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1. Teoretyczne podstawy metodyki CBL1:
podstawowe elementy
1.1 Wstęp: „Społeczeństwo przyszłości to społeczeństwo uczące się”
Dynamiczny rozwój technologii oraz poszerzanie obszarów swojej działalności zmusiło przedsiębiorstwa
do przekazania części zadań związanych z zarządzaniem na niższe szczeble struktury zarządczej.
Początkowo proces ten dotyczył głównie średnich, a nie małych przedsiębiorstw. Głównym jego
celem była redukcja kosztów i tylko czasami towarzyszył jej rozwój nowych umiejętności i wiedzy
(Andersen 2003). Dla pracowników taki proces wiąże się z powstawaniem nowych potrzeb edukacyjnych
i koniecznością zdobycia nowych kompetencji.
Postęp technologiczny oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego ułatwiły powszechny dostęp do
informacji i wiedzy, zmieniając jednocześnie organizację pracy oraz wymagania w zakresie koniecznych
kwalifikacji pracowników. Możliwości jakie otwiera nauczanie i uczenie się wsparte nowymi technologiami
wymagają od nich zwiększonej motywacji potrzebnej do zdobycia odpowiednich kwalifikacji. Te często
zdobywane są w postaci „pigułek” wiedzy (tzw. knowledge pills) przyswajanych przez uczących się
w różnym czasie i w zmiennych kontekstach.
Kształcenie, niezależnie od tego, czy odbywa się w ramach państwowego systemu oświaty, w pracy
czy poprzez naukę nieformalną, stanowi dla władz kluczowy wyznacznik rozwoju osobistego i główny
czynnik zwiększający szanse na zatrudnienie. Przygotowanie dorosłych do wyzwań dynamicznie
rozwijającego się biznesu oraz pojawienie się społeczeństwa opartego na technologii jest obecnie
dla pedagogów i andragogów największym wyzwaniem edukacyjnym. Potencjalnym rozwiązaniem
może być wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w szkoleniach typu blended learning, które łączyłby w sobie
kooperatywne i indywidualne podejście do uczenia się.
Taką właśnie koncepcję uczenia się opisuje metodyka CBL. Aby lepiej zrozumieć mechanizm jej działania
oraz poznać możliwości wykorzystania, warto najpierw zapoznać się z wybranymi zagadnieniami
stanowiącymi jej podłoże.
1 C
 ollaborative Blended Learning Methodology (CBLM) zostało przetłumaczone na język polski jako metodyka CBL i jest rozumiane jako metodyka zakładająca
kooperację uczestników szkoleń w procesie uczenia się realizowanym w środowisku tradycyjnym (na sali szkoleniowej) i online.
W dalszym tekście pojawiać się będzie zatem sformułowanie „metodyka CBL”.
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1.2 Wprowadzenie do Web 2.0
Internet, a przede wszystkim technologie Web 2.0, zmieniły diametralnie sposób, w jaki ludzie komunikują
się ze sobą i zdobywają informacje.
Web 2.0 to pojęcie wieloznaczne, kładące szczególny nacisk na:
• treści generowane przez użytkownika,
• udostępnianie treści i danych,
• współpracę,
• użycie różnego rodzaju narzędzi społecznościowych,
• nowe sposoby interakcji z aplikacjami internetowymi,
• wykorzystywanie sieci jako platformy do generowania, edytowania i przetwarzania treści.
Aby zdefiniować Web 2.0 najlepiej “odwołać się do technologii związanych z pojęciami takimi jak:
blogi, wiki, podcasty, kanały RSS itp., których zadaniem jest zorientowanie użytkowników na sieci
społecznościowe umożliwiające dodawanie treści i edytowanie przestrzeni informacyjnej” (Anderson,
2007).
