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Moduł 1: Wprowadzenie do programu szkoleniowego Game-Changer
In-service Training
Witamy w programie szkolenia zawodowego Game-Changer. Głównym celem
tego materiału jest wspieranie osób pracujących z młodzieżą na pierwszej linii
frontu w rozwijaniu nowych umiejętności zawodowych z naciskiem na
wykorzystanie nauczania opartego na wyzwaniach i zachęcanie młodych ludzi
do rozwijania kompetencji przedsiębiorczych. Program ma na celu
wykorzystanie potencjału edukacji online, opartej na wyzwaniach, do budowania
kompetencji przedsiębiorczych użytkowników usług młodzieżowych poprzez zapewnienie
kompleksowych zasobów szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą.
Program ten będzie obejmował niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczne aspekty głównych
tematów Game-Changer i podejść edukacyjnych. Obejmuje to kluczowe kompetencje
przedsiębiorcze niezbędne do rozwoju młodych ludzi, wartość grywalizacji w edukacji oraz
szczegółową analizę podejścia WebQuest do uczenia się opartego na wyzwaniach.
Przedstawimy również instrukcję, jak stworzyć WebQuest, aby osoby pracujące z młodzieżą
mogły stworzyć własne zasoby edukacyjne oparte na wyzwaniach, które uzupełnią istniejące
podejścia pedagogiczne.
Niniejszy podręcznik został opracowany jako materiał do rozwoju zawodowego, który można
przekazać grupie osób pracujących z młodzieżą jako kompletny program szkoleniowy lub
podjąć samodzielną naukę w tempie dostosowanym do potrzeb użytkownika.
Pełny program szkolenia w miejscu pracy obejmuje łącznie pięćdziesiąt godzin treści
nauczania podzielonych na trzy różne etapy szkolenia:
•
•

•

Faza 1 - warsztaty wprowadzające do programu szkolenia w miejscu pracy, projektu
Game-Changer oraz ram EU EntreComp (moduły 1, 2 i 3);
Faza 2 - program wspierający osoby pracujące z młodzieżą w rozwijaniu umiejętności
i kompetencji pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia szkoleń w dynamicznych
środowiskach internetowych. Faza ta koncentruje się na gamifikacji uczenia się, teorii
stojącej za WebQuestami jako zasobami edukacyjnymi, sposobach efektywnego
wykorzystania kompendium WebQuestów Game-Changer oraz wspieraniu osób
pracujących z młodzieżą w tworzeniu własnych zasobów opartych na wyzwaniach
WebQuestów (Moduły 4, 5, 6 i 7);
Faza 3 - samokształcenie koncentrujące się na ciągłym rozwoju zawodowym i
dostarczające dodatkowych zasobów osobom pracującym z młodzieżą, które chcą

wspierać rozwój umiejętności przedsiębiorczych i przekrojowych u użytkowników
usług (Moduł 8 - dostępny osobno).

Pożądane efekty uczenia się
Zacznijmy od nakreślenia pożądanych efektów uczenia się w ramach
programu doskonalenia zawodowego. Poniższa tabela obejmuje główne
efekty kształcenia dla każdego modułu, określa konkretną wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktycznego zastosowania, które słuchacze powinni zdobyć w
wyniku ukończenia programu szkoleniowego.
Tabela 1.1: Program doskonalenia zawodowego Game-Changer Pożądane efekty uczenia się

Etap
Nagłówek
szkolenia modułu

Po ukończeniu tego materiału uczestnicy zdobędą
następujące umiejętności:
Wiedza

Etap 1

Umiejętności

1. Wprowadzenie
do programu
doskonalenia
zawodowego

- znajomość celów i
pożądanych skutków
programu szkoleniowego
- świadomość treści i
struktury programu
szkolenia
- znajomość pożądanych
efektów uczenia się w
ramach programu
szkoleniowego

- rozpoznanie wartości
podejmowania ciągłego
rozwoju zawodowego (CPD)
- połączenie programu
szkolenia zawodowego z
istniejącym planem działań
w zakresie doskonalenia
zawodowego (CPD)
- stosowanie nowych
kompetencji zawodowych
w obszarach o rosnącym
znaczeniu, np.
przedsiębiorczość, uczenie
się na bieżąco z
wykorzystaniem mobilnych
zasobów edukacyjnych,
rozwój przedsiębiorczości,
korzystanie z zasobów
edukacyjnych opartych na
wyzwaniach

2. Czym jest
Projekt GameChanger?

- znajomość koncepcji i
przesłanek projektu GameChanger
- znajomość docelowych
odbiorców projektu Game-

- dostrzeganie dostępności
bezpłatnych zasobów
edukacyjnych
opracowanych w ramach
projektu Game-Changer i

Etap 2

Changer, oczekiwanych
wyników i pożądanego
wpływu
- podstawowa wiedza na
temat programu
finansowania edukacji
Erasmus+

łączenie tych otwartych
zasobów edukacyjnych z
istniejącymi narzędziami w
pracy z młodymi ludźmi
- stosowanie kluczowych
koncepcji projektu GameChanger podczas
wspierania rozwoju swoich
użytkowników usług
-ocena swojego podejścia
do nabywania kluczowych
umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości podczas
wspierania użytkowników
swoich usług

3. Europejskie
ramy kompetencji
w zakresie
przedsiębiorczości
(EntreComp)

- znajomość przesłanek
stojących za unijnym
programem EntreComp:
Ramy Kompetencji
Przedsiębiorczości
- wiedza teoretyczna na
temat kluczowych pojęć i
celów badań EntreComp
- znajomość wyników
badań EntreComp, w tym
zidentyfikowanych
kluczowych kompetencji w
zakresie przedsiębiorczości

- rozpoznawanie wartości
badań EntreComp oraz
wskazówek dotyczących
wdrażania ram w
codziennej pracy z młodymi
ludźmi
- uznanie znaczenia
przedsiębiorczości i
kompetencji w zakresie
przedsiębiorczości dla
rozwoju i potencjału
zawodowego młodych ludzi
- wykorzystanie EntreComp
Framework w celu
zachęcenia użytkowników
usług do zwiększenia ich
kompetencji w zakresie
przedsiębiorczości
- zastosowanie kluczowych
pojęć i wniosków z ram
EntreComp w swoich
inicjatywach pracy z
młodzieżą

4. Gamifikacja
nauki

- znajomość koncepcji
gamifikacji uczenia się i

- umiejętność zdefiniowania
i opisania pojęcia
grywalizacji w nauczaniu

5. Wprowadzenie
do WebQuestów

uczenia się opartego na
wyzwaniach
- zrozumienie wartości
stosowania innowacyjnych
metodologii
pedagogicznych do
prowadzenia szkoleń w
dynamicznych
środowiskach
internetowych oraz do
tworzenia dynamicznych
narzędzi edukacyjnych
- znajomość szeregu
potencjalnych metodologii
gamifikacji uczenia się
- znajomość mocnych stron
i ograniczeń uczenia się
opartego na wyzwaniach

- rozpoznanie mocnych
stron i ograniczeń
grywalizacji w nauczaniu
- połączenie nowych
podejść pedagogicznych z
istniejącymi strategiami w
zakresie pracy z młodzieżą i
jej zaangażowania
- przyjmowanie i
stosowanie nowych
metodologii w celu
zaspokojenia pojawiających
się potrzeb rynkowych
- ocena obecnych podejść i
strategii angażowania
użytkowników usług dla
młodzieży

- teoretyczna znajomość
koncepcji WebQuestu
- wiedza o mocnych
stronach WebQuestów w
procesie uczenia się
- znajomość najnowszych
cyfrowych narzędzi i
środowisk nauczania
- budowanie zrozumienia
potencjału tych środowisk
w zakresie angażowania
uczniów
- świadomość, że młodzi
ludzie o cyfrowej naturze
mają już te technologie
wbudowane w swoją
codzienną rutynę

- zdefiniowanie i opisanie
pojęcia WebQuestu
- umiejętność wygodnej
pracy z nowymi zasobami
WebQuest w
nietradycyjnych
środowiskach nauczania
- stosowanie innowacyjnych
metodologii
pedagogicznych do
prowadzenia szkoleń w
dynamicznych
środowiskach
internetowych
- dostrzeganie wartości
stosowania WebQuestów
jako części szerokiej
strategii edukacyjnej
- połączenie wykorzystania
WebQuestów z istniejącymi
podejściami
pedagogicznymi

6. Jak korzystać z
Kompendium
WebQuestów

- znajomość treści
kompendium GameChanger WebQuest
- wiedza o tym, jak uzyskać
dostęp do kompendium
WebQuest
- znajomość pożądanych
skutków kompendium
WebQuest oraz
kluczowych kompetencji w
zakresie
przedsiębiorczości, które
są nim objęte
- zrozumienie, jak
efektywnie wykorzystywać
kompendium WebQuest w
pracy z użytkownikami
usług.

- wykorzystywanie
kompendium WebQuest do
wspierania nabywania
kluczowych umiejętności w
zakresie przedsiębiorczości
- łączenie nowych podejść
pedagogicznych
wymaganych do
efektywnego wykorzystania
i integrowania zasobów
WebQuestu w codziennych
działaniach
- stosowanie i
wykorzystywanie
potencjału kompendium
WebQuest do wspierania
młodych ludzi w rozwijaniu
ich zdolności
przedsiębiorczych

7. Jak stworzyć
WebQuest

- znajomość procesu
tworzenia WebQuestu
- zrozumienie, jak stworzyć
WebQuest jako zasób
edukacyjny
- dostarczenie instrukcji dla
osób pracujących z
młodzieżą, aby umożliwić
im tworzenie własnych
materiałów edukacyjnych
opartych na wyzwaniach
WebQuestów
- znajomość i zrozumienie
zasobów szkoleniowych
dostosowanych do potrzeb
w celu wspierania ich
ciągłego rozwoju
zawodowego

- opisanie i wdrożenie
procesu tworzenia
WebQuestu
- umiejętność tworzenia
materiałów edukacyjnych
na zamówienie, takich jak
oparte na wyzwaniach
zasoby WebQuestów, aby
budować kompetencje osób
pracujących z młodzieżą, ale
także budować pewność
siebie
- połączenie nowych
zasobów WebQuestów z ich
dotychczasowymi
metodami pedagogicznymi
- przyjmowanie i
stosowanie nowych
metodologii w celu
zaspokojenia pojawiających
się potrzeb rynkowych

- ocena własnych zasobów
WebQuestów, aby upewnić
się, że spełniają one
potrzeby użytkowników
usług.
Etap 3

8. Samodzielne
uczenie się

- znajomość dalszych
dostępnych możliwości w
zakresie CPD
- rozpoznają znaczenie
doskonalenia zawodowego
zarówno dla siebie, jak i
dla użytkowników ich usług
- znajomość dodatkowych
zasobów i działań
praktycznych dostępnych
w celu wspierania uczniów
w rozwijaniu kluczowych
kompetencji w zakresie
przedsiębiorczości

- połączenie programu
szkolenia zawodowego z
bieżącymi działaniami w
zakresie doskonalenia
zawodowego
- stosowanie wszystkich
aspektów programu
doskonalenia zawodowego
w pracy z użytkownikami
usług
- ocena własnego
doskonalenia zawodowego i
zdolność do korzystania z
nowych metodologii i
podejść pedagogicznych.
- wykorzystywanie
dodatkowych zasobów w
celu wspierania rozwoju
kluczowych kompetencji w
zakresie przedsiębiorczości

Teraz, kiedy już przedstawiliśmy strukturę, treść i wyniki nauczania tego
programu szkoleniowego, przejdźmy do przedstawienia Państwu ogólnego
zarysu projektu Game-Changer.

