Scenariusz Webquestu
autor scenariusza: Karol Nowaczyk
Temat: Technologie i systemy wspomagające zarządzanie wiedzą
Grupa docelowa: specjaliści, pracownicy liderzy projektów i menadżerowie, pracownicy firm MSP
Cele dydaktyczne:





Poznawcze: Zapoznanie uczestników z pojęciami dotyczącymi zarządzania wiedzą, systemami informatycznymi, przepływem informacji.
Zapoznanie
z nowoczesnymi środkami i urządzeniami ICT wykorzystywanymi w zarządzaniu. Poznanie procesu tworzenia map źródeł wiedzy, map
zasobów informacji, topograficznych map wiedzy. Zapoznanie z pojęciami wiedzy ukrytej i jawnej oraz z narzędziami Web 2.0
wspomagającymi zarządzanie wiedzą.
Emocjonalno-motywacyjne: dostrzeganie zagrożeń, eliminowanie czynników ryzyka, systematyczność w porządkowaniu i gromadzeniu
wiedzy
Działaniowe: posługiwanie się Internetem jako narzędziem pracy intelektualnej, doskonalenie umiejętności wykorzystania
nowoczesnych narzędzi i metod w zarządzaniu wiedzą.

Główne pojęcia mini-wykładu



Temat: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie
Główne pojęcia: zarządzanie wiedzą, mapa wiedzy, Internet/intranet, zarządzanie, Web 2.0

Przebieg szkolenia
Główne zadanie WebQuest:
Jesteście pracownikami zespołu Firmy „XYZ”. Dziś dołączyła do Was nowa osoba. Otrzymaliście od kierownika polecenie jak najszybszego wdrożenia
pracownika w realizowane przez zespół projekty i zadania. Zastanówcie się, jak Wasza wiedza jest przechowywana. Jakie są jej rodzaje i jak szybko można ją
przekazać nowej osobie.
Zapoznajcie się z istotą zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i jej strategicznymi zadaniami. Poznajcie narzędzia Web 2.0 wspomagające ten proces.
Dowiedzcie się, jak utworzyć mapę wiedzy przedsiębiorstwa. Zastanówcie się, co warto zmienić w Waszym przedsiębiorstwie, aby wiedza była
wykorzystywana bardziej efektywnie.
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Zadanie 1
indywidualne p
obowiązkowe

Zdobywanie wiedzy
– praca samodzielna

Internet. Wykorzystanie
„linków” udostępnionych w
źródłach webquestu oraz
wyszukiwanie nowych za
pomocą przeglądarki

60 minut

Zadanie 2
indywidualne

Ćwiczenie
indywidualne

Uczestnik zapoznaje się z materiałami źródłowymi
dołączonymi do zadania a następnie znajduje
informacje we własnym zakresie. W tym celu
korzysta z przeglądarki Internetowej. Z
wyszukanych materiałów wybiera te, które jego
zdaniem są najbardziej wartościowe, a linki do nich
umieszcza w Wiki.
Na bazie zdobytej wiedzy w poprzednim zadaniu
Uczestnik podaje przykłady wiedzy jawnej i ukrytej
na przykładzie przedsiębiorstwa, w którym pracuje.

Internet – wykorzystanie
linków do materiałów
źródłowych oraz
wyszukiwanie nowych za
pomocą przeglądarki

15 minut
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Zadanie 3
indywidualne

Ćwiczenie
indywidualne
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Zadanie 1
grupowe

Ćwiczenie grupowe
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Zadanie 2
grupowe warsztaty

Ćwiczenie grupowe
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Zadanie
grupowe 3 warsztaty

Ćwiczenie grupowe

Po zapoznaniu się z dołączonymi materiałami
źródłowymi Uczestnik wymienia przydatne
narzędzia Web 2.0 służące zarządzaniem wiedzy w
przedsiębiorstwie. Swoje przemyślenia przedstawia
w dyskusji w serwisie GoldenLine.
Klasyfikacja mapy wiedzy w przedsiębiorstwie
ćwiczenie
Uczestnicy Webquestu dzielą się na 3 zespoły.
Każdy z nich ma za zadanie utworzyć mapę wiedzy
ich przedsiębiorstwa, uwzględniając 3 obszary:
- w jakiej formie wiedza w przedsiębiorstwie jest
przechowywana
- określić lokalizację osób posiadających wiedzę
wraz z uwzględnieniem jej poziomu – w 3
stopniowej skali: wiedza, podstawowa, wiedza
średniozaawansowana, wiedza zaawansowana.
- utworzone mapy wiedzy należy przesłać w
postaci pliku graficznego do Prowadzącego
szkolenie
Wykorzystanie dostępnych narzędzi Web 2.0
http://www.bubbl.us
Prowadzący rozwiesza wydrukowane mapy wiedzy
utworzone przez zespoły. Grupy oceniają siebie
wzajemnie (grupa A ocenia grupę B, grupa B ocenia
grupę C, grupa C ocenia grupę A). Najlepszą grupą
jest ta, której mapa wiedzy wymagała najmniej
poprawek/uzupełnień.

Internet – prowadzenie
dyskusji za pośrednictwem
serwisu GoldenLine

30 minut

Internet – wykorzystanie
linków do materiałów
źródłowych. Wyszukiwanie
informacji przy użyciu
przeglądarki internetowej.
Rozrysowanie mapy przy
użyciu narzędzia
www.bubbl.us

60 minut

Każdy z uczestników losuje z pojemnika kartkę z
wypisanym narzędziem Web 2.0 służącym do
zarządzania wiedzą. Jego zadaniem jest

Pojemnik, karty z nazwami
narzędzi Web 2.0, mapy
wiedzy utworzone przez

Wydrukowane mapy wiedzy 60 minut
utworzone przez zespoły,
pisaki, tablica

10 minut
na
przygotow

przedstawienie krótkiej charakterystyki narzędzia
oraz wskazanie możliwości jego zastosowania w
przedsiębiorstwie, w którym pracuje.
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Zadanie
grupowe 4 warsztaty

Ćwiczenie grupowe

Dyskusja na temat możliwości wdrożenia w
przedsiębiorstwie poznanych w trackie WebQuestu
narzędzi Web 2.0 wspomagających zarządzanie
wiedza

zespoły

anie i 2 na
prezentacj
ę
15 minut

