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Jaka powinna by  edukacja architektoniczna 
doby rewolucji informatycznej – ery powszechnego 
dost!pu do wiedzy? Jedn" z mo#liwych odpowie-
dzi mo#e by  sformu$owana przez ameryka%skiego 
badacza metod nauczania Davida A. Kolba teoria 
nauki przez do&wiadczenie.1 Wg Kolba zdobywanie 
wiedzy przebiega w cyklu czterech faz nast!puj"-
cych po sobie: do&wiadczenia, reß eksji, generaliza-
cji oraz zastosowania. Jest to proces powtarzalny, 
bazuj"cy na przybli#aniu si! do rozwi"zania po-
przez kolejne eksperymenty – nauka odbywa si! 
metod" prób i b$!dów. Niniejsza praca przedstawia 
przyk$ad dydaktyki opartej na teorii nauki przez do-
&wiadczenie.

Zadaniem grupy studentów IV roku Wydzia$u 
Architektury Politechniki Warszawskiej (A. Ru-
dowskiej, P. Krzyszczak, A. Piwnik, F. Dzimwashy 
oraz C. Nazaruka) by$o zaprojektowanie oraz nad-
zór nad budow" i instalacj" naukowych eksponatów 
interaktywnych przeznaczonych dla Centrum Nauki 
Kopernik. Wszystkie prace projektowe – od idei 
eksponatu po dokumentacj! wykonawcz" – zosta$y 
wykonane przez studentów. Opiekunowie (z CNK: 
P. Wójcik, E. Wal!dzik, M. Grzyma$a, M. Miecz-
kowski oraz z WAPW – autor artyku$u) ograniczali 
swoj" pomoc jedynie do udzielania odpowiedzi na 
pytania i oceny proponowanych rozwi"za%.

NAUKA PRZEZ DO'WIADCZENIE W EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ. 
PROJEKT I REALIZACJA INTERAKTYWNYCH EKSPONATÓW NAUKOWYCH 

DLA CENTRUM NAUKI KOPERNIK
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1 D. A. Kolb, Experiential learning: experience as the source 

of learning and development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
NJ 1984.

1. „Trybiki” – uk$ad 10 nieokr"g$ych z!batek (fot. Agnieszka Piwnik) 
1. “Cogwheels” – an arrangement of 10 non-circular gears (photo by Agnieszka Piwnik)
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2. „Magnetyczne cytaty” s$awnych naukowców uk$adane magnetycznym manipulatorem (fot. Agnieszka Piwnik)
2. “Magnetic Quotes” – quotes by famous scientists arranged with the use of a magnetic manipulator (photo by Agnieszka Piwnik)

3. „Efekt Moire” – mechaniczna animacja nt. wiersza „Lokomotywa” J. Tuwima nap!dzana poprzez obracanie ko$a parowozu 
(fot. Agnieszka Piwnik)

3. “Moire Effect” – mechanical animation inspired by J. Tuwim’s poem “Lokomotywa” (Locomotive), set in motion by turning 
the steam engine’s wheels (photo by Agnieszka Piwnik)

4. 8-cz!&ciowa „Smaczna uk$adanka” z rysunkiem uk$adu trawiennego cz$owieka umieszczona na 9-polowej planszy 
(fot. Agnieszka Piwnik)

4. 8-element “Food Puzzle” – a representation of human digestive system on a 9-Þ eld board (photo by Agnieszka Piwnik)
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Zespó$ rozpocz"$ prac! w marcu 2013 od pracy 
nad kilkunastoma ró#nymi pomys$ami. Po dwóch 
miesi"cach dyrekcji CNK zaprezentowano 5 goto-
wych projektów koncepcyjnych, które spotka$y si! 
z dobrym przyj!ciem. Zapad$a decyzja o realiza-
cji czterech z nich (il. 1, 2, 3, 4). Przyst"piono do 
kolejnej fazy projektu – prototypowania. Dzia$anie 
mechanizmów oraz powtarzalno&  oczekiwanych 
zjawisk dla wszystkich eksponatów sprawdzono wy-
konuj"c Þ zyczne modele w skali 1:1. W ci"gu ko-
lejnych miesi!cy – do wrze&nia 2013 r., opracowa-
no dokumentacj! wykonawcz". W grudniu 2013 r. 
rozpocz!to testy gotowych eksponatów w galerii 
„'wiat w ruchu”, które wiosn" 2014 r. zosta$y zain-
stalowane przed budynkiem CNK. Efekty przepro-
wadzonego projektu wskazuj", #e model nauczania 
przez do&wiadczenie, jako uzupe$nienie metod tra-
dycyjnych, mo#e by  warto&ciowym sk$adnikiem 
edukacji architektonicznej.

Studenci jako g$ówn" zalet! metody wskazy-
wali mo#liwo&  dzia$ania w prawdziwym otocze-
niu projektowym – z realnymi wykonawcami, bu-
d#etem i harmonogramem. Nowo&ci" dla nich by$o 
opracowanie ca$ego projektu wykonawczego oraz 
nadzór nad jego realizacj". Z punktu widzenia dy-
daktycznego nale#y zwróci  uwag! na zwi!kszenie 
zaanga#owania i motywacji studentów w porówna-
niu z typowym projektem kursowym, prowadzo-
nym wy$"cznie w ramach uczelni i niezako%czo-
nym realizacj". Wydaje si! te#, #e metoda pozwala 
na lepsze utrwalenie zdobytej wiedzy i umiej!tno-
&ci. Odbiorca projektów – CNK, oceni$ je wysoko 
i zdecydowa$ si! na realizacj!, co dobrze &wiadczy 

o poziomie uzyskanych przez studentów rozwi"za% 
projektowych.

G$ównym problemem w upowszechnianiu me-
tody nauki przez do&wiadczenie s" wysokie kosz-
ty oraz d$ugi czas potrzebny do realizacji projektu. 
W po$"czeniu z naturalnymi ograniczeniami meto-
dy Kolba (pomijanie nauczania teoretycznego oraz 
samokszta$cenia – integralnych elementów procesu 
dydaktycznego szko$y wy#szej), wprowadzenie do-
&wiadczenia szeroko w edukacji architektonicznej 
jest trudne. W przypadku architekta prawdziwa na-
uka przez do&wiadczenie rozpoczyna si! dopiero po 
zako%czeniu studiów.

Bior"c pod uwag! powy#sze zastrze#enia, wyda-
je si!, #e model nauki przez do&wiadczenie mo#e 
przynosi  liczne pozytywne efekty w edukacji ar-
chitektonicznej, zw$aszcza przy znacznym ogra-
niczaniu skali projektowanych obiektów. Warto 
spojrze  na wzornictwo przemys$owe jako pole, na 
którym nauka projektowania architektonicznego po-
przez eksperyment mo#e sprawdzi  si! najlepiej.

S$owa kluczowe: edukacja architektoniczna, cen-
trum nauki, wzornictwo przemys$owe, nauka przez 
do&wiadczenie
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