Web 2.0 nie jest technologią sensu stricte, ale nowym sposobem myślenia, nowym spojrzeniem na
sektor oprogramowania – od koncepcji, aż po produkt końcowy, od rozwiązań marketingowych po
infrastrukturę pomocniczą. Istota Web 2.0 leży w interaktywnym i produktywnym charakterze aplikacji
umożliwiających tworzenie treści, komunikowanie się, współpracę, udostępnianie i przechowywanie
materiałów, naukę oraz łączenie się w sieci. Publikowanie informacji w internecie nie wymaga już
umiejętności programowania i tworzenia stron www. Całkowicie zmieniły się też same założenia
Internetu. Przekształcił się bowiem z sieci typu „Read” na sieć typu „Read–Write”, która umożliwia nie tylko
odczyt, ale również zapis treści przez użytkownika (zgodnie z koncepcją medium dwukierunkowego
opracowaną przez Tima Berners–Lee).
Technologie Web 2.0 dały trenerom niezwykle bogaty wybór nowych serwisów i aplikacji. Jednakże duże
wyzwanie stanowi nie tyle samo odkrywanie i ocenianie rodzących się technologii, ile wykorzystanie
ich w jak najbardziej efektywny i kreatywny sposób poza salami wykładowymi.
Poniższe słowa kluczowe wyjaśniają wybrane zagadnienia związane z Web 2.0:
To sposób myślenia, nie technologia. To nowa filozofia użytkowania sieci.
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Efekt sieciowy: Opisuje sytuację, w której skuteczność aplikacji rośnie wraz ze wzrostem liczby jej
użytkowników. Efekt ten to zjawisko często występujące w sieciach komputerowych: Internet jest
przykładem na to, że ruch w sieci może być bardziej sprawny, kiedy liczba urządzeń podłączonych do
Internetu wzrasta.
Łańcuch powiązań: Wraz ze wzrostem użytkowników sieci, wzrasta także potencjał rozwoju rynków
niszowych, do których dostęp był uprzednio zbyt kosztowny.
Luźno powiązane niewielkie elementy: Dzięki stabilizacji infrastruktury internetowej możliwe stało się
zintegrowanie niedużych aplikacji, co z kolei pozwoliło na szybki rozwój serwisów i eliminację trudności,
jakie wiążą się z zarządzaniem i utrzymywaniem bardziej rozbudowanych systemów.
Otwartość: Rozwój nowych rodzajów licencji (np. licencji „open source” i „open content” wspieranych
przez organizację Creative Commons) pozwolił na zniesienie barier prawnych uniemożliwiających
uprzednio integrację danych i wielokrotne wykorzystywanie oprogramowania.
Ufaj swoim użytkownikom: Zamiast wprowadzania skomplikowanych procedur dostępu, możliwe jest
przyjęcie bardziej liberalnego podejścia, ułatwiającego dostęp i użytkowanie danego serwisu.
Sieć jako platforma: Sieć może być od tej pory używana w celu zapewnienia dostępu do różnego
rodzaju aplikacji, a nie tylko zasobów informacji. Pozwala to użytkownikom na korzystanie z aplikacji
bez konieczności instalowania na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania.
Zawsze wersja beta: Zarządzanie aplikacjami sieciowymi coraz częściej odbywa się za pomocą niewielkiej
liczby centralnych serwerów niż na wielu komputerach biurkowych. Umożliwia to ulepszanie aplikacji
bez konieczności aktualizowania systemu przez użytkownika.

1.3 Kooperatywne uczenie się
Zgodnie z modelem 70/20/10 (Morgan McCall, Robert W. Eichinger and Michael M. Lombardo, 2010), 70%
przyswajanej wiedzy pochodzi z doświadczenia, 10% to wiedza formalna i aż 20% to wiedza zdobyta
w wyniku obserwacji, współpracy i informacji zwrotnych od innych pracowników. Linda Harasim (1995)
definiuje współpracę jako „wszelki rodzaj działalności, w ramach której dwoje lub więcej osób generuje
nowe treści, bada zagadnienie lub podnosi umiejętności”. Peter Javis (1987) stwierdził natomiast, że
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uczenie się zachodzi zawsze w sytuacjach społecznych i jest zjawiskiem zarówno społecznym jak
i prywatnym. Dzięki dzieleniu się różnymi punktami widzenia, uczestnicy szybciej przyswajają wiedzę
i czerpią więcej satysfakcji z samego procesu uczenia się. Doświadczenia wynikające zarówno ze szkoleń
tradycyjnych jak i online wskazują, że współpraca efektywnie wspomaga proces uczenia się. Co oznacza
kooperatywne uczenie się i w jaki sposób pozytywnie wpływa ono na kształcenie?
