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WEBQ WebQuest – jak to łatwo 
powiedzieć … i zrobić! 

Przeznaczenie 

Szkolenie dla wszystkich nauczycieli (każdego poziomu edukacji, wszystkich 

przedmiotów) zainteresowanych metodą projektów i tworzeniem WebQuestów oraz 

wykorzystaniem ich w pracy dydaktycznej.  

Informacje o organizacji 

Szkolenie obejmuje 40 godzin pracy online. 

Wymagania 

Uczestnik szkolenia powinien umieć posługiwać się komputerem, w tym umieć tworzyć, 

zapisywać, kopiować, wyszukiwać i edytować dokumenty; posługiwać się przeglądarką 

WWW; umieć wyszukiwać informacje w sieci Internet, posiadać elektroniczne konto 

pocztowe i umieć się nim posługiwać oraz powinien mieć możliwość korzystania 

z Internetu. Słuchacz powinien również mieć umiejętność pobierania z sieci Internet 

programów komputerowych i instalowania ich na własnym komputerze. 

Cele 

1. Promowanie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w edukacji.  

2. Przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania WebQuestów. 

3. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania WebQuestów w procesie 

kształcenia. 

Treści kształcenia 

1. Tworzenie WebQuestów i ich zastosowanie w procesie kształcenia. Poznanie 

i wykorzystanie w praktyce zasad ich tworzenia, budowa i tworzenie poprawnego 

WebQuestu. Wykorzystanie w pracy z uczniami.  

2. Zasady publikacji w Internecie. Elementy prawa autorskiego.  

3. Narzędzia do publikowania:  

 założenie strony – mini witryny, do opublikowania treści;  

 przygotowanie podstron i umieszczenie w nich poszczególnych elementów. 

Wstawianie i formatowanie tekstów, dodawanie grafiki, dołączanie plików 

do pobrania, budowanie tabel.  

 Administrowanie stroną. Dostosowanie szablonu graficznego strony.  

4. Przygotowanie do realizacji z uczniami. Metodyka pracy dydaktycznej.  

Metody i formy nauczania 

1. Praca indywidualna uczestnika.  

2. Dyskusja na forum  

3. Ćwiczenia.  

4. Konsultacje drogą mailową. 
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Charakterystyka materiałów 

Dostęp do materiałów w formie elektronicznej, z omawianymi zagadnieniami 

i ćwiczeniami realizowanymi na szkoleniu, dostępnymi wyłącznie online na platformie 

szkoleniowej Moodle.  

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników 

Ewaluacja formatywna przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami 

prowadzoną metodą online z wykorzystaniem forum dyskusyjnego, pozwoli 

na doskonalenie szkolenia w trakcie jego realizacji.  

WebQuest utworzony przez uczestnika zostanie oceniony (opisowo) przez prowadzących 

kurs. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzymują ci uczestnicy, którzy aktywnie 

będą w kursie uczestniczyli i opublikują WebQuest pozytywnie oceniony. Zaświadczenie 

o publikacji otrzymają autorzy opublikowanego i pozytywnie ocenionego WebQuestu. 

Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez uczestników po jego 

zakończeniu. 

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące 

oprogramowanie: 

 system operacyjny Windows,  

 aplikacja online udostępniana na stronie Blogger.com, 

 przeglądarka internetowa Internet Explorer lub inna,  

 Adobe Acrobat Reader 
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