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Problemowa metoda nauczania jako forma zaj��  

na kierunku biotechnologia 

Przy obecnym post�pie wiedzy w dziedzinie nauk biotechnologicznych 

i technicznych niemo�liwe staje si� prezentowanie w procesie nauczania cało�ci 

materiału, ponadto wiele informacji dezaktualizuje si�. Uzasadnione staje si�

korzystanie z narz�dzi dydaktycznych rozwijaj
cych umiej�tno�� samodzielnego 

poszukiwania wiedzy. Idea nauczania problemowego (ang. Problem Based  

Learning, PBL) znana jest od pierwszej połowy XX w., a jej twórc
 jest amery-

ka�ski filozof i pedagog John Dewey. Celem tej metody jest nie tylko nauczanie 

okre�lonej wiedzy, ale równie� umiej�tno�ci jej stosowania; nauczanie i uczenie 

si� w oparciu o rozwi
zywanie zło�onych i dobrze postawionych problemów 

przy jednoczesnej realizacji klasycznych zasad dydaktycznych. Metoda ta jest 

powszechnie stosowana na całym �wiecie głównie w naukach medycznych  

i społecznych, ale mo�e by� równie� efektywnie realizowana w nauczaniu bio-

technologii i nauk technicznych. 

Biotechnologia jest interdyscyplinarn
 dziedzin
 nauki integruj
c
 wiedz�

biologiczn
 i in�ynieryjn
 w celu pozyskania produktów i usług. W siatce go-

dzin tego kierunku znajduj
 si� przedmioty przyrodnicze, techniczne i informa-

tyczne. Najbardziej popularn
 form
 zaj�� praktycznych na tym kierunku s
 tak 

zwane „laboratoria”, gdzie studenci pracuj
 zgodnie z podan
 instrukcj
, w któ-

rej ka�da czynno�� jest opisana krok po kroku. Taka forma zaj�� przekazuje 

studentom niewła�ciwy obraz natury nauki [Parkison 2004: 185–203]. Bardzo 

cz�sto równie� studenci wykonuj
c mechanicznie czynno�ci zgodnie z procedu-

r
, nie s
 w stanie konkretnie podsumowa� istotnych aspektów eksperymentu, 

który wła�nie przeprowadzaj
 [Lunetta 1998: 249–262]. Laboratorium naukowe 

powinno by� zatem miejscem ł
cz
cym realne do�wiadczenie z aktualn
 wiedz


w celu jej weryfikacji, b
d� te� miejscem zdobywania wiedzy przez do�wiad-

czenie. Wł
czenie w prac� laboratoryjn
 nauczania opartego na realnym pro-

blemie jako kontekstu w procesie uczenia si� [Das, Sinha 2000: 154–155; Mor-

gan 1983: 68–78; Barrows 1985; Duch 1995; Domin 1999: 543–547; Michel, 

Bischoff, Jakobs 2002: 168–170] zach�ca studenta do rozwijania umiej�tno�ci 

krytycznego my�lenia, zwi�ksza jego kompetencje zawodowe poprzez nabycie 

umiej�tno�ci rozwi
zywania problemów, samodzielnego zdobywania wiedzy, 

pracy w zespole (równie� interdyscyplinarnym), podejmowania decyzji w no-

wych sytuacjach oraz adaptacji do zmian [Engel 1991: 21–31; Albanese, Mi-
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tchell 1993: 52–81; Ryan, Quinn 1994: 15–33]. Metoda nauczania oparta na 

problemie wspiera ukierunkowanie studentów na uczenie si� przez całe �ycie 

(ang. Life-Long Learning – LLL), co pozwoli im sprosta� wyzwaniom współcze-

sno�ci: gwałtownemu rozwojowi technologicznemu, tak bardzo widocznemu  

w naukach biotechnologicznych. 

Nauczanie problemowe stawia ucznia w centrum całego procesu uczenia. 

Praca w laboratorium spójna ze strategi
 PBL anga�uje studenta w rozwi
zywa-

nie realnego problemu biotechnologicznego [Taraban, Box, Myers, Pollard, 

Bowen 2007: 960–979]. Studenci maj
 zatem mo�liwo�� aktywnej weryfikacji 

faktów, teorii i praw [Berry, Gunstone, Loughran, Mulhall 2001: 313–318], co 

prowadzi do ugruntowania i uporz
dkowania zdobytej wiedzy teoretycznej; 

poł
czenia zdobytej wiedzy teoretycznej z projektowaniem eksperymentu na-

ukowego, analiz
 danych, interpretacj
 wyników i poł
czeniem ich z teori


[Havdala, Ashkenazi 2007: 1134–1159]. 

Prowadzenie zaj�� systemem nauczania problemowego odbywa si� w nie-

wielkich grupach studentów z nauczycielem pełni
cym funkcj� przewodnika 

w procesie zespołowego dochodzenia do prawdy i wiedzy. Nauczyciel formułuje 

nietrywialny problem i zach�ca studentów do stawiania wst�pnych hipotez roz-

wi
zania zadania. W nast�pnym etapie studenci poszukuj
c rozwi
zania, musz


skorzysta� z dost�pnych �ródeł wiedzy oraz metod badawczych, by rozwi
za�

postawiony rzeczywisty problem. Kolejnym krokiem jest weryfikacja otrzyma-

nych hipotez i podsumowanie zadania. 