Nauczanie kooperatywne wspiera:
a. Wysokie osiągnięcia – rozwój osobisty i społeczny – uczenie się oparte na współpracy sprzyja
osiąganiu dobrych rezultatów oraz osobistemu i społecznemu rozwojowi. Do takiego wniosku
doszedł Li (2002) po przeanalizowaniu ponad 1000 prac naukowych badających subiektywne efekty
współpracy, współzawodnictwa i współzależności.
b.	Motywację – nauka oparta na współpracy wspomaga zrozumienie treści oraz zwiększa poziom
motywacji do ukończenia danego zadania.
c.	Nauka indywidualna – nauka w grupie – uczenie się oparte na współpracy pomaga osobom
uczącym się w aktywnym tworzeniu nowej treści, przejmowaniu odpowiedzialności za swoje działania
oraz w rozwiązywaniu problemów w grupie. Jest to niezwykle istotne w kontekście umiejętności
potrzebnych do pracy w grupie.
d.	Myślenie krytyczne – uczenie się oparte na współpracy wspomaga myślenie krytyczne i pozwala
osobom uczącym się na omawianie i ocenianie danych zagadnień. Według Johnsona i Johnsona
(1988) istnieją liczne dowody na potwierdzenie tezy, iż grupy, których członkowie współpracują ze
sobą, osiągają lepsze wyniki i zapamiętują informacje na dłużej niż osoby pracujące indywidualnie.
e.	Myślenie złożone (wyższego rzędu) – przywództwo w grupach, gdzie zachodzi współpraca, jest
dzielone między jej członków. Obowiązuje zasada wzajemnej odpowiedzialności i pozytywna
współzależność. Grupy same monitorują swoją wydajność.
f.	Umiejętności poznawcze i społeczne – kooperatywne uczenie się pomaga rozwijać umiejętności
poznawcze i społeczne.
Technologie Web 2.0 umożliwiają uczenie się w sposób bardziej “demokratyczny”, jak również naukę
samodzielną, dostosowaną do indywidualnego tempa. Blended learning sprzyja ponadto integracji
narzędzi i metod używanych w programach szkoleniowych.
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1.4 Blended Learning
Zgodnie z założeniami blended learningnu wykorzystywanie technologii w nauczaniu powinno dążyć do
integracji różnych narzędzi i metod, a następnie scalaniu ich w jednym scenariuszu szkolenia. Kluczową
zasadą tego podejścia jest wybór najdogodniejszej metody w oparciu o indywidualne potrzeby
uczącego się. Blended learning łączy nie tylko szkolenia tradycyjne oraz online, ale zawiera również szereg
innych metod i materiałów mających na celu pobudzenie zaangażowania, automotywacji i wzrostu
satysfakcji osoby uczącej się (Barry Wilding–Webb 2011). “Istnieje potrzeba korzystania ze wszystkich
stylów nauczania (Honey i Mumford, 2000) oraz upewnienia się, że zostały one uwzględnione w fazie
projektu i realizacji”.