Moduł 2: Czym jest projekt Game-Changer?
Game-Changer: Building Entrepreneurial Competences Through ChallengeBased Learning to innowacyjny projekt edukacyjny dla młodzieży
finansowany ze środków programu Unii Europejskiej (UE) Erasmus+. Celem
projektu Game-Changer jest wykorzystanie potencjału mediów cyfrowych i
społecznościowych do budowania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
W ramach realizacji tego celu partnerzy projektu dążą do:

1) wspierania osób pracujących z młodzieżą w rozwijaniu nowych kompetencji zawodowych
w celu wykorzystania potencjału edukacji internetowej opartej na wyzwaniach, która buduje
u młodych ludzi cechy przedsiębiorczości;
2. opracowania zestawu 30 zasobów opartych na wyzwaniach WebQuest, które wspierają
nabywanie kompetencji przedsiębiorczych przez młodzież;
3. opracowania strony internetowej, na której osoby pracujące z młodzieżą i członkowie grup
docelowych będą mieli dostęp do wszystkich materiałów projektu we wszystkich językach
partnerów;
4) zapewnienia dostosowanego do potrzeb programu szkoleniowego i towarzyszących mu
materiałów w celu wspierania rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą.
Celem projektu Game-Changer jest zapewnienie wysokiej jakości możliwości rozwoju
umiejętności i kompetencji poprzez dostosowany do potrzeb program szkoleniowy w zakresie
przedsiębiorczości. Projekt koncentruje się na włączeniu alternatywnych podejść
pedagogicznych, które są ułatwione przez rozwój technologii informacyjnych i
komunikacyjnych oraz wzrost popularności mediów cyfrowych i społecznościowych. Młodzi
ludzie i osoby pracujące z młodzieżą zaangażowane w program rozwoju przedsiębiorczości
Game-Changer zdobędą szeroki zakres kompetencji i rozwiną szereg umiejętności
przekrojowych.
Projekt Game-Changer koncentruje się na kluczowych kompetencjach określonych w unijnych
ramach EntreComp. Ramy EntreComp są wynikiem solidnej metodologii badawczej, w której
szeroka grupa ekspertów stopniowo osiągnęła konsensus w sprawie kluczowych kompetencji
niezbędnych do osiągnięcia potencjału przedsiębiorczości obywateli UE. Obejmują one trzy
szerokie obszary kompetencji oraz pięć kompetencji szczegółowych w każdym z nich. Każdy z
tych piętnastu obszarów kompetencji został przeanalizowany w ramach projektu GameChanger, aby pomóc w promowaniu edukacji w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych
ludzi.
Konsorcjum Game-Changer zajęło się tymi kompetencjami przy użyciu metodologii
WebQuest. WebQuesty zapewniają osobom świadczącym usługi dla młodzieży na pierwszej
linii innowacyjną, angażującą i dostosowaną do potrzeb młodzieży metodologię promowania
wykorzystania ICT w uczeniu się dzisiejszych cyfrowych tubylców. Mogą być wdrażane jako
dodatkowe podejście w ramach metodologii i strategii, które osoby pracujące z młodzieżą
wykorzystują w swojej codziennej pracy.

Konsorcjum projektu obejmuje kombinację dostawców usług dla młodzieży, organizacji
pozarządowych (NGO), małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz szkołę zawodową.
Tabela 2.1: Partnerzy Konsorcjum Projektu Game-Changer

Koordynator projektu

Lancaster and Morecambe College (LMC) UK.
Szkoła zawodowa w Lancaster, mieście hrabstwa
Lancashire w północno-zachodniej Anglii.
Partner projektu

Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO Poland.
Organizacja pozarządowa w Rzeszowie, największym
mieście w południowo-wschodniej Polsce.
Partner projektu

InnovadeLI LTD Cypr.
MŚP w Nikozji, największym mieście i stolicy Cypru.

Partner projektu

The Rural Hub CLG Ireland.
Organizacja pozarządowa w Virginii, mieście w
hrabstwie Cavan w północno-wschodniej Irlandii.
Partner projektu

Jugend-&Kulturprojekt EV Niemcy.
Organizacja pozarządowa w Dreźnie, stolicy kraju
związkowego Saksonia we wschodnich Niemczech.

Strona internetowa projektu dostępna jest tutaj.
Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo jednej z teorii leżącej u podstaw projektu
Game-Changer, czyli unijnym ramom EntreComp.

Moduł 3: Europejskie ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
(EntreComp)

Europejskie Ramy Kompetencji Przedsiębiorczości (EntreComp) zostały opracowane przez
Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej. EntreComp to elastyczne ramy
odniesienia, które mogą być dostosowane do wspierania zrozumienia i rozwoju kompetencji
przedsiębiorczych w każdym środowisku edukacyjnym. Został on opracowany jako ramy
odniesienia w celu wyjaśnienia, co składa się na postawę przedsiębiorczą. EntreComp oferuje
kompleksowy opis wiedzy, umiejętności i postaw, które są wymagane, aby być
przedsiębiorczym w celu tworzenia finansowej, kulturowej lub społecznej wartości dla Twojej
społeczności i szerszego społeczeństwa.
Zacznijmy od zdefiniowania kluczowych
przedsiębiorczością i postawą przedsiębiorczą.

pojęć

związanych

z

Co to jest przedsiębiorczość?
Przedsiębiorczość może być pojęciem trudnym do zdefiniowania.
Współczesna definicja przedsiębiorczości to: "proces tworzenia nowego
przedsiębiorstwa i ponoszenia związanego z tym ryzyka, w celu osiągnięcia
zysku" (Oxford Dictionary).
Definicja ta nakreśla praktyczne aspekty przedsiębiorczości, ale w jakiś sposób umyka istota
tego, co ona naprawdę oznacza. Wieloletni profesor Harvard Business School i ekspert w
temacie przedsiębiorczości, Howard Stevenson, uprościł definicję do "dążenia do
wykorzystania okazji poza kontrolowanymi zasobami" (Harvard Business Review, 2013). W tej
definicji przedsiębiorcą jest każdy, kto identyfikuje okazję i postanawia ją wykorzystać
niezależnie od aktualnie dostępnych zasobów. Innymi słowy, identyfikuje to, co "mogłoby
być", a następnie znajduje sposób na "urzeczywistnienie tego", nawet jeśli w danym
momencie nie ma dostępu do wszystkich niezbędnych zasobów.
EntreComp opiera się na tych definicjach stwierdzając, że "Przedsiębiorczość jest wtedy, gdy
wykorzystujesz możliwości i pomysły i przekształcasz je w wartość dla innych. Wartość, która
jest tworzona może być finansowa, kulturowa lub społeczna" (FFE-YE, 2012). U podstaw
koncepcji przedsiębiorczości leży tworzenie wartości i próba przekształcenia świata poprzez
rozwiązywanie problemów. Może to obejmować wprowadzanie zmian społecznych lub
tworzenie innowacyjnego produktu, który rzuca wyzwanie obecnemu sposobowi, w jaki
żyjemy na co dzień. Jest to zatem kluczowa kompetencja dla rozwoju kariery, uczenia się przez
całe życie i postępu społecznego.

Przedsiębiorczy sposób myślenia

Jeśli przedsiębiorczość jest kluczową kompetencją przekrojową dla tworzenia
wartości, to co mamy na myśli mówiąc, że ktoś posiada postawę
przedsiębiorczą? Postawa przedsiębiorcza to "sposób myślenia", który
umożliwia jednostkom pokonywanie wyzwań, bycie zdecydowanym i
przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania i wyniki.
Można powiedzieć, że sposób myślenia przedsiębiorcy składa się z pięciu podstawowych cech:
•

•

•

•

•

1. Pozytywne nastawienie psychiczne - negatywne myśli mogą osłabić postępy w
dążeniu do celu. Pozytywne nastawienie pozwala traktować trudności jako okazje do
nauki i zachęca do podejścia "mogę zrobić". Pozytywne nastawienie nie tylko
motywuje do osiągania celów, ale także pomaga przezwyciężyć wszelkie trudności,
jakie napotkasz po drodze;
2. Kreatywny sposób myślenia - kreatywność to nie tylko tworzenie innowacyjnego
produktu czy unikalnego dzieła sztuki, kreatywność to tworzenie połączeń, zarówno
teoretycznych, jak i praktycznych. Kreatywny sposób myślenia umożliwia
rozwiązywanie problemów poprzez opracowywanie kreatywnych rozwiązań.
Odkrywanie i rozwijanie własnej kreatywności jest istotnym procesem w dążeniu do
stania się bardziej twórczym człowiekiem;
3. Umiejętność komunikacji perswazyjnej - siła perswazji może pomóc Ci
wynegocjować umowę, zabezpieczyć ważne inwestycje, sprzedać produkt lub usługę
oraz zbudować poparcie dla inicjatywy przedsiębiorczej. Perswazja nie polega na
wprowadzaniu w błąd, ale na przekonywaniu innych, że Twoje pomysły zasługują na
poparcie. Jest to kluczowa technika komunikacji w każdej sytuacji, ponieważ
umożliwia uzyskanie poparcia innych osób, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele;
4. Wewnętrzna motywacja i napęd - samomotywacja, aspiracje i napęd są
kluczowymi cechami osobowości każdego odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy.
Sukces nie zdarza się tak po prostu, trzeba go chcieć i ciężko pracować, aby go
osiągnąć. Motywacja do osiągnięcia sukcesu może być silną siłą napędową dla
pozytywnych działań i zapewnia, że nadal pracujesz nad osiągnięciem swoich celów;
5. Nieustępliwość i umiejętność wyciągania wniosków z niepowodzeń - uczenie się
na błędach i niepowodzeniach jest kluczem do każdego udanego przedsięwzięcia.
Bardzo niewiele inicjatyw przebiega bezproblemowo od początku do końca i zawsze
po drodze pojawiają się trudności. Kluczem jest, aby nie poddawać się, gdy sprawy
stają się trudne, ale wyciągać pozytywne wnioski z porażek, aby poprawić swoje
przyszłe działania.

