
  

Czy da się uczyć bez 
podręcznika? Historia projektem 

pisana - PBL



  

Co to jest PBL?
Project Based Learning (PBL) przygotowuje 

studentów do sukcesu w nauce, życiu osobistym i 
zawodowym oraz przygotowuje młodych ludzi do 
stawienia czoła wyzwaniom życia i świata, który 

odziedziczą
Studenci pracują nad projektem przez dłuższy czas - 

od tygodnia do semestru - który angażuje ich w 
rozwiązywanie rzeczywistego problemu lub udzielanie 

odpowiedzi na złożone pytania. Pokazują swoją 
wiedzę i umiejętności, opracowując produkt publiczny 

lub prezentację dla prawdziwej publiczności. 



  



  

• Trudny Problem lub Pytanie - projekt obejmuje 
znaczący problem do rozwiązania lub pytanie, na 
które należy odpowiedzieć, na odpowiednim 
poziomie wyzwania 

• Ciągłe Zapytanie - Uczniowie biorą udział w 
rygorystycznym, rozszerzonym procesie zadawania 
pytań, znajdowania zasobów i stosowania 
informacji. 

• Autentyczność - Projekt obejmuje rzeczywisty 
kontekst, zadania i narzędzia, standardy jakości lub 
wpływ, lub projekt dotyczy osobistych obaw, 
zainteresowań i problemów w życiu uczniów. 



  

• Głos i Wybór Uczniów - Uczniowie podejmują 
decyzje dotyczące projektu, w tym sposobu pracy i 
tworzenia. 

• Odbicie - uczniowie i nauczyciele zastanawiają się 
nad uczeniem się, skutecznością swoich badań i 
działań projektowych, jakością pracy uczniów oraz 
pojawiającymi się przeszkodami i strategiami ich 
pokonywania. 

• Krytyka i weryfikacja - uczniowie udzielają, 
otrzymują i stosują informacje zwrotne w celu 
usprawnienia procesu i produktów. 

• Produkt Publiczny - Uczniowie upubliczniają swój 
projekt, wyjaśniając go, prezentując i / lub 
prezentując publiczności poza klasą.



  



  

• Projekt i Plan - nauczyciele tworzą lub dostosowują 
projekt do swojego kontekstu i uczniów oraz planują 
jego realizację od uruchomienia do kulminacji, 
jednocześnie pozwalając na pewien stopień głosu i 
wyboru uczniów. 

• Dostosuj do Standardów - nauczyciele stosują 
standardy do planowania projektu i upewniają się, że 
dotyczy on kluczowej wiedzy i zrozumienia z 
obszarów tematycznych, które należy uwzględnić. 

• Zbuduj Kulturę - nauczyciele wprost i pośrednio 
promują niezależność i rozwój uczniów, otwarte 
dochodzenie, ducha zespołu i dbałość o jakość.



  

   Zarządzaj działaniami - nauczyciele współpracują 
z uczniami przy organizowaniu zadań i 
harmonogramów, ustalaniu punktów kontrolnych i 
terminów, znajdowaniu i wykorzystywaniu zasobów, 
tworzeniu produktów i upublicznianiu ich. 

• Scaffold Student Learning - nauczyciele stosują 
różnorodne lekcje, narzędzia i strategie 
instruktażowe, aby wspierać wszystkich uczniów w 
osiąganiu celów projektu. 

• Oceń Uczenie się Uczniów - nauczyciele stosują 
kształtujące i podsumowujące oceny wiedzy, 
zrozumienia i umiejętności odnoszących się do 
sukcesów, a także obejmują samooceną ocenę 
pracy zespołowej i indywidualnej. 



  

Zaangażuj i trenuj

Nauczyciele angażują się w uczenie się 

i tworzenie wraz z uczniami oraz 
określają, kiedy potrzebują 
budowania umiejętności, 

przekierowywania , zachęcania 

i świętowania sukcesu. 



  

Przykładowe elementy scenariusza dla projektu

Driving question

Project description

Time

Supporting questions

Background information

Informations outside of the school

The amount  of the students in the group

Possible product that students can create

Presentation for

Assessment of process and final product



  

PBL na lekcjach historii w kl.8
W I semestrze realizowany był projekt, w którym 
uczniowie analizowali systemy totalitarne :faszyzm i 
komunizm oraz ich wpływ na losy świata podczas II 
wojny światowej.

Temat projektu: Czy chciałbyś żyć w systemie 
politycznym pozbawionym swobód 
demokratycznych?

W II semestrze projekt dotyczył walki Polaków o 
wolność w latach 80 i przemian lat 90.

Temat projektu : Czym jest dla Ciebie wolność ?



  

Przykładowe prace i działania uczniów 
w I semestrze



  



  



  

Przykładowe prace  uczniów 
w II semestrze



  



  

Prezentacja przygotowana
 w oparciu o:

1.Kurs Project Based Learning in the 
classroom:setup, integration and reflection

2.Job shadowing w szkole San Bartolome w 
Orihueli

3.www.https://www.pblworks.org/what-is-pbl

4.Doświadczenia własne w pracy z uczniami

Dziękuję za uwagę 

Krzysztof Kopka

https://www.pblworks.org/what-is-pbl
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