To właśnie metoda szkoleniowa jaką jest webquest, która zostanie omówiona bardziej szczegółowo
w kolejnych rozdziałach, łączy w sobie różne teorie, metody i praktyki nauczania, m.in. związane
z krytycznym myśleniem, współpracą w grupie szkoleniowej, ewaluacją, wykorzystaniem technologii,
scaffoldingiem, teorią kognitywistyczną i konstruktywistyczną (Dodge, 1995)
1.4.1 Blended learning i motywacja
Motywacja
Motywacja uczestników szkoleń typu blended learning jest jednym z wyzwań stojących przed
trenerem. Celem metodyki Collaborative Blended Learning (CBLM) jest rozwój i wspieranie stylu uczenia
opartego o automotywację oraz samodzielne regulowanie procesu uczenia się. Takie podejście wymaga
nowych umiejętności zarówno od uczestników szkoleń jak i trenerów, szczególnie w małych i średnich
przedsiębiorstwach, w których procesy szkoleniowe są najczęściej realizowane w sposób tradycyjny.
Uczestnicy szkoleń online, którzy mają małe doświadczenie w uczeniu się metodami wymagającymi
samodzielności, mogą mieć trudności w nauce i w znalezieniu wystarczającej automotywacji.
Celem naszego projektu jest dostarczenie narzędzi wspierających procesy samodzielnego uczenia się
oraz budowanie automotywacji wśród uczestników szkoleń. Stanowi to naszym zdaniem najważniejszy
element strategii uczenia się przez całe życie, tak ważnej w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Trenerzy odgrywają w tym procesie kluczową rolę polegającą na wspieraniu tego procesu na każdym
kroku szkolenia.
Jednym z wyzwań, jakie pojawiają się przy stosowaniu blended learningu jest motywowanie uczestników,
o czym pisaliśmy powyżej. Zimmermann (2000) zaproponował następujący model nauki i motywacji,
pozwalający zarówno trenerom, jak i uczestnikom lepiej zrozumieć ten proces i opracować własną
strategię uczenia.
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Zadanie
/ Samokontrola realizacji

Planowanie
/ wyznaczanie celów

Samorefleksja

Rys. 1. Model uczenia się i motywacji (Zimmermann B., 2000)
Planowanie/ Wyznaczanie celów
a) Analiza zadania – Jakie są cele tego szkolenia? Jak powinienem/powinnam zaplanować swój czas
nauki?
b) Motywacja wewnętrzna – jakie elementy szkolenia są dla mnie szczególnie ciekawe?
Co chcę osiągnąć?
Zadanie/ Samokontrola
a) Samokontrola – Jakie postępy przynosi moja nauka?
b) Obserwacja własnego toku nauki – Jakie są moje odczucia względem metod nauczania?
Samoanaliza
a) Samoocena – czego udało mi się nauczyć?
b) Samodzielna analiza metody nauczania – jak dostosuję swój proces uczenia się w przyszłości?
Kluczową ideą w modelu Zimmermana jest idea samoregulacji. Wymaga od osób uczących się
umiejętności planowania procesu nauki, wyznaczania celów, realizowania zadań i dokonywania
ewaluacji. Inny model został opracowany przez Malone i Lepper (1987). Wymienia on siedem czynników
wpływających na motywację wewnętrzną i może być stosowany także odnośnie osób dorosłych
pracujących w MŚP:
• Wyzwanie
• Ciekawość
• Kontrola
• Wyobraźnia
• Współzawodnictwo
• Współpraca
• Uznanie
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Wyzwanie
Ludzie przejawiają większą motywację, kiedy dążą do osiągnięcia osobistych celów. Każdy powinien
zidentyfikować swoje zainteresowania i potrzeby edukacyjne. Ilustruje to model Zimmermanna, gdzie
podkreślona jest istotność realizacji własnych celów przez osoby uczące się.
Ciekawość
Motywacją dla uczących się może być także rozbieżność między ich aktualnym stanem wiedzy
i umiejętności, a stanem potencjalnie możliwym do osiągnięcia. Pomóc może w tym tzw. test kształcący
(ang. formative test), czyli dokonywanie samooceny przed identyfikacją swoich słabych i mocnych stron.
Test taki może stanowić także część webquestu.
Kontrola
Poziom motywacji uczestników wzrasta, kiedy są oni w stanie kontrolować swoją sytuację. Kontrola
ta nie sprowadza się jednak jedynie do umożliwienia uczącym się kliknięcia kolejnych przycisków
w danej aplikacji.
