciplinární výuku

– kurz Organizace a řízení ochrany 
životního prostředí na ÚŽP UK

– kurz Vybrané problémy životního 
prostředí pro biology na PedF UK

– kurz Multiple approaches to 
Globalisation: projekt VCSE



Technické řešení

Spolupráce 2 prostředí

Moodle
– uzavřené prostředí

– technické instrukce (aspekty Mediawiki)

Wiki na bázi Mediawiki
– otevřená, veřejně přístupná

– kreativní, samostatná práce



Vedení kurzu v moodlu

 časová struktura kurzu (etapy)
– úkoly, termíny

 komunikační fóra, případně chat, blog

 v menší míře
– studijní materiály

– odevzdávání úkolů, příp. Testy

 on-line hodnocení výsledků



Podobná struktura kurzů v Moodlu



Práce studentů v Enviwiki

 základní pravidla psaní v Enviwiki

– včetně pravidel odborného psaní

 spolupráce v rámci skupiny

– kategorie Studenti

 začlenění do kontextu Enviwiki

– propojení na již publikovaná témata

 diskuze k textu kolegů (peer-review)

http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Struktura_str%C3%A1nky
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Struktura_str%C3%A1nky
http://www.enviwiki.cz/wiki/Kategorie:Studenti_P%C5%99F


Psaní pro Enviwiki

http://www.enviwiki.cz/wiki/Kr%C3%A1tk%C3%BD_odborn%C3%BD_text


Studentská oblast – VCSE kurzy

http://stary.czp.cuni.cz/vcsewiki/index.php/Student_area
http://stary.czp.cuni.cz/vcsewiki/index.php/Student_area
http://stary.czp.cuni.cz/vcsewiki/index.php/Student_area
http://stary.czp.cuni.cz/vcsewiki/index.php/Student_area


Principy hodnocení

 volně dostupná kritéria :
– pravidla pro revizi textu, včetně 

analýzy textu

– pravidla procesu peer review

– informace o recenzním řízení

http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Revize_textu
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Anal%C3%BDza_textu
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Peer_review
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Peer_review
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Recenzn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD


Hodnocení učiteli

 obsah – ucelenost

 originalita

 začlenění do kontextu Enviwiki

 propojení na související témata

 práce se zdroji, formální hlediska 

 přijímání kritiky od kolegů

 dodržování autorského práva



Vývoj kurzu

 S postupem kurzu – těžiště práce do 
Enviwiki
– studijní materiály

– instrukce

– samostatná práce, úkoly

– komunikace, diskuze

– hodnocení (peer-review)

 Vyvíjel se především prostor nápovědy
– vyšší přehlednost



Metoda jako “Best practice“

 European Commission DG Education and Culture 
(2008) Inventory of innovative practices in 
education for sustainable development. 

– The case study EnviWiki, page 51. 

– The case study VCSE, page 33

 Learning Literacies for the Digital Age 
(LLiDA project). (2009) Excellent practice 
page

– EnviWiki – encyclopaedia & environment for 
active learning strategies and mutual 
communication.

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/sustdev_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/sustdev_en.pdf
http://www.caledonianacademy.net/spaces/LLiDA/index.php?n=Main.CharlesUniversityEnvironmentCentre
http://www.caledonianacademy.net/spaces/LLiDA/index.php?n=Main.CharlesUniversityEnvironmentCentre


Vliv diskuze:
velikost studenty vytvořeného textu a 
diskuze v bytech / Wiki stránka
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http://www.enviwiki.cz/wiki/Diskuse:Pravidla_a_principy_ekologie


Přínosy a negativa komunikace
Souhlasíte s následujícími výroky? (dotazník v 
závěru kurzu Organizace ŢP, 29 respondentů)
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1 - rozhodně nesouhlasím



Přínosy pro osobní rozvoj 
(dotazník v závěru kurzu Organizace ŢP, 29 
respondentů)
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Závěry: dynamická kultura učení

Teorie reflexivní akce (Schön, 1983)

Umění monitorovat vlastní aktivity ve vztahu k okolí 
(životnímu prostředí)

 participativní, „akční kvality“
– nezávislost, pružnost, schopnost vyvinout 

iniciativu, přijmout odpovědnost, uskutečnit 
akci

 nehierarchické vztahy

 komunikace – metodický nástroj



Závěry: nové cíle v doménách učení

 znalosti – interdisciplinární, komplexní

 dovednosti – spolupráce, role v týmu
– vyjednávání, vytváření konsenzu

 postoje – spoluúčast na řešení problémů
– sebevyjádření, komunikace



Závěry: teorie komunikativní akce 

Kritická sociální teorie (Habermas, 1984) :

 Instrumentální akce

 Strategická akce

 Komunikativní akce:
řešení se objevuje jako výsledek dialogu

úspěch definován jako dosažení vzájemného 
porozumění mezi účastníky dialogu



Závěry: další rozvíjení Enviwiki

Copyright:

Autorské právo na EnviWiki

Vybrané stránky:

Portál Doprava a životní prostředí:

Možnosti regulace dopravy

Studentské stránky nad 90 bodů:

Slaměný dům

Primární produkce

http://www.enviwiki.cz/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://www.enviwiki.cz/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://www.enviwiki.cz/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://www.enviwiki.cz/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://www.enviwiki.cz/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://www.enviwiki.cz/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://www.enviwiki.cz/wiki/Port%C3%A1l:Doprava_a_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://www.enviwiki.cz/wiki/Mo%C5%BEnosti_regulace_dopravy
http://www.enviwiki.cz/wiki/Slam%C4%9Bn%C3%BD_d%C5%AFm
http://www.enviwiki.cz/wiki/Prim%C3%A1rn%C3%AD_produkce


Příklady

 popisné: Záchranný program

 správní hledisko: Zvláště chráněný druh

 ekologicko-filosofické: Střední narušení 

 analytické Diverzita společenstev

 filosofické: Ekosofie 

 nové vědecké poznatky: Polární stratosférické 
mraky

 principy oboru: Ekologická pravidla a principy

 pojmy: Ekotoxicita

http://www.enviwiki.cz/wiki/Z%C3%A1chrann%C3%BD_program
http://www.enviwiki.cz/wiki/Zvl%C3%A1%C5%A1t%C4%9B_chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%BD_druh
http://www.enviwiki.cz/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_naru%C5%A1en%C3%AD
http://www.enviwiki.cz/wiki/Diverzita_spole%C4%8Denstev
http://www.enviwiki.cz/wiki/Ekosofie
http://www.enviwiki.cz/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_stratosf%C3%A9rick%C3%A9_mraky
http://www.enviwiki.cz/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_stratosf%C3%A9rick%C3%A9_mraky
http://www.enviwiki.cz/wiki/Pravidla_a_principy_ekologie
http://www.enviwiki.cz/wiki/Ekotoxicita


Děkuji za pozornost

Jana Dlouhá

jana.dlouha@czp.cuni.cz

http://www.enviwiki.cz/

http://www.envigogika.cuni.cz/

Centrum pro otázky životního prostředí UK
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http://www.enviwiki.cz/
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