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Kształcenie projektowe

Jedna z praktycznych metod nauczania, 
polegająca na samodzielnym realizowaniu 
przez uczących się zadania, na podstawie 

ustalonych wcześniej założeń.

Projekt wykonywany jest pod nadzorem 
nauczyciela lub przez niego na końcu 

oceniany.



2 perspektywy patrzenia na 
przedmiot… 
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Klucz do sukcesu

1. Świadomie zdefiniowane efekty kształcenia

2. Zdefiniowanie kryteriów weryfikacji 

3. Zdefiniowanie metod weryfikacji 



Najtrudniejszy jest dobór metod 
weryfikacji do zapisanych efektów 

kształcenia 

Student analizuje 

Test wyboru

Projekt problemowy
(problem otwarty) 

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Case study

?
?



Metody weryfikacji 

Wiedza (faktograficzna)

egzamin pisemny lub ustny, 
test, udział w dyskusji, 

prezentacja,eseje

Umiejętności praktyczne
Pokaz  umiejętności 
praktycznych, raport z badań, 
projekt, symulacja

Umiejętności kognitywne-
analiza, ocena, synteza- case
study

case study, złożone zadanie,
zadanie zawodowe, portfolia

Kompetencje społeczne

Postawy

Dyskusje, warsztaty, 
symulacje, obserwacje 
bezpośrednie i  wzajemne  

Skala trudności i 
czasochłonności

ŁATWE

TRUDNE

Obserwacja, dyskusja



Jak buduje się kompetencje studentów
model kształcenia „odwróconego” (flipped education) 

Praca własna

kształcenie

tradycyjne

Praca z 

nauczycielem

kształcenie

odwrócone

źródło: Google Graphics

Praca własna
Praca z 

nauczycielem
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Różnorodność metod weryfikacji – wszystko zależy 
od kreatywności nauczyciela akademickiego 

Studia 
przypadku i 

otwarte 
problemy 

Eseje

Sesje 
posterowe

Debaty 
studenckie 

Symulowane 
wywiady

Kwetsionariusze

Portfolia

Studia 
przypadku i 

otwarte 
problemy 

Modyfikowne

pytania do  
eseju

I wiele innych metod…



Student centered system 
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Wiele różnych nazw…..

• Student Centered System,  

• Student Centered Learning

• Learning Centered System

• Student Centered Instruction

• Learner Centered Teaching

• Shift from teaching to learning

• ………….
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…. ale czy nie o to samo chodzi ? 



SCL - LCS – co to jest?
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Learning Centered System –
system zorientowany na 

uczenie się - w 
przeciwieństwie do systemu 

zorientowanego na 
nauczanie Learner Centered System –

system zorientowany na 
uczącego się, studenta, 

słuchacza, doktoranta – w 
przeciwieństwie do systemu 

zorientowanego na 
nauczyciela

SCL- Student Centered Learning 
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SYSTEM 
ZORIENTOWANY 

NA STUDENTA
i JEGO UCZENIE 

SIĘ - SCL  

Nowe 
metody 

kształcenia  

LIFELONG 
LEARNING 

Zmiana ról 

Nowe 
metody 

oceniania 

Nowe 
środowisko 
uczenia się 



Tu mamy typowe zajęcia Ale czy tu możemy
mówić o zajęciach?

SCL- Student Centered Learning TCS Teacher Centered System 
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SCL- Rola studenta i nauczyciela

Rola  studenta Rola nauczyciela

Student ponosi odpowiedzialność za 
własne uczenie się

 nie może spodziewać się, że 
zostanie nauczony bez własnego 

wysiłku.
 Musi wykazywać postawę czynną, 

być aktywnym.

Nauczyciel musi wspomagać studenta 
w uczeniu się. 

Pomoc musi mieć miejsce tam gdzie 
jest najbardziej potrzebna i efektywna.