Przykładem uczelni, gdzie prowadzone jest nauczanie problemowe na nie-

których przedmiotach na kierunku biotechnologia, jest Uniwersytet Warmi�sko-

-Mazurski w Olsztynie. Studenci maj
 mo�liwo�� skorzystania z takiej formy 

zaj�� na �wiczeniach z nast�puj
cych przedmiotów: fitopatologia, in�ynieria 

genetyczna ro�lin, makro- i mikrohodowle grzybów, fizjologia ro�lin, bioinfor-

matyka, in�ynieria gamet i zarodków, technologie cyfryzacji danych biotechno-

logicznych, mykologia medyczna oraz ro�linne kultury in vitro. 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym naszego Uniwersytetu powsta-

je innowacyjne laboratorium i-Lab, które ma na celu zwi�kszenie skuteczno�ci 

i efektywno�ci zaj�� dydaktycznych podczas sesji warsztatowych. Laboratorium 

powstaje w ramach projektu Leonardo da Vinci „Innovation Laboratories for the 

quality assurance of vocational education and training”, programu Lifelong 

Learning – Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation. Laboratorium składa si�

z dwóch pomieszcze� – pracowni komputerowej oraz pokoju dyskusji, w którym 

uczestnicy sesji mog
 si� zrelaksowa� i przedyskutowa� poruszane problemy. 

Zamierzeniem projektantów i-Labu było, aby uczestnicy sesji znale�li si�  

w przestrzeni ró�ni
cej si� od ich normalnego �rodowiska pracy, st
d kolorowe 

meble oraz specyficzne ustawienie komputerów. Ma to pobudzi� innowacyjne 

my�lenie oraz twórczy sposób podejmowania decyzji. Zdj�cia 1 oraz 2 przed-

stawiaj
 wst�pn
 wersj� powstaj
cego laboratorium. 
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Fot. 1. Zdj�cie pokoju komputerowego

Fot. 2. Zdj�cie planowanego pokoju relaksacyjnego 

Komputery i-Labu wyposa�one s
 w specjalistyczne oprogramowanie, które 

pozwala na przeprowadzenie sesji typu burza mózgów w dowolnej grupie stu-

dentów. Laboratorium i-Lab mo�e by� wykorzystywane jako pomoc w przepro-

wadzaniu procesu dydaktycznego zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak 

i technicznych. Prowadz
cy sesj� tworzy sytuacj� problemow
, grupa stawia 

hipotezy, które nast�pnie s
 weryfikowane. Moderator sesji poprzez odpowied-

nie pogrupowanie hipotez porz
dkuje pomysły i wymusza dyskusj�. Poprzez 
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zło�one procesy my�lowe, jak analiza, synteza, porównywanie, abstrahowanie 

oraz uogólnianie, uczestnicy sesji zdobywaj
 wiedz� merytoryczn
. 

Powstaj
ce laboratorium mo�e sta� si� zacz
tkiem nauczania problemowego 

zarówno na kierunkach humanistycznych, technicznych, jak i nauk o �yciu. Na-

uczanie problemowe w swojej koncepcji jest strategi
 kształcenia, która polega 

na organizacji procesu dydaktycznego w taki sposób, by sprzyjał rozwojowi 

my�lenia i rozwi
zywaniu problemów, rozwojowi aktywno�ci poznawczej,  

pozytywnego nastawienia do nauki oraz rozwojowi umiej�tno�ci komunikowa-

nia si�. 
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Streszczenie 

Obecny post�p wiedzy w dziedzinie nauk biotechnologicznych uniemo�li-

wia prezentowanie cało�ci materiału w procesie dydaktycznym i zmusza do 

weryfikacji metod nauczania. Ponadto współczesny gwałtowny rozwój biotech-

nologiczny wymusza konieczno�� ci
głej weryfikacji i aktualizacji wiedzy oraz 

uczenia si� nowych metod do�wiadczalnych. Nauczanie i uczenie si� w oparciu 

o rozwi
zywanie zło�onych i dobrze postawionych problemów biotechnologicz-

nych daje studentom mo�liwo�� zdobycia wiedzy i umiej�tno�ci krytycznego 

my�lenia, rozwi
zywania problemów, samodzielnego zdobywania wiedzy oraz 

podejmowania decyzji w nowych sytuacjach, co zwi�ksza ich kompetencje za-

wodowe i pozwoli im sprosta� wyzwaniom współczesno�ci.

Słowa kluczowe: problemowa metoda nauczania, biotechnologia. 

Problem method of teaching as a form of classes at the biotechnology 

study

Abstract 

Current advances in knowledge in the field of biotechnology impossible to 

present all the material in the teaching process and forces to verify the methods of 

teaching. In addition, the rapid development of modern biotechnology necessitates 

constant review and updating of knowledge and learning new experimental meth-

ods. The purpose of problem-based learning is to encourage student development 

of critical thinking skills, problem-solving abilities, knowledge acquisition and 

make decisions in unfamiliar situations, which increases their professional compe-

tence and enables them to meet the challenges of today. 

Key words: Problem-Based Learning, Biotechnology. 