Wyobraźnia
Lepsza motywacja występuje również wtedy, gdy uczący się potrafią wyobrazić sobie, w jaki sposób
to, czego się uczą, może być zastosowane w prawdziwym życiu.
Współzawodnictwo
Motywacja wzrasta także w przypadku, gdy możliwe jest porównanie w korzystny sposób własnych
dokonań z osiągnięciami innych.
Współpraca
Satysfakcja z pomagania innym jest kolejnym czynnikiem zwiększającym poziom motywacji. Udział
w ćwiczeniach wymagających złożonych odpowiedzi wzrasta, kiedy ludzie są świadomi, że ich
odpowiedź wpłynie na wyniki całej grupy. Doskonale wykorzystują to właśnie webquesty, zawierające
ćwiczenia grupowe.
Uznanie
Motywacja uczących się wzrasta w przypadku, gdy ich osiągnięcia są dostrzegane i doceniane przez
innych. Nic nie obniża poziomu motywacji bardziej niż uczucie bycia ignorowanym i odizolowanym.
Umożliwienie uczestnikom wzajemnego podkreślania pozytywnych osiągnięć przez kolegów z grupy
i trenera to doskonałe narzędzie do wzmocnienia entuzjazmu i zaangażowania osób uczących się.
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1.5 Metodyka CBL a Webquest 2.0: definicja
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez M. Perifanou (2009), metodyka CBL odnosi się do: „projektów
Webquest 2.0 opartych na współpracy, które odbywają się nie w oparciu o szkolenia tradycyjne,
ale przede wszystkim w oparciu o nauczanie online, wsparte przez (a)synchroniczne technologie
Web 2.0, łączące jednocześnie kooperatywne uczenie się z nauką w trybie indywidualnym”. Na poniższym
diagramie (rys.3) zaprezentowano model CBL.
Collaborative Blended Learning Model
Nauczanie
kooperatywne

S
z
k
o
l
e
n
i
a
t
r
a
d
y
c
y
j
n
e
CBLM

Samodzielna nauka

Szkolenia metodą Webquest 2.0 /
metodyka Webquest 2.0
Szkolenia online (a)synchroniczne z użyciem
narzędzi Web 2.0

Rys. 2. Koncepcja metodyki CBL (Perifanou, 2009)
Na powyższej grafice zaprezentowaliśmy połączenie dwóch typów szkoleń: tych odbywających się
w sposób stacjonarny oraz online (z naciskiem na metody asynchroniczne i synchroniczne).
Dzięki temu powstaje środowisko blended learningowe, w którym uczestnicy mogą uczyć się dzięki
współpracy lub poprzez samodzielną naukę.
Ciągła ewolucja technologiczna zmusza pedagogów i andragogów do elastycznego dostosowywania
metodyki do zamian lub opracowywania nowych metod nauczania. Webquest 2.0 wykorzystuje
technologie Web 2.0 do tworzenia ambitnych interaktywnych zadań. Podstawowym założeniem
webquestów jest umiejscowienie osoby uczącej się w centrum procesu nauki oraz wspieranie jej na
każdym etapie tak, aby wykształciła w sobie poczucie autonomii i odpowiedzialności oraz umiejętności
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poznawcze, społeczne, meta–kognitywne oraz obsługi komputera i współpracy.
Osoby uczące się mogą korzystać z Webquestu 2.0 w trybie online lub offline, a także samodzielnie lub
w kontakcie z trenerem lub / i mentorem. Uczestnicy szkoleń mają również możliwość pracy w grupie
w sposób synchroniczny (używając narzędzi takich jak Skype lub korzystając z wirtualnych pokoi) lub
asynchroniczny (używając narzędzi do grupowego edytowania dokumentów i dyskusji, jak np. wiki).
Łączenie obu tych sposobów jest także możliwe. Każdy etap Webquestu 2.0 musi być wykonany przez
uczestników w określonym terminie, zależnym od długości całego projektu szkoleniowego.