Student musi umieć planować swój 
proces uczenia się- Aby to osiągnąć
Student musi dokonywać wyborów 

„uczenia się” w czasie studiów.
(Elastyczny program studiów

Mobilność studentów – wybór uczelni, 
modułów)

Konieczna jest tu pomoc opiekuna 
w świadomym podejmowaniu 

wyborów,
a następnie refleksji nad rezultatami 

podjętych decyzji. 
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SCL- Wysiłek studenta i nauczyciela muszą 
być zrównoważone

Perspektywa  studenta Perspektywa nauczyciela

Równomierność rozłożenia wysiłku w 
cyklu studiów, roku akademickim, 
semestrze -równa liczba godzin zajęć, 
godzin kontaktowych.

Równomierność rozłożenia wysiłku w 
cyklu studiów, roku akademickim, 

semestrze-około 30 ECTS/semestr

System ECTS jako mechanizm 
regulujący to obciązenie !
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Source: Google graphics

800 years after…
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Nic nowego…

Powiedz mi, a zapomnę. 

Pokaż mi, a zapamiętam. 

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

485 p.n.e., Konfucjusz-Państwo Lu

Niezłą odpowiedzią na to wyzwanie okazał się 
być…
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PBL też nie jest nowy…

• 1969 McMasterUniversity

• 1975 Maastricht University 

• 1974 Aalborg University 
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Ani też PBL  nie jest mało znany…

• Lata 90-te 
Electrical & 
Electronic College 
University College 
London 

• Lata 90-te  

Civil Engineering 
Monash University 
Australia 

Rok 2000 
Japanese History Class
Japonia  国際センター
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Siła napędowa uczenia się - motywacja
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The Motivation to 
Learn Begins with a 

Problem



Problem based learning i ……
…… wszystkie jego odmiany

– Project organised based learning
– Design based learning
– Active Learning (Bonwell & Eison, 1991)
– Collaborative Learning (Bruffee, 1984)
– Inquiry-based Learning
– Cooperative Learning (Johnson, Johnson, & Smith, 1991)
– Peer Led Team Learning (Tien, Roth, & Kampmeier, 2001)
– Team-based Learning (Michaelson, Knight, & Fink, 2004)
– Peer Instruction (Mazur, 1997)
– Inquiry Guided Learning
– Just-in-Time Teaching
– Small Group Learning
– Question-directed Instruction
– Design Thinking
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Różne formy PBL w PŁ

• DiamonDT: Development of Innovative AcadeMy ON 
the basis of DT teaching

• Regularne moduły PBL w ramach programów 
kształcenia realizowanych w języku polskim – Wydział 
Mechaniczny, Wydział Budownictwa, Architektury i 
Inżynierii Środowiska, Wydział Chemiczny 

• Planowana przestrzeń DT w Instytucie Mechatroniki 
Wydział WEEIA PŁ
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Czym się różni PBL od tradycyjnego 
podejścia ?
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Omówienie całej 
wiedzy potrzebnej 

do rozwiązania 
problemu

Przyswojenie wiedzy

Rozwiązanie 
problemu 

ilustrującego 
możliwość 

zastosowania 
wiedzy

TRADYCYJNE PODEJŚCIE

Zdefiniowanie 
problemu

Zidentyfikowanie 
wiedzy i 

umiejętności 
niezbędnych do 

rozwiązania 
problemu

Zastosowanie 
zdobytej wiedzy i 
umiejętności do 

rozwiązania 
problemu

PBL



PBL vs. Projekt

PROJECT PBL

Rola nauczyciela expert Process facilitator

Oczekiwany rezultat Konkretny produkt Konkretny produkt lae
bardziej „learning 
outcomes”

Assessment Ocena produktu lub 
procesu 

Ocena osiągniętych 
learning outcomes

27



Kluczowe wyzwania i zasady PBL

• Studenci czują się odpowiedzialni za jakość procesu 
uczenia się

• Wszystkie działania, aktywności muszą mieć jasny dla 
wszystkich sens i cel

• Przykłada się odpowiednią wagę i uwagę do procesów 
komunikacyjnych 

• Stymulowanie uczenia się poprzez dzielenie się wiedzą

• Grupa może więcej niż indiwiduum

• Najważniejszym LO jest krytyczne myślenie

• Uczenie się na błędach jest najbardziej efektywne !!!
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Process of PBL

problem

* description of phenomena

* prepared by a team of teachers

* directs learning activities

small group discussion

* what do we already know 

about the problem?

