WebQuest:


uczy poszukiwania informacji w Internecie oraz ich selekcjonowania, opracowania,
oceniania ich przydatności,



służy budowaniu własnej wiedzy w oparciu o Internet,



uczy kreatywnego myślenia i pobudza wyobraźnie,



rozwija komunikacje w grupie,



umożliwia integracje technologii z podstawą programową,



uczy negocjacji i zarządzania czasem,



uczy umiejętności prezentowania efektów swojej pracy.

WebQuest składa się z 6 części:
1. Wprowadzenie spełnia funkcję informacyjną i motywującą, ma za zadanie

zaciekawić i zmotywować ucznia do pracy.
2. Zadanie /zadanie problemowe stanowiące zasadniczą treść merytoryczną
innowacji.
3. Proces wyjaśnia strategie jakie uczeń ma zastosować, aby wykonać zadanie, opis
wszystkich aspektów organizacyjnych, sposób i miejsce pracy, czas realizacji,
zasady przydziału zadań w grupie.
4. Źródła /strony internetowe, które uczeń wykorzysta, aby wykonać zadanie.

5. Ewaluacja / ocena rezultatu zadania, informacja dla ucznia jak zostanie oceniona
jego praca, jakie obszary będą podlegały ocenie i według jakich kryteriów.
6. Konkluzja /podsumowanie, zachęta ucznia do refleksji nad poziomem realizacji
zadania.
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Zakres innowacji
Adresatami innowacji są uczniowie klas 7. Zajęcia odbywają się w ramach obowiązkowych
zajęć z języka niemieckiego raz w tygodniu. Innowacja jest wyjściem naprzeciw wymogom
edukacyjnym zawartym w podstawie programowej dla II etapu edukacji.

Cele:


wyćwiczenie u uczniów umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z Internetu
i przetwarzania ich w wiedzę,



nabywanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych,



nauczenie sprawnego poruszania się w przestrzeni informacyjnej,



doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi,



stworzenie prezentacji w programie PowerPoint i kalkulacji w programie Exel,



integracja grupy,



nauka negocjacji i zarządzania,



wzbogacenie słownictwa,



rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych,



nauka umiejętności prezentowania swoich efektów pracy i samooceny.

Metody pracy:


metoda aktywizująca- webQuest.

Formy pracy:


w grupie

1. Wprowadzenie do innowacji
Zachęcenie uczniów do tego, żeby sobie wyobrazili sytuację, że prowadzą Biuro
Informacji Turystycznej w Berlinie. Przychodzi do nich młody turysta, który:
• chce 3 dni spędzić w Berlinie i ma 250 euro,
• ma problem z podjęciem decyzji, w którym hotelu/hostelu ze śniadaniem może
przenocować,
• gdzie może smacznie zjeść obiad i kolację,
• co warto zwiedzić i zobaczyć w Berlinie w tak krótkim czasie,
• jakim środkiem transportu najlepiej się poruszać po Berlinie, bo nie posiada ani
własnego samochodu ani roweru.

2. Zadanie dla uczniów
Uczniowie mają za zadanie pomóc mu rozwiązać ten problem czyli:
1. Znaleźć dla niego hotel/hostel ze śniadaniem.
2. Znaleźć restaurację ze smacznym jedzeniem, gdzie można zjeść obiad lub kolację.
3. Poinformować go, co i za ile może zwiedzić i zobaczyć w Berlinie.
4. Poinformować turystę, czym może poruszać się po Berlinie i za ile.

5. Pamiętać, że ma 250 euro.
Wszystkie informacje uczniowie muszą przedstawić w postaci prezentacji PowerPoint
( max 15 slajdów), a rozliczenia pieniędzy w programie Exel. Całość zaprezentować na
forum klasy.

3. Proces- językiem prezentacji jest język polski.
1. Uczniowie pracują w grupach 4-5 osobowych.
2. Zapoznają się z dostępnymi źródłami z zasobów Internetu , wyszukują potrzebne informacje, które pasują do ich
zagadnień.
3. Sporządzają plan z wypunktowanymi zagadnieniami, które uwzględnili w swojej prezentacji.
4. Wybierają i oceniają wybrane informacje.
5. Dzielą się zadaniami.
6. Przedstawiają prezentację dbając o estetykę i czytelność
W prezentacji mogą się znaleźć oprócz tekstu: zdjęcia, rysunki, mapy.
Należy zwrócić uczniom uwagę na to, że jeśli chcą używać zdjęć, rysunków, map z Internetu muszą podać
źródło i ich autora.

Muszą sprawdzić, czy autor wyraża zgodę na publikację jego zdjęć oraz czy nie należy za nie dodatkowo
zapłacić.