Postawa przedsiębiorcza wymaga ciągłej potrzeby rozwijania nowych i istniejących
umiejętności, uczenia się na błędach i podejmowania ciągłych praktycznych działań, które
opierają się na ich pomysłach. Ramy EntreComp próbują wyjaśnić i zrozumieć mentalność
przedsiębiorcy poprzez zbadanie wielu różnych aspektów i kompetencji przedsiębiorcy.

EntreComp w centrum uwagi
Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo Ramom EntreComp i kluczowym
kompetencjom przedsiębiorczości, które one nakreślają. EntreComp składa
się z 3 obszarów kompetencji z 15 konkretnymi kompetencjami, które są dalej
podzielone na 60 wątków, które opisują, co każda kompetencja oznacza w
praktyce.
Wątki te są jasno zdefiniowane poprzez efekty uczenia się, które można poznać, zrozumieć, a
następnie zastosować w praktyce. Efekty uczenia się są odwzorowane na 8 różnych
poziomach zaawansowania, od początkującego do eksperta. Proszę spojrzeć na diagram 3.1
poniżej, aby zapoznać się z pełnym zarysem ram.
Diagram 3.1: Zarys struktury EntreComp

3 Obszary Kompetencji i 15 Kompetencji
Wykres 3.2 poniżej przedstawia 3 obszary kompetencji i 15 kompetencji zidentyfikowanych w
ramach. 3 obszary kompetencji "Pomysły i możliwości", "Zasoby" i "Wdrożenie do działania"
mają na celu "bezpośrednie odzwierciedlenie definicji przedsiębiorczości jako zdolności do
przekształcania pomysłów w działania, które generują wartość dla kogoś innego niż on sam"
(EntreComp, 2016). Te 3 obszary kompetencji w modelu konceptualnym są ze sobą ściśle
powiązane i nieodłączne.
W tych 3 obszarach kompetencji ramy koncentrują się na 15 kluczowych kompetencjach
przedsiębiorczych, które tworzą "cegiełki" przedsiębiorczości i postawy przedsiębiorczej. Te
15 kompetencji jest również "wzajemnie powiązanych i połączonych i powinny być
traktowane jako części całości" (EntreComp, 2016).

Diagram 3.2: Kompetencje EntreComp

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo tym kompetencjom. W tabeli 3.1
wyszczególniono 5 kompetencji, które wchodzą w skład obszaru kompetencji
"Pomysły i możliwości". Kompetencje te to: "dostrzeganie możliwości",
"kreatywność", "wizja", "docenianie pomysłów" oraz "myślenie etyczne i
zrównoważone".
W tabeli 3.2 wyszczególniono 5 kompetencji, które wchodzą w skład obszaru kompetencji
"Zasoby". Kompetencje te to: "Samoświadomość i poczucie własnej skuteczności",
"Motywacja i wytrwałość", "Mobilizowanie zasobów", "Wiedza finansowa i ekonomiczna"
oraz "Mobilizowanie innych".

W tabeli 3.3 wyszczególniono 5 kompetencji, które wchodzą w skład obszaru kompetencji
"Podejmowanie działań". Kompetencje te to: "Podejmowanie inicjatywy", "Planowanie i
zarządzanie", "Radzenie sobie z dwuznacznością, niepewnością i ryzykiem", "Współpraca z
innymi" oraz "Uczenie się przez doświadczenie".
Tabela 3.1: 5 kompetencji "Pomysły i możliwości".

Tabela 3.2: 5 kompetencji "Zasoby".

Tabela 3.3: 5 kompetencji "Do działania".

60 Wątków
Diagram 3.3: Przykład wątków EntreComp

W ramach każdej z 15 kompetencji istnieje szereg
różnych wątków, które wyjaśniają, na czym
dokładnie polega dana kompetencja w ujęciu
bardziej praktycznym. Diagram 3.3 przedstawia
wątki trzech kompetencji.
Na przykład:
Wątki "Kreatywności" to: bycie ciekawym i
otwartym, rozwijanie pomysłów, definiowanie
problemów, tworzenie wartości i innowacyjność;
Wątki "Mobilizacji zasobów" to: uzyskanie wsparcia,
maksymalne wykorzystanie czasu, odpowiedzialne
korzystanie z zasobów oraz zarządzanie zasobami;
Wątki "Pracy z innymi" to akceptacja różnorodności,
rozwijanie inteligencji emocjonalnej, aktywne
słuchanie, tworzenie zespołów, współpraca i
poszerzanie sieci kontaktów.

8 Poziomy progresji i 442 Efekty uczenia się
Każdy wątek kompetencji posiada szereg jasnych praktycznych wyników nauczania
rozłożonych na 8 poziomów progresji. Progresja następuje wraz ze wzrostem poziomu
biegłości danej osoby i jej zdolności do wykorzystania kompetencji. Poziomy progresji to:
1. Odkryj
2. Poznaj
3. Eksperymentuj
4. Odważ się
5. Popraw
6. Wzmocnij
7. Rozszerzaj
8. Przekształcaj
Poziomy złożoności sięgają od podstawowego (odkryj i zbadaj) poprzez
średniozaawansowany (eksperymentuj i odważ się), zaawansowany (ulepszaj i wzmacniaj) aż
po biegłość ekspercką (rozszerzaj i przekształć).
Ten model progresji jest ważny przy monitorowaniu rozwoju ucznia w czasie, rejestrowaniu
punktów startowych różnych uczniów lub przy tworzeniu spójnego planu rozwoju
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Tabela 3.4 poniżej pokazuje model progresji
EntreComp w sposób bardziej szczegółowy.

Tabela 3.4: Model progresji EntreComp

Model progresji zapewnia jasny zarys rozwoju kompetencji
przedsiębiorczych. W miarę postępów i doskonalenia umiejętności uczący się
staje się coraz bardziej autonomiczny i coraz bardziej biegły w danym
elemencie.
Tabela 3.5 poniżej przedstawia przykład modelu progresji dla konkretnego wątku w ramach
kompetencji "Kreatywność".
Tabela 3.5: Model progresji dla wątku "Rozwijanie pomysłów" (Kreatywność)

Efekty uczenia się
Obszar: Pomysły i Możliwości / Kompetencja: Kreatywność / Wątek: Rozwijanie pomysłów
Podstawowy
Poleganie na wsparciu
innych
Odkryj
Potrafię
rozwijać
pomysły
które
rozwiązują
problemy
które są
istotne
dla mnie i
mojego
otoczenie

Średniozaawansowany
Budowanie niezależności

Zaawansowany
Branie odpowiedzialności

Ekspert
Prowadzenie
transformacji, innowacji
i wzrostu

Poznaj

Eksperyment
uj

Odważ się

Popraw

Wzmocnij

Rozwijaj

Przekształca
j

Samodzielni
e i jako część
zespół,
mogę
rozwijać
pomysły,
które tworzą
wartość dla
innych

Mogę
eksperymento
wać
za pomocą
różnych
technik
generować
rozwiązania
alternatywne
na problemy,
używając

Mogę
przetestować
wartość
moich
rozwiązań z
użytkownicy
końcowi

Mogę opisać
różne
techniki
do
testowania
innowacyjnyc
h
pomysły z
zakończenie
m
użytkownicy

Mogę
skonfigurować
procesy
włączyć się
udziałowcy w
znalezienie,
opracowanie
i testowanie
pomysłów

Mogę
dopasować
różne
sposobów
na
zaangażowa
nie
zainteresow
ane strony
do
odpowiadać
potrzebom

Mogę
zaprojektowa
ć nowe
procesy
mające na
celu
zaangażowan
ie
interesariuszy
w
generowaniu,
rozwój

dostępne
zasoby
w skuteczny
sposób

moje
tworzenie
wartości
działalność

i testowanie
pomysłów
które tworzą
wartość

Aby uzyskać więcej informacji na temat Ramowego Programu Operacyjnego
EntreComp prosimy o skorzystanie z poniższych linków do dalszej lektury:
EntreComp: Ramy Kompetencji Przedsiębiorczości Sprawozdanie z realizacji
polityki
Komisja Europejska Strona internetowa EntreComp
EntreComp w działaniu: Podręcznik użytkownika
Ten film zawiera również krótki przegląd EntreComp Framework:
europa.eu/!BB93vN (2 minuty)

EntreComp jest wszechstronną i elastyczną strukturą, która ma za zadanie zbudować
zrozumienie tego, co oznacza przedsiębiorczość jako kompetencja i wesprzeć naszą zdolność
do zidentyfikowania umiejętności, które czynią kogoś przedsiębiorczym. Zamierza ona
wspierać i inspirować działania mające na celu rozwijanie zdolności przedsiębiorczych
obywateli europejskich, pomagać w zwiększaniu zdolności jednostek do aktywnego
uczestnictwa w społeczeństwie, wspierać rozwój kariery i zachęcać do podejmowania
inicjatyw tworzących wartość. Ważne jest, aby zrozumieć, że przedsiębiorczość odgrywa
znaczącą rolę w wielu aspektach życia poszczególnych obywateli i w wielu obszarach dobrze
prosperującego społeczeństwa.
Przejdziemy teraz do innych kluczowych teorii leżących u podstaw projektu
Game-Changer, gamifikacji uczenia się i uczenia się opartego na wyzwaniach.

Moduł 4: Gamifikacja uczenia się
Moduł ten zapewnia szczegółowy przegląd koncepcji gamifikacji uczenia się i
uczenia się opartego na wyzwaniu. Oba te podejścia edukacyjne stanowią
podstawę metodologii pedagogicznej w ramach projektu Game-Changer.

Czym jest gamifikacja nauczania?

Grywalizacja w nauczaniu jest dobrze ugruntowanym podejściem
edukacyjnym mającym na celu motywowanie uczniów do zdobywania
nowych umiejętności i kompetencji poprzez wykorzystanie gier lub
elementów gier w środowisku nauczania. Celem jest zmaksymalizowanie
zaangażowania i interakcji uczącego się poprzez uczynienie zadań
edukacyjnych przyjemnymi i przypominającymi gry.
Gamifikacja to wprowadzenie i integracja elementów grywalizacyjnych w sytuacjach
edukacyjnych nie związanych z grami. Według Karla Kappa, który napisał kilka książek na ten
temat, polega ona na "wykorzystaniu mechaniki, estetyki i myślenia opartego na grach do
angażowania ludzi, motywowania do działania, promowania nauki i rozwiązywania
problemów" (Karl Kapp, 2012). Udana strategia gamifikacji umożliwi uczącemu się zdobycie
nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, bez konieczności uświadamiania sobie, że
poprawia swoje umiejętności.

Fundamentalne koncepcje gamifikacji
Diagram 4.1: Podstawowe koncepcje gamifikacji

Diagram 4.1 przedstawia trzy główne, fundamentalne koncepcje stojące za gamifikacją
uczenia się, są to: Wartość, Autonomia i Kompetencje.
• Wartość - efektywne elementy grywalizacji stanowią wartość dodaną dla uczącego się.
Uczniowie są bardziej zaangażowani, gdy czują, że w wyniku gry poprawiają swoje
umiejętności, zwłaszcza gdy te umiejętności mogą być zastosowane w rzeczywistych
sytuacjach.