* what do we still need to 

know about the problem?

* using a specific problem

solving technique (7-jump)

self study

*learning resources

*integration of knowledge

from different disciplines              

exchange of information

* did we acquire a better under-

standing of the processes 

involved in the problem?
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WYKORZYSTANIE PBL 
W PROGRAMACH STUDIÓW

• może dotyczyć całego programu studiów

• może dotyczyć wybranych przedmiotów

• może dotyczyć części przedmiotów

• może być realizowany w ciągu całego
semestru lub części semestru

• PBL-e mogą być realizowane równolegle
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Zakres stosowania PBL musi być
dopasowany do poziomu studiów
i powinien odzwierciedlać w ECTS
zaangażowanie pracą studenta.

10 ECTS= 250-300h pracy jednego 
studenta  
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FORMY PRZEDSTAWIENIA PROBLEMU

• tekst przygotowany przez nauczyciela

• artykuł z czasopisma

• notatka z firmy

• ocena stanu środowiska …

• wykorzystanie odpadów …
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WYMAGANIA WOBEC PROBLEMU

• nie może dotyczyć materiału przerobionego
w trakcie studiów

• Musi być odpowiednio dopasowany do
oczekiwanych efektów uczenia się

(comlpex vs. complicated !)

• powinien być wyzwaniem dla studenta

• rozwiązanie problemu nie powinno być
jednoznaczne- open problem

• może mieć charakter interdyscyplinarny
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Organizacja PBL
• Małe grupy studentów 4-5 osób rozwiązują problem

pod opieką tutora
• Spotkania z tutorem organizowane są raz w tygodniu

w wymiarze 2 godzin lub wg potrzeb
• Studenci pracują indywidualnie lub w grupie

wg własnych ustaleń
• Każda sesja/spotkanie / ma lidera, który podlega

rotacji.
• Lider przewodniczy dyskusji, kontroluje czas

i podsumowuje dyskusję.
• Lider przygotowuje raport ze spotkania.
• Rolą tutora jest stymulować studentów do dyskusji

i zadawać pytania.
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Procedura  siedmiu  etapów
1. wyjaśnienie przedstawionych zagadnień i określeń, tak,

żeby wszyscy rozumieli zagadnienie jednakowo.
2. zdefiniowanie problemu
3. analizowanie problemu, proponowane rozwiązania

i możliwe wyjaśnienia
4. ocena krytyczna proponowanych rozwiązań i przyjętych

wyjaśnień problemu
5. ustalenie obszaru wiedzy, który studenci powinni

rozpoznać i elementów, które wymagają wyjaśnienia
6. poszukiwanie informacji poza grupą /samodzielne

uczenie się/
7. ustalenie rozwiązania problemu i omówienie

wspólnych koncepcji.
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FORMY PRZEDSTAWIENIA PRACY 
STUDENTA

PBL może być zakończony egzaminem
sprawdzającym zdobytą wiedzę,
może kończyć się przedstawieniem
rozwiązania w formie projektu.
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OCENA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

• Może to być egzamin, prezentacja
projektu, raport lub POSTER.

• Ocena grupowa i indywidualna tutora.