4. Źródła zostały podane w celu ułatwienia pracy uczniom, jako
pomoc czy wskazówka
www.deutsch.edu.pl
www.booking.com
www.airbnb.pl
www.podrozepoeuropie.pl
www.tripadvisor.com
www.fly4free.pl
www.belekaj.eu
www.national-geographic.pl
lub dowolne inne strony internetowe wybrane przez uczniów.

5. Ewaluacja:
W celu uzyskania informacji zwrotnej pomocna może być tabelka z wytycznymi
dotyczącymi zadania ( propozycja tabelki liceumzamoyski.pl):

Wymagania

Gromadzenie danych, ich
uporządkowanie oraz
zawartość merytoryczna

Jakość wykonania
prezentacji (czytelność,
przejrzystość, szata
graficzna, jakość
elementów graficznych,
ogólne wrażenie
estetyczne, oryginalność)

Początkujący

Rozwijający się

Zaawansowany

Ekspert

1 pkt.
Zebrane wiadomości są
niekompletne, nie zostały
uporządkowane w logiczną
całość, źle dobrane
informacje, błędy
merytoryczne, brak własnych
opracowań/ wniosków

2 pkt.
Zebrano podstawowe
informacje, temat
zrealizowano poprawnie,
lecz brakuje szczegółów,
nieliczne własne
opracowania/ wnioski

3 pkt.
Zebrano wystarczającą ilość
materiałów, który został
uporządkowany w logiczną
całość, temat zrealizowany
dobrze, zawiera szczegółowe
informacje i własne
opracowania/ wnioski

4 pkt.
Zebrane informacje są różnorodne 1-4
i doskonale współgrają z
założonymi celami, temat
wyczerpująco opracowany,
zawiera liczne własne
opracowania/ wnioski

Wykonanie prezentacji
nieestetyczne, brak
elementów graficznych,
prezentacja słabo czytelna,
nieznajomość techniki
tworzenia prezentacji

Wykonanie prezentacji
dość przejrzyste i czytelne,
uboga grafika, poprawna
kompozycja prezentacji

Prezentacja wykonana
poprawnie pod względem
graficznym i kompozycyjnym
prawidłowo uporządkowane
elementy prezentacji

Bardzo dobrze zaprojektowana
prezentacja, przejrzysty, czytelny,
właściwy dobór kolorów, dużo
elementów graficznych,
informacje przedstawione w
interesujący sposób, wyjątkowa
inwencja twórcza realizatorów

Mała kolektywność
przeważa praca
indywidualna kolejne kroki
i zadania wykonywane są
częściowo i nieterminowo .

Dobra współpraca w grupie,
Doskonała współpraca całej grupy, 1-4
większość uczniów uczestniczy zadania są realizowane dokładnie i
wspólnie w realizacji
terminowo .
wszystkich zadań, które są
wykonywane dokładnie, lecz
nieterminowo.

Umiejętność współpracy w Całkowity brak współpracy w
grupie
grupie, zadania nie są
wykonywane dokładnie i
terminowo.

Punkty

1-4

oraz
• obserwowanie pracy i zaangażowania uczniów,
• analizowanie postępów i osiągnięć uczniów,
• rozmowa z uczniami,
•

przeprowadzenie krótkiej ankiety skierowanej do uczniów za pomocą metody

aktywizującej „Kosz i walizka”

6. Konkluzja
Po zakończeniu projektu należy pochwalić uczniów za ich pracę w grupie
i zaangażowanie. Dzięki zadaniom do zrealizowania uczniowie wiedzą już, gdzie szukać
informacji o Berlinie.
Uczniowie potrafią znaleźć hotel/hostel w Berlinie w odpowiedniej cenie, dobrą
restaurację, ciekawe zabytki i zaproponować najkorzystniejszy środek komunikacji
w Berlinie.

Efekty dla nauczyciela:


Satysfakcja z sukcesów swoich uczniów, motywowanie do pracy i wdrażania

innowacyjnych rozwiązań.


Poszerzenie własnej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności informacyjnotechnologicznych.



Otwieranie się na nowości metodyczne i organizacyjne.

Efekty dla szkoły:


Zdobycie przez uczniów nowych wiadomości i umiejętności oraz podniesienie
kluczowych kompetencji.



Podniesienie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego.



Uzmysłowienie uczniom zasadności zdobywania wiedzy praktycznej.



Poznanie różnych form i metod nauki języka obcego.



Wypracowanie przez uczniów umiejętności współpracy w grupie, w tym
odpowiedzialności za przydzieloną i wykonaną pracę.



Zwiększenie pewności siebie i satysfakcja z dobrze wykonanego zadania.



Doskonalenie umiejętności publicznego prezentowania swojej pracy.



Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie tradycyjnych środków i
metod dydaktycznych o nowe narzędzia i sposoby do nauki języka obcego.



Zachęcanie innych nauczycieli do przeprowadzania innowacji.

Źródła:
www.wikipedia.org
www.edunauczanie.com
www.edunews.pl