•

•

Autonomia - skuteczne elementy grywalizacji powinny umożliwiać uczącemu się
odniesienie sukcesu lub porażki w wyniku własnych wyborów i decyzji. Uczniowie są
bardziej zmotywowani, gdy czują się zaangażowani i odpowiedzialni za swoją naukę.
Kompetencje - efektywne elementy grywalizacji umożliwiają uczącym się rozwijanie
lub doskonalenie posiadanych już kompetencji. Gdy uczący się wykonują zadanie i
przechodzą na kolejny poziom, mają poczucie własnego rozwoju i wzrostu.

Kluczowe zasady gamifikacji
Diagram 4.2: Zasady gamifikacji

Diagram 4.2 przedstawia cztery główne zasady gamifikacji, są to: Freedom to fail, Rapid
feedback, Progression i Storytelling.
• Swoboda porażki - z elementami gry powinien być związany niski poziom ryzyka, a
uczący się powinni mieć możliwość wielokrotnego podejmowania prób osiągnięcia
sukcesu. Uczenie się z porażki jest ważną lekcją życiową i należy zachęcać uczniów do
eksperymentowania, podejmowania ryzyka i nie zniechęcania się strachem przed
porażką.
• Szybka informacja zwrotna - uczący się powinni otrzymywać natychmiastową
informację zwrotną lub nagrodę w wyniku swoich działań. Elementy gamifikowane
powinny dostarczać częstych, ukierunkowanych informacji zwrotnych w miarę
postępów uczącego się, albo po wykonaniu pojedynczego zadania, albo na końcu
każdego poziomu.
• Postępy - uczniowie powinni mieć możliwość ciągłej oceny swoich postępów i
ulepszeń w trakcie pracy nad elementami gry. Uczniowie będą bardziej zaangażowani
i zmotywowani, jeśli będą czuli, że robią postępy w kierunku swojego celu.

•

Storytelling - najbardziej efektywne elementy grywalizacji zawierają wciągającą
historię lub silną narrację. Ułożenie celów nauczania w ramach narracji i poproszenie
uczestników o aktywne uczestnictwo w tej historii zwiększy ich radość i
zaangażowanie w proces uczenia się.

Potencjalna dynamika gamifikacji
Diagram 4.3: Dynamika gamifikacji

Diagram 4.3 pokazuje niektóre z potencjalnych elementów dynamiki gamifikacji, które można
wykorzystać, aby zapewnić zaangażowanie i motywację uczniów do korzystania z elementów
gamifikacji w procesie uczenia się. Efektywna dynamika gamifikacji daje uczniom powód do
dalszej gry: Osiągnięcie, Współzawodnictwo, Wyzwanie, Postęp, Współpraca, Zaskoczenie i
Zbieranie. Skuteczna gamifikacja będzie zawierała kombinację tych dynamik.
• Osiągnięcia - uczniowie powinni mieć poczucie osiągnięć w trakcie gry. Jeśli uczeń
czuje, że coś osiąga, jest bardziej skłonny do dalszego zaangażowania.
• Współzawodnictwo - wprowadzenie elementów współzawodnictwa może zachęcić
do uczestnictwa i zwiększyć wysiłek.
• Wyzwanie - zapewnienie, że elementy gry stanowią wyzwanie dla ucznia, zwiększy
jego zaangażowanie i motywację do dalszej gry.
• Postęp - jeśli uczniowie mają poczucie postępu, będą bardziej zmotywowani do
kontynuowania procesu uczenia się.
• Współpraca - zapewnienie mechanizmu współpracy uczniów zapewni głębszy poziom
uczenia się i rozwoju kompetencji.

•
•

Zaskoczenie - włączenie elementu zaskoczenia do elementów gamifikowanych
zachęci uczącego się do kontynuacji i sprawi, że wyzwania będą przyjemniejsze.
Kolekcjonowanie - dodanie elementu kolekcjonowania do procesu uczenia się może
zmotywować uczniów do kontynuowania gry w celu skompletowania swojej kolekcji
(mogą to być odznaki, certyfikaty lub trofea).

Potencjalne mechanizmy grywalizacji
Diagram 4.4: Mechanika grywalizacji

Diagram 4.4 pokazuje kilka potencjalnych mechanik gamifikacji, które mogą być
wykorzystane do osiągnięcia pożądanej dynamiki gamifikacji, opisanej w poprzednim
rozdziale. Efektywne mechaniki gamifikacji to specyficzne narzędzia, które utrzymują
zaangażowanie uczącego się, są to m.in: Wyniki, Rangi/poziomy, Odznaki/Trofea, Zadania
zespołowe/indywidualne,
Odblokowania,
Wizualne
pulpity/paski
postępu,
Awatary/indywidualne profile, Powiadomienia, Tablice liderów i Waluta w grze.
Poniższe filmy przedstawiają bardziej szczegółowe omówienie koncepcji
grywalizacji w nauczaniu:
www.youtube.com/watch?v=BqyvUvxOx0M (9 minut)
www.youtube.com/watch?v=nYnbapB5Yl8 (5 minut)

Co to jest nauka oparta na wyzwaniach?

Nauczanie oparte na wyzwaniach to mechanizm dodawania elementów
grywalizacji do zasobów edukacyjnych. Koncentruje się na integracji wyzwań
w środowisku nauczania i zapewnia skuteczny sposób angażowania uczniów,
jednocześnie wspierając ich w doskonaleniu umiejętności rozwiązywania
problemów w świecie rzeczywistym.
Kształcenie oparte na wyzwaniach jako metoda nauczania zostało po raz pierwszy
opracowane i zainicjowane w firmie Apple Inc. w 2008 r. w ramach projektu "Apple
Classrooms of Tomorrow - Today" (Apple Inc. , 2008). Ramy te są obecnie wykorzystywane w
edukacji, biznesie i projektach na całym świecie. Jeśli strategia ta zostanie prawidłowo
zastosowana, może umożliwić uczniom podjęcie różnorodnych wyzwań, przy jednoczesnym
zdobywaniu wiedzy merytorycznej i kompetencji, które będą wspierać ich rozwój osobisty i
zawodowy.

3 kluczowe fazy uczenia się opartego na wyzwaniach
Ramy nauczania opartego na wyzwaniach dzielą się na trzy powiązane ze sobą
etapy, które obejmują cały proces: Zaangażuj się, Zbadaj i Działaj. Każda faza
zawiera działania, które przygotowują uczącego się do przejścia do następnej
fazy. Wspieranie całego cyklu jest ciągłym procesem dokumentowania,
refleksji i dzielenia się. (Challenge-based Learning.org, 2018).
Diagram 4.5: Ramy uczenia się opartego na wyzwaniach

Diagram 4.5 przedstawia ogólny zarys ram uczenia się opartego na
wyzwaniach. Przyjrzyjmy się teraz tym ramom bardziej szczegółowo,
analizując 3 fazy uczenia się opartego na wyzwaniach.

Faza 1: Zaangażowanie
Podczas Fazy Zaangażowania, uczniowie powinni przejść od abstrakcyjnej idei do konkretnego
i możliwego do wykonania wyzwania poprzez proces zadawania pytań. Celem jest, aby uczący
się połączyli się z treściami edukacyjnymi poprzez zidentyfikowanie, opracowanie i przejęcie
odpowiedzialności za przekonujące wyzwanie.
•

•

•

Wielkie idee - jest to szeroki temat lub koncepcja, którą można zbadać na wiele
sposobów i która jest ważna dla Ciebie lub szerszego społeczeństwa. Wielkie idee
mogą obejmować zmiany klimatyczne, społeczność, zdrowie, zrównoważony rozwój i
zaangażowanie polityczne.
Istotne pytania - wielka idea powinna umożliwiać generowanie szerokiego zakresu
istotnych pytań, które odzwierciedlają zainteresowania poszczególnych osób lub
całego społeczeństwa. Pytania kluczowe pozwalają uczącemu się na kontekstualizację
i personalizację wielkiej idei. Produktem końcowym jest jedno istotne pytanie, które
jest istotne dla danej osoby lub grupy.
Wyzwania - wyzwanie zmienia zasadnicze pytanie w wezwanie do działania, aby
uzyskać głębsze zrozumienie tematu. Wyzwanie powinno być natychmiastowe,
możliwe do wykonania i budzić w uczącym się ekscytację.

Faza Zaangażowania powinna zakończyć się określeniem przez uczestnika przekonującego i
możliwego do podjęcia działania wyzwania.

Etap 2: Badanie
Faza Badań opiera się na wyzwaniach opracowanych w poprzedniej fazie. Ta faza stawia przed
uczniami zadania związane z kontekstowymi doświadczeniami edukacyjnymi i badaniami
opartymi na koncepcjach, aby stworzyć podstawy dla realistycznych i możliwych do podjęcia
działań rozwiązań. Uczniowie powinni zaplanować i uczestniczyć w podróży, która buduje
fundament wiedzy, która prowadzi do rozwiązania rzeczywistych problemów.
•

•

Pytania prowadzące - uczestnicy powinni zadać pytania związane z wyzwaniami
zidentyfikowanymi w poprzedniej fazie. Pytania te powinny obejmować wszystko, co
jest wymagane do zrozumienia, aby opracować świadome rozwiązanie. Kategoryzacja
i hierarchizacja pytań tworzy zorganizowane doświadczenie edukacyjne, podczas gdy
dalsze pytania przewodnie będą się pojawiać w trakcie doświadczenia.
Działania/zasoby naprowadzające - obejmują wszelkie zasoby lub działania, które
pomagają uczącemu się odpowiedzieć na pytania naprowadzające i dążyć do

•

rozwiązania. Te działania i zasoby obejmują wszelkie metody i narzędzia dostępne dla
uczącego się.
Synteza - po udzieleniu odpowiedzi na pytania przewodnie w wyniku zbadania
działań/zasobów przewodnich, uczniowie powinni przeanalizować proces i
zidentyfikować kluczowe wnioski. Powinna to być analiza wniosków wyciągniętych z
działań przewodnich i stanowić podstawę do ewentualnego określenia rozwiązań.

Faza Badań powinna zakończyć się dowodami, które pokażą, że uczący się z powodzeniem
odpowiedział na wszystkie pytania przewodnie i opracował jasne wnioski, które będą
stanowić podstawę do rozwiązania problemu w świecie rzeczywistym.