• Studenci oceniają wzajemnie swoje
zaangażowanie w pracę
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Zdobyte kompetencje

• umiejętność pracy w grupie
• umiejętność analizowania faktów i opracowania

syntezy
• adaptacja do nowej sytuacji
• efektywna komunikacja w grupie
• umiejętność pracy samodzielnej
• umiejętność precyzyjnego przedstawiania swoich

racji i umiejętność słuchania innych
• nowa wiedza i zrozumienie nowych zagadnień
• umiejętność poszukiwania źródeł informacji

przydatnych do rozwiązania problemu
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ERASMUS +
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Zalety nauczania projektowego:

 uczą poprzez działanie

 lepsze utrwalanie efektów kształcenia

 praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej

 uczą poszukiwania rozwiązania problemu

 uczą planowania zadań i terminowego 
wykonywania etapów projektu

 uczą współpracy w zespole 
(kierowania zespołem)

 uczą refleksji nad własną pracą

 uczą oceny efektów pracy grupy (innych)



Zalety nauczania projektowego:

 uczą dyskusji, wypracowywania kompromisów, 
wyboru wariantów

 nabywanie umiejętności poprzez działanie a nie 
zapamiętywanie

 uczą postawy aktywnego działania

 uczą lepszej komunikacji interpersonalnej



Przykłady projektów

raporty oceny oddziaływania na 
środowisko

stacji benzynowych
student wybiera własną lokalizację















Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
Grzejniki elektryczne:
3 x 2000W
1 x 400W 
6,4 kW x 10 godzin x 5 miesięcy = 9728 kWh
Lampy LED na zewnątrz :

10 sztuk po 90 W                                 0,9 kW x 12 h x 365 dni = 3942 kWh
Żarówki halogenowe z lustrem :

12 sztuk po 50 W                                 0,6 kW x 24 h x 365 dni = 5256 kWh
Inne urządzenia pobierające napięcie : 

około 3,5kW                                        3,5 kW x 4 h x 365 dni = 5110 kWh
Roczne zużycie energii przewiduje się na poziomie 24MWh.















Rodzaje efektów kształcenia 
osiąganych w kształceniu 

projektowym

 Wiedza:

 definiować, opisywać, wyjaśniać, tłumaczyć, 
identyfikować, rozpoznawać, streszczać, 
charakteryzować, rozróżniać, uzupełniać, 
ilustrować, wyciągać wnioski, zbierać, powtarzać, 
znajdować, prezentować, porządkować, cytować, 
wskazywać, określać, opowiadać, kojarzyć, 
kwalifikować, przedstawiać, szacować, 
generalizować, różnicować, ilustrować, rozwiązywać



Rodzaje efektów kształcenia 
osiąganych w kształceniu 

projektowym

 Umiejętności:

 zastosowanie wiedzy w praktyce, umiejętność 
analizowania, dokonywanie syntez i oceniania, 
rozwiązywanie, konstruowanie, porównywanie, 
klasyfikowanie, porządkowanie, proponowanie 
(alternatywnych rozwiązań), organizowanie, 
planować, wyprowadzać wnioski, weryfikować, 
analizować, oceniać, ustalać kryteria, poddawać 
krytyce, dyskutować, wybierać, demonstrować, 
ilustrować, modyfikować, przygotowywać



Rodzaje efektów kształcenia 
osiąganych w kształceniu 

projektowym

 Kompetencje społeczne:

 zachowywać ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu 
opinii, dyskutować, pracować samodzielnie, 
pracować w zespole, kierować zespołem, troszczyć 
się, wykazywać odpowiedzialność za, angażować 
się, przestrzegać poczynionych ustaleń, 
akceptować, dążyć do, oceniać, oszacować, wybrać, 
wyciągnąć wnioski, decydować, wyjaśniać, 
uzasadniać, przewidywać, demonstrować, 
organizować, kwestionować



Zalety nauczania projektowego:

 uczą poprzez działanie

 lepsze utrwalanie efektów kształcenia

 praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej

 uczą poszukiwania rozwiązania problemu

 uczą planowania zadań i terminowego 
wykonywania etapów projektu

 uczą współpracy w zespole 
(kierowania zespołem)

 uczą refleksji nad własną pracą

 uczą oceny efektów pracy grupy (innych)



Zalety nauczania projektowego:

 uczą dyskusji, wypracowywania kompromisów, 
wyboru wariantów

 nabywanie umiejętności poprzez działanie a nie 
zapamiętywanie

 uczą postawy aktywnego działania

 uczą lepszej komunikacji interpersonalnej


