
 

 

 

 

Nazwa PBL w VLE (Uczenie oparte na projektach z wykorzystaniem w

irtualnych środowisk uczenia się) 

Wprowadzenie W tym studium przypadku skoncentrowano się na tym, jak zastosować 

technikę uczenia się opartego na projektach (PBL) poprzez wykorzystanie 

nowych technologii, a zwłaszcza poprzez zasoby dostępne w wirtualnym 

środowisku uczenia się. 

PBL polega na zachęcaniu uczniów do wspólnego i aktywnego planowania, 

rozwijania i oceniania projektu, który ma praktyczne zastosowanie. Cele 

integracji PBL i VLE były następujące:  

a) wspieranie aktywnego partycypacyjnego i opartego na współpracy 

uczenia się uczniów oraz 

b) stosowanie i ocena wykorzystania PBL za pośrednictwem ICT. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Szkoła wyższa 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

Uczenie się oparte na projektach w środowiskach wirtualnych 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

wykładowcy 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Wirtualne środowisko uczenia się 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Podczas stosowania studium przypadku wirtualne narzędzia komunikacji i 

interakcji w VLE zostały użyte w połączeniu z zasobami edukacyjnymi 

zawierającymi atrakcyjne, otwarte treści promujące krytyczne, złożone, 

rozbieżne i kreatywne myślenie. Podjęto próby wspierania procesu ciągłego 

uczenia się poprzez zintensyfikowanie pracy w zakresie poradnictwa i 

korepetycji oraz wdrożenie systemu oceny, który nie był powiązany 

wyłącznie z treścią, ale zamiast tego z nabywaniem ogólnych i 

szczegółowych kompetencji. 

Na początku roku akademickiego wykładowcy zaproponowali sesję 

wprowadzającą, dotyczącą celów projektu i etapów jego realizacji oraz 

strategii dydaktycznych i metodologicznych do jego realizacji. Projekt został 

podzielony na cztery etapy, z czterema zadaniami, a uczniowie zostali 

podzieleni na 4-6 osobowe grupy. Następnie wyjaśniono narzędzia, które 

będą używane podczas procesu. 
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Zrealizowano również akcję samouczkową, mającą na celu wspieranie 

ciągłego uczenia się, w której wykładowca pełniłby rolę wsparcia, 

superwizora i przewodnika w procesach uczenia się uczniów. Aby to 

osiągnąć, odbywały się bezpośrednie zajęcia grupowe przed i po przesłaniu 

przez uczniów każdego zadania. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Ocena eksperymentu wykazała trwały udział większości w zajęciach zarówno 

w klasie, jak i w VLE. Ćwiczenia również przyniosły bardzo zadowalające 

wyniki. 

W celu monitorowania procedury wykładowcy prowadzili dzienniki zajęć, w 

których zapisywali wszelkie obserwacje i incydenty, które miały miejsce w 

klasie lub w VLE. Ponadto uczniowie zostali poproszeni o prowadzenie 

dzienników terenowych i udział w forum, które były głównymi narzędziami 

wzmacniającymi refleksyjność w procesie uczenia się. 

Zastosowanie środowiska wirtualnego umożliwiło większą adaptację procesu 

nauczania-uczenia się, ponieważ dało uczniom możliwość samodzielnego 

uczenia się w zależności od ich sytuacji. 
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