Faza 3: Działanie
Faza działania wymaga, aby rozwiązania oparte na dowodach zostały opracowane i wdrożone
w autentycznym scenariuszu i rzeczywistym otoczeniu. Uczestnicy powinni wykazać chęć
dokonania pozytywnych zmian w połączeniu ze zrozumieniem zasadniczej tematyki.
•

•

•

Koncepcje rozwiązań - w wyniku zakończenia fazy badania, uczniowie powinni mieć
solidne podstawy do rozpoczęcia opracowywania potencjalnych koncepcji rozwiązań.
Wyłaniają się one z ustaleń poczynionych w fazie badania i prowadzą uczącego się do
rozwijania, testowania i udoskonalania koncepcji rozwiązań. W trakcie tego procesu
mogą pojawić się nowe pytania przewodnie, które wymagają dalszych badań i
powodują powrót do fazy badania.
Wdrożenie - wdrożenie rozwiązania odbywa się w warunkach rzeczywistych z
udziałem autentycznej publiczności. Poziom umiejętności uczniów oraz ilość
dostępnego czasu i zasobów będą decydować o głębokości i szerokości wdrożenia.
Ewaluacja - daje możliwość oceny skuteczności rozwiązania, pomiaru wyników,
refleksji nad sukcesami/porażkami oraz pogłębienia wiedzy przedmiotowej.

Faza Działania kończy się po zakończeniu wdrożenia, a uczniowie mogą kontynuować
udoskonalanie swoich rozwiązań lub opracować plan udoskonalenia swoich pomysłów na
przyszłe wyzwania.
Jak widzimy, uczenie oparte na wyzwaniach dostarcza szczegółowej strategii
zachęcania uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się. Jeśli
jest efektywnie wykorzystywane jako metodologia grywalizacji w nauczaniu,
może dostarczyć nieskończonych możliwości dla doświadczalnych możliwości
edukacyjnych.
Podejście do nauczania opartego na wyzwaniach ma wiele podstawowych
założeń i mocnych stron, które sprawiają, że jest ono szczególnie efektywne
we współczesnych środowiskach edukacyjnych. Elementy te zostały
przedstawione poniżej.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dynamika edukator/uczeń - redefinicja tradycyjnej dynamiki edukator/uczeń może
być potężnym procesem, w którym wszystkie strony rozwijają szereg nowych
umiejętności.
Nieograniczone środowisko nauki - osadzenie wyzwań w realnym świecie zachęca
uczniów do nieszablonowego myślenia i odnoszenia nauki do palących problemów
świata rzeczywistego.
Inspiracja, kierowanie i własność ucznia - znaczące powiązania pomiędzy treściami
nauczania a życiem uczniów. Im bardziej pasjonują się treścią, tym głębiej się uczą, tym
większą mają kontrolę nad procesem i tym wyższy poziom poczucia
odpowiedzialności.
Wyzwania skłaniające do myślenia - sytuacje i działania stwarzają poczucie pilności i
skłaniają do działania. Efektywne wyzwania angażują ucznia w różne sposoby myślenia
i postrzegania otaczającego go świata.
Treści i umiejętności XXI wieku - autentyczne doświadczenia edukacyjne rozwijają
głębszą wiedzę merytoryczną i pozwalają uczniom rozwijać szeroki zakres
umiejętności XXI wieku.
Granice eksploracji - granice są wyznaczone w celu zapewnienia struktury i
prowadzenia ucznia, jednocześnie pozwalając mu na swobodne eksplorowanie
tematu. Na początku, granice będą zawężane, ale celem jest zawsze dążenie do
większej autonomii, wolności i odpowiedzialności ucznia.
Przestrzeń i swoboda porażki - zapewnij uczniom bezpieczną przestrzeń do
kreatywnego myślenia, eksperymentowania z pomysłami, ponoszenia porażek,
otrzymywania informacji zwrotnych, wyciągania wniosków z niepowodzeń i
podejmowania kolejnych prób. Proces ten jest wbudowany we wszystkie fazy uczenia
się opartego na wyzwaniach.
Możliwości krytycznego i kreatywnego myślenia - wymaga i zachęca do dogłębnego
uczestnictwa wraz z możliwościami głębokich, krytycznych i kreatywnych procesów
myślowych.
Autentyczne wykorzystanie technologii - technologia jest wykorzystywana do
badania, komunikowania się, organizowania, tworzenia i prezentowania informacji.
Wykorzystanie technologii pozwala uczącym się na posiadanie i przekształcanie
doświadczenia uczenia się w celu spełnienia ich własnych potrzeb.
Koncentracja na procesie i produkcie - proces dochodzenia do rozwiązania jest równie
ceniony jak samo rozwiązanie. Podczas całego procesu uczenia się opartego na
wyzwaniu są okazje do oceny i ewaluacji zarówno procesu, jak i produktów.

•

•

Dokumentacja i opowiadanie historii - podczas każdego etapu procesu wyzwania,
uczniowie zastanawiają się i dokumentują swoją podróż edukacyjną. Dowody te są
przydatne do ciągłej refleksji, oceny informacyjnej, portfolio i opowiadania o swoim
doświadczeniu wyzwania.
Refleksja - w trakcie całego procesu, uczący się nieustannie zastanawiają się nad
treścią i procesem wyzwania. Wiele z najgłębszej nauki odbywa się poprzez
rozważanie procesu, myślenie o własnej nauce i analizowanie bieżących relacji
pomiędzy treścią, koncepcjami i praktycznymi zastosowaniami.
Poniższe filmy przedstawiają szczegółowy przegląd historii i koncepcji
nauczania opartego na wyzwaniach:
www.youtube.com/watch?v=MH0xbc-xMNI (20 minut)
www.youtube.com/watch?v=RGoJIQYGpYk (5 minut)
Aby dowiedzieć się więcej na temat koncepcji uczenia się opartego na
wyzwaniach, proszę skorzystać z podanych linków:
images.apple.com/education/docs/CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf
www.challengebasedlearning.org/

Projekt Game-Changer wykorzystuje elementy gamifikacji uczenia się i koncepcji uczenia się
opartego na wyzwaniach w naszym podejściu do budowania kompetencji przedsiębiorczych
młodych ludzi.
W projekcie wykorzystano metodologię WebQuestów w celu włączenia
elementów opartych na grywalizacji, niezbędnych do efektywnego
zaangażowania naszych odbiorców docelowych. Przyjrzyjmy się teraz
dokładnie koncepcji WebQuestów i temu, jak mogą być one wykorzystane
jako źródło edukacji.

Moduł 5: Wprowadzenie do WebQuestów
WebQuest jest zasobem edukacyjnym opartym na wyzwaniach, zbudowanym
w oparciu o metodologię badań internetowych, która stymuluje krytyczne
dociekanie i kreatywne myślenie. Jest to niezwykle prosty i bogaty model do
wymiarowania edukacyjnych zastosowań sieci. Opiera się na procesach
badawczych w celu konstruowania wiedzy. Budowanie umiejętności
profesjonalistów pracujących z młodzieżą na pierwszej linii w zakresie włączania metodologii
uczenia się WebQuest pomoże promować wysokiej jakości, innowacyjne usługi dla młodzieży.
Jedną z istotnych zalet stosowania podejścia WebQuest jest to, że nauka może być w łatwy
sposób powiązana tematycznie z różnymi obszarami tematycznymi, co pozwala na
dostosowanie nauki do preferencji uczniów, zamiast polegać na podejściu uniwersalnym.
Projekt Game-Changer pomógł otworzyć dostęp do materiałów edukacyjnych i rozwinąć
kompetencje specjalistów ds. młodzieży, tak aby mogli oni wykorzystać potencjał tych
innowacyjnych zasobów w erze cyfrowej.
"WebQuest", według dr Berniego Dodge'a, twórcy koncepcji WebQuestu, "to działanie
zorientowane na poszukiwanie informacji, w którym większość lub wszystkie informacje
wykorzystywane przez uczących się pochodzą z sieci. WebQuesty są zaprojektowane tak, aby
dobrze wykorzystać czas uczniów, skupić się na wykorzystaniu informacji, a nie na ich
szukaniu, oraz aby wspierać myślenie uczniów na poziomie analizy, syntezy i oceny" (B. Dodge,
1995).
Wyczerpujące wprowadzenie do modelu WebQuest dostępne jest na stronie
webquest.org lub poprzez obejrzenie następujących filmów informacyjnych.

1.
2.
3.
4.

www.youtube.com/watch?v=o4rel5qOPvU (2 minuty)
www.youtube.com/watch?v=Cyht-ehlAWY (2 minuty)
www.youtube.com/watch?v=VrljNfEnSk0 (3 minuty)
www.youtube.com/watch?v=lHZOh-KoEF4 (2 minuty)

Z punktu widzenia projektu Game-Changer, WebQuesty oferują innowacyjne zasoby
edukacyjne, które zapadają w pamięć, są ekscytujące, kreatywne i przyjemne, ponieważ
skupiają się na zabawie podczas nauki. Wyzwania WebQuestu opracowane w ramach tego
projektu dotyczą rozwoju kompetencji przedsiębiorczych u młodych ludzi, w celu zwiększenia
możliwości kariery i budowania umiejętności przekrojowych. Wyzwania Game-Changer

oparte są na 15 kompetencjach EntreComp Framework i koncentrują się na zwiększaniu
poziomu biegłości użytkownika w każdym z obszarów kompetencji.

Zawartość i struktura WebQuestu
Prześledźmy teraz charakterystykę i strukturę typowego zadania WebQuestu.
Każdy WebQuest ma ogólną strukturę składającą się z kilku kroków lub
bloków konstrukcyjnych, jak pokazano na diagramie 5.1. Według Dodge'a,
istnieje sześć istotnych elementów typowego WebQuestu, a każdy z nich jest
przedstawiony poniżej.
Diagram 5.1: Struktura WebQuestu
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1. Wstęp
Wprowadzenie powinno zapewnić kontekst i "ustawić scenę" dla czekającego nas wyzwania.
Jest to początek podróży edukacyjnej, w którą użytkownik ma się właśnie udać.
Wprowadzenie do WebQuestu powinno dostarczać niezbędnych informacji na temat tematu,
który ma być poruszony i zarysować scenariusze motywacyjne (np. role do odegrania lub
problemy do rozwiązania), które będą stanowiły pomysłowe aspekty wyzwania.
Efektywny wstęp powinien wprowadzić kluczowe słownictwo i pojęcia, które uczący się będą
musieli zrozumieć, aby wykonać zadania. Powinien przedstawiać wymyślony scenariusz i
kontekst do odegrania zadań w WebQuest. Ten aspekt jest kluczowy dla zaangażowania
wyobraźni użytkownika i zachęcenia go do podjęcia wyzwania.

Celem wprowadzenia jest sprawienie, by ćwiczenie było dla uczniów
pożądane i przyjemne. Jeśli wyzwania są związane z zainteresowaniami,
doświadczeniami z przeszłości lub przyszłymi celami uczestników, są one z
natury bardziej interesujące. Ogólnym celem jest zaangażowanie i
pobudzenie uczestników na początku każdego WebQuestu, by zachęcić ich do
ukończenia zadania.

2. Zadanie
Zadanie jest formalnym opisem tego, co uczący się osiągnie do końca WebQuestu. Opisuje
ono pożądany "cel końcowy" aktywności poprzez przedstawienie ogólnego zarysu wyzwania,
które ma być zrealizowane. Zadanie powinno być atrakcyjne dla docelowej grupy odbiorców.
Można to osiągnąć poprzez uczynienie zadania ważnym lub istotnym (np. związanym z
aktualnymi problemami lokalnymi, krajowymi lub globalnymi) oraz poprzez uczynienie go
pomysłowym i zabawnym.
Skuteczne zadanie jasno i precyzyjnie wyjaśnia, co uczniowie mają zrobić. Powinno być
motywujące, ciekawe i zawierać czynności, które przyczyniają się do rozwoju umiejętności,
które będą wykorzystywane w życiu codziennym. Powinny być podane wskazówki, jak
wykonać zadanie i jak przedstawić wyniki (np. wykresy, diagramy, pokazy, prezentacje itp.).
Celem zadania jest dostarczenie uczącemu się jasnego wyzwania i nakreślenie
celu, który ma zostać osiągnięty. Im bardziej istotne i interesujące jest zadanie,
tym bardziej angażuje ono uczącego się.

3. Proces i 4. zasoby
Proces jest szczegółowym opisem kroków, jakie uczący się powinni przejść, aby wykonać
zadanie. Obejmuje on zestaw kroków i zadań badawczych z wykorzystaniem
predefiniowanych źródeł, które są w większości oparte na sieci i zazwyczaj w formie
"klikalnej". Proces ma zazwyczaj jeden lub więcej "produktów", które uczący się mają
stworzyć po drodze i przedstawić na końcu (np. plakat, wideo, prezentacja itp.). ). Produkty
te mogą następnie stanowić podstawę etapu ewaluacji.
Efektywny proces powinien być jasno ustrukturyzowany i mieć charakter progresywny.
Powinien podążać jasno zdefiniowaną "ścieżką", w miarę jak uczący się postępuje dalej w
WebQuest. Do każdego kroku procesu należy dołączyć serię linków internetowych. Linki te
stanowią zasoby, które uczący się będzie musiał wykorzystać lub "zbadać", aby zakończyć
każdy etap procesu.

Efektywne zasoby powinny być linkami do filmów, piosenek, raportów, artykułów, stron
internetowych itp., które uczeń będzie musiał odwiedzić, aby wykonać zadanie. Zasoby
powinny zawierać niezbędne informacje lub "wskazówki" do rozwiązania odpowiedniego
etapu procesu. Linki powinny być osadzone bezpośrednio w WebQuest, aby zapewnić łatwość
użycia, interaktywność i "grywalność".
Celem tego procesu jest przeprowadzenie użytkownika przez podróż
edukacyjną, prowadząc go krok po kroku przez kolejne etapy wyzwania.
Celem zasobów jest dostarczenie uczącemu się wszystkich niezbędnych
informacji i "wskazówek", których będzie potrzebował, aby przejść przez
każdy etap procesu w celu ukończenia całego zadania.

5. Ocena
Ocena jest okazją dla uczących się, by przejrzeć to, co zrobili i zastanowić się nad tym, co
osiągnęli. Można to zrobić poprzez samoocenę, porównanie i skontrastowanie doświadczeń
związanych z uczeniem się, przekazanie informacji zwrotnej na temat tego, jak poradzili sobie
z wyzwaniami i wyjaśnienie, czego ich zdaniem się nauczyli. Jeśli proces WebQuestu
obejmował tworzenie namacalnych "produktów" (np. plakatów, filmów, prezentacji itp.), jest
to okazja dla uczestników, by zaprezentować je trenerowi lub innym uczestnikom.
Efektywna ocena powinna być szczegółowa, analityczna i autorefleksyjna, aby uczący się mógł
zoptymalizować możliwość uczenia się, jaką daje mu dane wyzwanie. Może być wymagane
wypełnienie rubryki oceny lub krótkiego quizu oceniającego, aby zmierzyć umiejętności, które
rozwinęli lub sprawdzić nowo nabytą wiedzę. Ocena powinna skupiać się na pozytywnych
osiągnięciach, ale także być szczera w kwestii obszarów wymagających poprawy.
Celem ewaluacji jest refleksja nad całym wyzwaniem WebQuestu i
osiągnięciami ucznia. Powinna być ona postrzegana jako okazja do analizy i
oceny wyników, jak również do refleksji nad tym, czego się nauczyliśmy lub co
osiągnęliśmy.

6. Wnioski
Zakończenie jest okazją do podsumowania całego doświadczenia, zachęcenia do dalszej
refleksji nad procesem i rozszerzenia nauki poza sam WebQuest. Może być przeprowadzone
jako dyskusja podsumowująca w grupie, jeśli WebQuest jest używany z grupą uczniów. Jest
to okazja dla uczestników do zastanowienia się, w jaki sposób mogliby w przyszłości
postępować inaczej oraz do zbadania sposobów, w jakie mogą wykorzystać to, czego się
nauczyli.
Efektywne zakończenie powinno dać uczącym się okazję do refleksji nad całym procesem
WebQuestu. Uczący się powinni być zachęcani do rozważenia sposobów, w jakie ich nowo

nabyta wiedza może być wykorzystana w rzeczywistych scenariuszach. Zakończenie powinno
przenieść doświadczenie uczenia się poza wyzwanie i odnieść je do codziennego życia
uczących się.
Celem zakończenia jest podsumowanie całego procesu i zapewnienie, że
ważne doświadczenia edukacyjne zostały zidentyfikowane i uznane. Celem
jest upewnienie się, że uczeń rozumie, czego nauczyło go wyzwanie i jak może
wykorzystać to doświadczenie w konstruktywny i pozytywny sposób.

Podstawy teoretyczne WebQuestów
Model WebQuestu oparty jest na konstruktywistycznej teorii uczenia się.
Według konstruktywizmu, uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w
procesie uczenia się, co oznacza, że nie powinni być tylko biernymi
odbiorcami informacji dostarczanych przez nauczyciela.
Uczniowie powinni być tymi, którzy konstruują wiedzę poprzez swoje doświadczenia z
otaczającym ich światem, a w rezultacie budują swoje własne reprezentacje i włączają nowe
informacje do swojej wcześniej istniejącej wiedzy (Uniwersytet w Buffalo, 2020).
Głównymi założeniami konstruktywistycznej teorii uczenia się są:
•

•

•

Uczący się konstruują nową wiedzę poprzez zastosowanie tego, co już wiedzą ze
swoich wcześniejszych doświadczeń, a wcześniejsza wiedza wpływa na to, jaką nową
lub zmodyfikowaną wiedzę zdobędą dzięki nowym doświadczeniom w uczeniu się
(Hoover, 1996);
Cała wiedza jest osobistym uczeniem się i opiera się na własnym zrozumieniu i
osobistej interpretacji świata, a ta sama aktywność lub informacja może skutkować
innym zrozumieniem i nową wiedzą dla każdego uczącego się w oparciu o jego
wcześniejszą wiedzę i wartości (McLeod, 2019);
Uczenie się jest raczej aktywne niż pasywne, ponieważ wiedza jest budowana
poprzez aktywne zaangażowanie ucznia w świat, np. rozwiązywanie problemów w
świecie rzeczywistym, eksperymenty, doświadczenia itp.

WebQuesty są również związane z teoriami Scaffolding i Inquiry-based Learning.
Rusztowanie, znane również jako Vygotsky Scaffolding, jest metodą nauczania, która pomaga
uczniom uzyskać głębsze zrozumienie i nauczyć się więcej poprzez współpracę z nauczycielem
lub bardziej zaawansowanym uczniem, aby osiągnąć swoje cele edukacyjne (Sarikas, 2020).
Główną ideą tej metody jest to, że ludzie uczą się bardziej efektywnie, gdy współpracują z
innymi, którzy mają szerszy lub inny zakres wiedzy i umiejętności niż oni sami.
Współpraca rówieśnicza pomaga uczącemu się dostrzec różne perspektywy i
w ten sposób jest on w stanie poszerzyć swoje granice uczenia się i nauczyć
się więcej niż byłby w stanie indywidualnie. WebQuesty są zazwyczaj
realizowane w grupach i wymagają pracy zespołowej, co umożliwia proces
uczenia się od siebie nawzajem i współpracę między uczniami, a tym samym
efektywny proces scaffoldingu.

Uczenie się przez dociekanie reprezentuje podejście edukacyjne skoncentrowane na uczniu,
w którym to on odgrywa aktywną rolę, zadając pytania i badając dostarczony materiał.
Nauczyciel pełni rolę przewodnika, zamiast dostarczać materiały lub określać "poprawne" i
"niepoprawne" odpowiedzi. Uczący się są zachęcani do dyskusji w grupie, prowadzenia
badań, krytycznego myślenia i formułowania własnych odpowiedzi i opinii na temat badanych
zagadnień.
WebQuesty reprezentują strategię opartą na sieci, która poprzez różne sekcje
skutecznie prowadzi uczniów przez proces naukowego dochodzenia, w
którym muszą oni wykonać pewne kroki, aby dojść do poprawnych wniosków.

Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo kompendium Game-Changer WebQuest
oraz temu, jak może być ono wykorzystane jako źródło edukacyjne do rozwoju
kluczowych kompetencji przedsiębiorczych.

Moduł 6: Jak korzystać z kompendium Game-Changer WebQuest
Całe kompendium Game-Changer WebQuest jest dostępne za darmo na stronie projektu, jak
widać na poniższym obrazku. Istnieje w sumie trzydzieści wyzwań WebQuest w trzech
obszarach kompetencji określonych w ramach EntreComp Framework. Każdy obszar
kompetencji posiada dziesięć różnych wyzwań WebQuest, które mają na celu pomóc
użytkownikowi rozwinąć i poprawić jego umiejętności związane z konkretnymi
kompetencjami przedsiębiorczymi.

W każdym z trzech obszarów kompetencji: Pomysły i Możliwości, Działania oraz Zasoby,
znajdują się dwa WebQuesty skupiające się na każdej z pięciu kompetencji.

Ideas & Opportunities zawiera WebQuesty oparte na kreatywności, etycznym i
zrównoważonym myśleniu, dostrzeganiu możliwości, docenianiu pomysłów i wizji.

Into Action zawiera WebQuesty dotyczące radzenia sobie z niejednoznacznością,
niepewnością i ryzykiem, uczenia się poprzez doświadczenie, planowania i zarządzania,
podejmowania inicjatywy oraz pracy z innymi.

Zasoby zawierają WebQuesty dotyczące motywacji i wytrwałości, samoświadomości i
poczucia własnej skuteczności, znajomości zagadnień finansowych i ekonomicznych,
mobilizowania innych oraz mobilizowania zasobów.
Każdy z tych trzydziestu pojedynczych Game-Changer WebQuestów ma podobną strukturę,
jak ten przedstawiony w poprzednim module. Zostały one zaprojektowane tak, aby można je
było rozwiązywać indywidualnie lub w małych grupach i można je przeglądać na dowolnym
komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie.

WebQuesty zawierają krótką animację lub filmik wprowadzający, który tworzy kontekst lub
"ustawia scenę" dla nadchodzącego wyzwania. Ma to na celu wzmocnienie doświadczenia
użytkownika poprzez bezpośrednią komunikację z młodą osobą, która podejmuje wyzwanie.
WebQuesty przechodzą następnie przez różne etapy i dostarczają użytkownikowi wszystkich
niezbędnych zasobów internetowych potrzebnych do ukończenia wyzwania.

Po pomyślnym ukończeniu każdego WebQuestu, użytkownik przystępuje do krótkiej części
ewaluacyjnej, która ma zachęcić do autorefleksji i pomóc w analizie wiedzy, umiejętności i
postaw rozwiniętych w trakcie podejmowania wyzwania.

Każdy WebQuest kończy się krótką konkluzją, która podsumowuje osiągnięcia użytkownika i
zachęca do dalszego samorozwoju i poszukiwania potencjalnych możliwości rozwoju
przedsiębiorczości.

Celem kompendium WebQuestów Game-Changer jest zapewnienie łatwo dostępnego
otwartego zasobu edukacyjnego do:
• osoby pracujące z młodzieżą, które chcą włączyć edukację w zakresie
przedsiębiorczości do świadczonych przez siebie usług i zachęcić do podejmowania
działań przedsiębiorczych swoich użytkowników;
• młodych ludzi, którzy chcą rozwijać lub doskonalić swoje umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości i badać potencjalne przedsięwzięcia przedsiębiorcze.
W tym momencie programu szkoleniowego warto poświęcić trochę czasu na
próby zmierzenia się z niektórymi wyzwaniami Game-Changer WebQuest
przedstawionymi w tym module.

Krok 1: Zacznij od odwiedzenia strony internetowej projektu pod adresem
gamechanger-project.eu.
Krok 2: Kliknij na ikonę "Zabierz mnie do WebQuests" w dolnej części ekranu,
jak widać na poniższym obrazku.

Krok 3: Znajdujesz się teraz w kompendium Game-Changer WebQuest i masz dostęp do
wszystkich 30 WebQuestów w 3 obszarach kompetencji.
Krok 4: Kliknij na ikonę "Pomysły i możliwości", aby wejść do tej części kompendium, a
następnie wybierz konkretną kompetencję, którą uważasz, że chciałbyś rozwijać (np.
Zauważanie możliwości).

Krok 5: Spędź trochę czasu, rozwiązując dwa WebQuesty, które opierają się na wybranej przez
Ciebie kompetencji (np. #CampaignForChange & PandaQuest: Driving for Opportunities, jeśli
wybrałeś kompetencję Spotting Opportunities).
Krok 6: Powtórz ten proces dla dwóch pozostałych obszarów kompetencji: "W działaniu" i
"Zasoby", ponownie wybierając jedną kompetencję w każdym obszarze kompetencji, a
następnie spróbuj rozwiązać dwa WebQuesty oparte na każdej kompetencji.

Po zakończeniu tego procesu spróbujesz rozwiązać sześć z trzydziestu
WebQuestów Game-Changer, co powinno zapewnić Ci dobre zrozumienie
typów wyzwań w kompendium. Zachęcamy do dalszej eksploracji
kompendium i spróbowania kolejnych WebQuestów.
Powinieneś teraz czuć się komfortowo z tym, jak uzyskać dostęp do kompendium GameChanger WebQuest i jak z niego korzystać. Te otwarte zasoby edukacyjne mogą być
wykorzystane do wspierania uczniów w rozwijaniu ich kompetencji przedsiębiorczych w
dowolnym otoczeniu. Dostęp do nich można uzyskać na każdym komputerze, laptopie,
tablecie lub smartfonie, a zostały one zaprojektowane tak, aby działały równie dobrze na
wszystkich formatach.

Wskazówki dotyczące realizacji WebQuestów Game-Changer

Kompendium Game-Changer WebQuest może być wykorzystane zarówno w
formalnych, jak i nieformalnych kontekstach edukacyjnych. Mogą być
wykorzystywane jako samodzielne wyzwania lub jako część szerszego
warsztatu zbudowanego wokół kluczowych tematów każdego z wyzwań.
Wdrażając kompendium Game-Changer WebQuest jako część swojej pracy z
młodzieżą, proszę wziąć pod uwagę następujące wskazówki i rzeczy do
rozważenia.

1. Uwzględnienie wieku i poziomu umiejętności uczniów
Kompendium WebQuestów zostało zaprojektowane z myślą o młodych,
nieformalnych uczniach w wieku 16 lat i starszych. Zostały one opracowane
na czterech poziomach trudności od wprowadzającego, poprzez
średniozaawansowany, zaawansowany i ekspercki.
Pamiętaj, że kluczowe cele nauczania wszystkich WebQuestów Game-Changer są związane z
rozwojem kompetencji przedsiębiorczych. Wiele z tych kompetencji można uznać za kluczowe
umiejętności uniwersalne lub przekrojowe, ale upewnij się, że weźmiesz pod uwagę poziom
umiejętności ucznia i jego potrzeby rozwojowe, zanim postawisz przed nim któreś z wyzwań.
2. Czy używasz WebQuestów z pojedynczymi osobami czy z grupami?
Każdy WebQuest został zaprojektowany tak, by można go było rozwiązywać
indywidualnie lub w małej grupie. Każda z tych strategii może być
wykorzystana, ale zalecane jest, aby były one wykorzystywane jako zadanie
grupowe, aby zachęcić do komunikacji, współpracy i podziału zadań.
Elementy rywalizacji mogą być również wprowadzone podczas pracy z
wieloma grupami uczniów.
3. Jak zamierzasz zaangażować się w ten proces?
W miarę jak uczniowie próbują rozwiązywać WebQuesty, Twoja rola powinna
zmienić się z edukatora na facylitatora. Jesteś odpowiedzialny za
monitorowanie, zadawanie pytań i przekazywanie informacji zwrotnych
uczniom w miarę ich postępów w nauce. Wspierasz proces uczenia się,
wycofując się i pozwalając uczestnikom na swobodną i autonomiczną pracę.
4. W jaki sposób rozszerzysz proces uczenia się poza WebQuest?
Każdy WebQuest jest samodzielnym ćwiczeniem edukacyjnym o przejrzystej
strukturze, zawierającym określone tematy i cele nauczania. Jednakże,
skuteczny nauczyciel będzie w stanie wykorzystać WebQuesty jako podstawę

do szerszej podróży edukacyjnej. Wokół każdego WebQuestu można
zbudować warsztaty tematyczne i pogłębić poruszane w nim tematy.
Po zapoznaniu się z kompendium WebQuestów Game-Changer przejdziemy
do pokazania, jak tworzyć własne wyzwania WebQuestowe, które można
wykorzystać jako zasoby edukacyjne w pracy z uczniami.

Moduł 7: Jak stworzyć WebQuest
Jak już mówiliśmy w poprzednich modułach, WebQuesty są wciągającym,
elastycznym i zabawnym sposobem na wprowadzenie elementów
grywalizacji i uczenia się opartego na wyzwaniach do Twojej metodologii
edukacyjnej. Teraz poprowadzimy Cię przez proces tworzenia własnego
wyzwania WebQuestu.
Proces tworzenia WebQuestu składa się z kilku etapów i wymaga od ciebie starannego
rozważenia szeregu ważnych czynników, jak opisano poniżej. Powinieneś zacząć od burzy
mózgów, a następnie, gdy poczujesz się pewny, że masz już plan działania, przejdź do
tworzenia WebQuestu w oparciu o szablon zamieszczony na końcu modułu.
Krok 1: Zdefiniuj kluczowy temat lub zagadnienie
Jak już wspomniano w poprzednich modułach, wyzwania WebQuestu
opracowane w ramach tego projektu koncentrują się na rozwijaniu
kompetencji przedsiębiorczych u młodych ludzi i są oparte na kluczowych
tematach nakreślonych w unijnych ramach EntreComp.
Zostało to osiągnięte przy użyciu wielu różnych tematów, ponieważ podejście WebQuest
może być wykorzystane do stworzenia interaktywnych, angażujących i przyjemnych zasobów
edukacyjnych na dowolny temat. Twoim pierwszym zadaniem jest zidentyfikowanie tematu
lub tematu, który Twoim zdaniem będzie najbardziej interesujący i wciągający dla odbiorców
docelowych.
Zacznij od zadania sobie następujących pytań:
1. 1. Czy w oparciu o obecną ofertę istnieją jakieś kluczowe tematy, które nie
są poruszane lub które Twoim zdaniem powinny być poruszone w Twojej
grupie uczniów?
2. Czy któryś z Twoich uczniów poruszył jakieś kwestie, którymi chciałby się
zająć lub powiedział Ci o tematach, które chciałby dalej badać?
3. Czy istnieją jakieś pilne kwestie, które wpływają na życie ludzi na poziomie
lokalnym, regionalnym lub krajowym?

Na podstawie tych pytań powinieneś być w stanie określić punkt wyjścia dla interesującego
WebQuestu. Ten temat lub zagadnienie będzie stanowił podstawę realnego problemu, który
zostanie nakreślony w zadaniu i będzie wyzwaniem dla ucznia.
Niektóre potencjalne tematy mogą obejmować zmiany klimatyczne,
zrównoważone życie, bezpieczeństwo żywnościowe, równość lub
sprawiedliwość społeczną. Kluczem jest wykorzystanie tematu, który jest
ważny i angażujący dla Twoich uczniów, aby zapewnić, że będą oni
zaangażowani w wyzwanie i wynik.

Krok 2: Nakreślenie pożądanych efektów uczenia się
Następnym zadaniem jest jasne nakreślenie umiejętności, postaw, wiedzy i
kompetencji, które chcesz, aby uczniowie rozwinęli w wyniku ukończenia
zadania WebQuest. Chodzi o to, by wbudować mechanizmy osiągania tych
rezultatów w kontekst wybranego tematu lub kluczowego zagadnienia.
Pożądane efekty uczenia się stanowią rdzeń doświadczenia edukacyjnego i powinny być
wykorzystywane jako ramy, wokół których można zbudować resztę WebQuestu. Powinny one
być jasno zdefiniowane, adekwatne do potrzeb uczącego się i osiągalne poprzez mechanizm
wyzwania WebQuestu.
Ponownie, w tym momencie warto zadać sobie kilka pytań w oparciu o swoje
doświadczenie i wiedzę na temat kohorty uczniów:
1. Czy są jakieś braki w umiejętnościach, które wymagają uzupełnienia u
Twoich uczniów?
2. Czy wcześniej zidentyfikowałeś jakieś kluczowe kompetencje, których
poprawa byłaby korzystna dla Twoich uczniów?
3. Czy masz jakieś konkretne materiały szkoleniowe, które chciałbyś dostarczyć
w bardziej interaktywny sposób?
W wyniku tego procesu powinieneś być w stanie zidentyfikować pewne kluczowe efekty
uczenia się, które chciałbyś wykorzystać w swoim wyzwaniu WebQuest. Pożądane efekty
uczenia się powinny być podsumowane w tabeli, tak abyś mógł się do nich odnieść podczas
projektowania zadań i etapów procesu WebQuestu.
Niektóre potencjalne efekty uczenia się mogą obejmować budowanie
umiejętności zatrudnienia, rozwijanie głębszego zrozumienia kwestii
społecznych, poprawę zdolności krytycznego myślenia lub zwiększenie
odporności i wytrwałości. Kluczem jest zidentyfikowanie pożądanych efektów

uczenia się, które najlepiej pomogą uczestnikom poprawić się zarówno pod względem
osobistym, jak i zawodowym.
Krok 3: Sporządzenie wykazu zasobów
Teraz, kiedy już zidentyfikowałeś swój kluczowy temat i zarysowałeś
pożądane efekty uczenia się, powinieneś rozpocząć poszukiwania
potencjalnych zasobów internetowych, które umieścisz w swoim
WebQueście. Zasoby te będą niezbędne, aby pomóc uczącemu się w
osiągnięciu pożądanych efektów uczenia się.
Proces ten może zająć trochę czasu, gdy będziesz poszukiwał źródeł informacji online
opartych na kluczowym temacie, który wybrałeś. Zasoby internetowe powinny dawać
możliwość refleksji, krytycznej analizy i aktywnego zadawania pytań, aby zapewnić, że uczący
się będą mieli okazję do myślenia wyższego rzędu. Zaleca się korzystanie z zasobów bogatych
w media, aby zapewnić wyższy poziom zaangażowania ze strony uczącego się.
Budując swój spis zasobów staraj się zapewnić:
1. Korzystasz z ważnych, autentycznych i wiarygodnych źródeł informacji;
2. Zasoby internetowe są w miarę możliwości angażujące i prowokujące do
myślenia;
3. Treść będzie zgodna z pożądanymi celami nauczania i będzie wspierać
podróż uczącego się.
Krok 4: Zbuduj wstęp, zadanie i proces
To jest moment, w którym musisz wykazać się kreatywnością. Twoim celem
jest teraz połączenie kluczowego tematu, celów nauczania i spisu zasobów w
strukturę WebQuestu. Skoncentruj się teraz na opracowaniu skutecznego i
angażującego wprowadzenia, zadania i procesu.
Wprowadzenie - jest to zawsze pierwsza rzecz, jaką zobaczy uczący się, więc musi być
angażujące i przykuć jego uwagę. Może przybrać formę wideo, animacji, nagrania audio lub
po prostu obrazu z tekstem, który zapewni dalszy kontekst.
Pomyśl, w jaki sposób chcesz ująć kluczowy temat, którego używasz. Możesz
użyć wstępu, aby przekazać kilka ważnych informacji ("Czy wiesz, że.....?"),
postawić pytanie ("Co by było, gdybyś.....?") lub rzucić wyzwanie do
kontynuacji ("Czy myślisz, że mógłbyś.....?).
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kohortę uczniów podczas opracowywania wprowadzenia,
w jaki sposób zapewnisz, że przyciągniesz i utrzymasz ich uwagę? Im bardziej interesujące i
zabawne jest wprowadzenie, tym wyższy będzie poziom zaangażowania.

Twoje zadanie - zadanie, które opracujesz powinno być jasne, realistyczne i ekscytujące dla
uczącego się. Zadanie nakreśli cel końcowy WebQuestu i powinno być sformułowane w
formie bezpośredniego wyzwania dla uczącego się. Zadanie powinno zawierać cały WebQuest
w zwięzłym, interesującym i motywującym wezwaniu do działania.
Jeśli to możliwe, postaraj się, aby zadanie zaangażowało uczącego się na
poziomie emocjonalnym, można to zrobić wykorzystując elementy
komediowe, odwołując się do jego poczucia empatii lub człowieczeństwa,
albo osadzając zadanie w jego codziennym doświadczeniu.
Proces - teraz musisz opracować "zadanie", które uczeń będzie realizował, aby ukończyć
zadanie, które nakreśliłeś. Jest to rdzeń wyzwania WebQuestu i proces krok po kroku, który
obejmuje niezbędne zasoby internetowe, które uczący się będzie musiał zbadać, aby przejść
do każdego kolejnego etapu. Proces powinien mieć charakter progresywny i dawać uczącemu
się poczucie, że zawsze zmierza do celu.
Istotne jest, aby w trakcie opracowywania procesu stale odwoływać się do
pożądanych efektów uczenia się. Proces obejmuje wszystkie główne
elementy nauczania WebQuestu i jest okazją do włączenia tylu różnych
mechanizmów edukacyjnych, ile uznasz za konieczne.
Krok 5: Zbudowanie mechanizmu oceny i wyciągania wniosków
Po opracowaniu wstępu, zadania i procesu w WebQuest musisz zastanowić
się, w jaki sposób wprowadzisz mechanizm oceny i jak zakończysz całe
wyzwanie. Te ostatnie części są niezbędne, by uczący się mógł przeanalizować
zadanie, ocenić swoje osiągnięcia i zastanowić się nad swoją drogą uczenia
się.
Twój mechanizm oceny - przy opracowywaniu metody oceny dla Twojego WebQuestu ważne
jest, abyś odwołał się do pożądanych efektów uczenia się. Celem jest, aby ocena służyła jako
okazja dla uczącego się do analizy, oceny i refleksji nad tym, co zrobił lub osiągnął. Może to
być osiągnięte poprzez krótki quiz, ocenę rubrykową lub dyskusję podsumowującą, jeśli
zadanie zostało przeprowadzone w grupie.
WebQuesty Game-Changer dostarczają uczącemu się pożądanych efektów
uczenia się dla każdego wyzwania wraz z ćwiczeniem samooceny jako częścią
części ewaluacyjnej. Ćwiczenia te mają formę ankiet online lub działań
refleksyjnych. Ich celem jest skłonienie uczącego się do refleksji nad
umiejętnościami, postawami i wiedzą, które rozwinął w wyniku udziału w
WebQuestach.

Twoje podsumowanie - ostatnią sekcją Twojego WebQuestu będzie krótkie podsumowanie,
które służy podsumowaniu całego wyzwania i zachęca uczącego się do dalszych przemyśleń.
Twoje podsumowanie powinno stanowić zwięzły przegląd całego procesu i wzmacniać ważne
doświadczenia edukacyjne zawarte w WebQuest. Twoje podsumowanie może być prostym
fragmentem tekstu, który dostarczy uczącemu się niezbędnego przesłania i zachęci go do
kontynuowania nauki poza samym WebQuestem.
WebQuesty Game-Changer kończą się akapitem tekstu, który gratuluje
uczniowi i podkreśla pozytywne rzeczy, które może on wynieść z wyzwania.
Towarzyszy temu inspirujący cytat i obrazek motywujący ucznia do dalszego
dążenia do samodoskonalenia.
Miejmy nadzieję, że ten moduł pomógł ci rozwinąć kilka pomysłów na
potencjalne wyzwania WebQuestów. Teraz wykorzystajmy te pomysły i
wpiszmy je w szablon struktury WebQuestu.
Wydrukuj i wypełnij poniższy szablon WebQuestu*.

Temat lub główny wątek:
Tytuł WebQuestu:
Pożądane efekty uczenia się - określ kilka jasnych, realistycznych i osiągalnych efektów
uczenia się. Obejmują umiejętności, postawy, wiedzę i kompetencje, które WebQuest ma
rozwinąć.

1. Wprowadzenie - przedstaw scenariusz i kontekst dla zadań w WebQuest, uczyń go
zabawnym, angażującym i kreatywnym, tak aby zmotywować uczącego się do kontynuacji.
Przedstawienie informacji na temat tematu, wprowadzenie kluczowego słownictwa i pojęć,
które uczący się będą musieli zrozumieć, aby wykonać zadania.

2. Zadanie - należy jasno i precyzyjnie wyjaśnić, co uczniowie mają zrobić, sprawić, by było
to motywujące i interesujące, a tam, gdzie to możliwe, uwzględnić czynności przyczyniające
się do rozwoju umiejętności, które będą wykorzystywane w życiu codziennym.

3. Proces i 4. Zasoby - nakreśl stopniowe kroki i zadania badawcze, które uczący się będą
musieli wykonać, aby ukończyć wyzwanie. Możesz dołączyć kilka "produktów", które
uczniowie powinni opracować i zaprezentować np. plakat, raport lub prezentacja.
Produkty" te mogą stanowić podstawę etapu ewaluacji, jeśli uznasz, że wzbogacą one
doświadczenie uczenia się. Dla każdego kroku w procesie, powinna być dołączona seria
linków (3-4 na krok). Linki te powinny zawierać filmy, artykuły, blogi, strony internetowe,
etc., które uczestnicy będą musieli odwiedzić, aby rozwiązać każdy krok procesu.

5. Ocena - określ i opracuj mechanizmy oceny. Powinny one zachęcać do samooceny tego,
czego się nauczyliśmy i co osiągnęliśmy. Można zastosować rubrykę oceny, krótki quiz,
zadanie refleksyjne lub dyskusję grupową.

6. Zakończenie - podsumowanie całego doświadczenia, zachęcenie do dalszej refleksji nad
procesem i rozszerzenie nauki poza wyzwanie. Powinno być pozytywne, motywujące i
zachęcać ucznia do aktywnego kontynuowania swojej podróży edukacyjnej.

Wszystkie WebQuesty Game-Changer zostały wbudowane bezpośrednio w
stronę projektu i są dostępne za jej pośrednictwem. Tworząc swój WebQuest
możesz użyć wielu różnych formatów, począwszy od prostego dokumentu pdf
zawierającego linki na żywo, poprzez interaktywne formularze Google lub
strony, aż po bardziej zaawansowane gry wykorzystujące oprogramowanie do
kodowania lub programowania.

Pamiętaj, jeśli zmagasz się z którymś z etapów rozwoju swojego WebQuestu, sięgnij po
informacje zawarte w Module 5 niniejszego podręcznika oraz kompendium Game-Changer
WebQuest po wskazówki i pomysły.
Poniższe filmy dostarczają dalszych wskazówek na temat procesu tworzenia
WebQuestu i sugerują różne formaty, które można wykorzystać do tworzenia
swoich wyzwań:
www.youtube.com/watch?v=ZWX1kgKAfKI (13 minut)
www.youtube.com/watch?v=f8CaPbCE5MI (5 minut)
www.youtube.com/watch?v=Tpf03t4Wiw8 (11 minut)
Mamy nadzieję, że czujesz się pewniej w swoich umiejętnościach tworzenia i
wykorzystywania własnych wyzwań WebQuestowych w pracy z uczniami. Im
więcej będziesz eksperymentował z WebQuestami i mechanizmami uczenia
się opartymi na wyzwaniach, tym bardziej będą one skuteczne. Mechanizmy
te mogą okazać się nieocenione, gdy będziesz dążył do zapewnienia
innowacyjnych i angażujących doświadczeń edukacyjnych w środowiskach
kształcenia nieformalnego.
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