Webquest 2.0 promuje aktywność poznawczą uczestników, wykorzystanie technologii Web 2.0 oraz
interaktywnego, zorientowanego społecznie środowiska nauczania, w którym uczący sam może
zdecydować o wyborze danej ścieżki edukacyjnej, narzędzi Web 2.0 i zasobów sieciowych potrzebnych do
realizacji zadania projektowego. Rolą trenera jest pomoc uczestnikom w wyborze ćwiczeń nastawionych
na samodzielną pracę lub tych o mniejszym stopniu autonomii.

1.6 Typowe narzędzia Web 2.0 używane w szkoleniach
Istnieje wiele narzędzi Web 2.0, które mogą być wykorzystane w szkoleniach pracowników firm. Coraz
częściej narzędzia te działają na zasadzie “chmury” (ang. cloud applications). Dzięki temu są łatwo
dostępne dla MŚP. Ich ogromną zaletą jest brak konieczności instalowania na firmowych serwerach.
Co więcej można je użytkować tylko wtedy, kiedy są potrzebne (licencje czasowe).
Należy podkreślić, iż nie wszystkie wymienione poniżej narzędzia Web 2.0 są powszechnie używane na
danym rynku lub w danym kraju. W Polsce, na przykład, stosunkowo rzadko używa się mikroblogów,
nawet w komunikacji biznesowej. Poniższa lista ilustruje możliwości wykorzystania wybranych narzędzi
Web 2.0.
1. BLOGI: Strona internetowa zawierająca chronologicznie uporządkowane wpisy. Blogi mogą być
wykorzystywane na szereg różnych sposobów: począwszy od refleksyjnego nauczania poprzez
kanały komunikacji w organizacji.
Główne cechy blogów to:
• Wpisy są generowane przez jednego lub więcej autorów
• Odwiedzający stronę mogą dodawać komentarze
• Nowe wpisy i komentarze nie zastępują tych wcześniejszych
• Możliwe jest śledzenie bloga na bieżąco za pomocą subskrypcji mailowej lub RSS
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• Wpisy podają na ogół źródło informacji
• Biegła znajomość HTML i innych języków programowania nie jest konieczna
Najpopularniejsze serwisy blogowe to Blogger (www.blogger.com)
oraz Wordpress (www.wordpress.com).
2. MICROBLOGI: Typ bloga, w którym dopuszczane jest dokonywanie wpisów o długości nie
przekraczającej 140 znaków. Używane są często do umieszczania linków lub innego rodzaju informacji.
Najpopularniejszy serwis mikroblogowy to Twitter (www.twitter.com).
3. WIKI: Pojęcie wiki odnosi się do tzw. kooperatywnego internetowego środowiska autorskiego
(ang. collaborative Web–based authoring environment). Termin pochodzi od hawajskiego słowa
„wiki” oznaczającego „szybki”. Etymologia słowa doskonale odzwierciedla założenia witryn wiki, które
umożliwiają tworzenie i zmienianie treści w prosty i szybki sposób bez konieczności nauki języka
HTML lub instalowania i opanowania narzędzi HTML. Wiki to strona internetowa skonstruowana
w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom edytowanie zawartej na niej treści” (Graeme, 2006).
Wiki odnosi się do utworzonych dokumentów, strony, na której się znajduje oraz do oprogramowania
używanego do tworzenia wiki.
Główne elementy wiki to:
• Struktura hipertekstu
• Kooperatywne tworzenie treści
• Zapis historii edytowania dokumentu
• Ograniczona konieczność używania HTML
• Dynamiczny charakter dokumentu – ciągle w budowie
Dwa najpopularniejsze serwisy wiki to: Wikispaces (www.wikispaces.com)
i Pbwiki (www.pbworks.com).
4. PODCASTY: To forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej w postaci regularnych
odcinków udostępnianych do pobrania np. na przenośne odtwarzacze MP3, takie jak iPod. Jednym
z najpopularniejszych serwisów podcastingowych jest Podomatic (www.podomatic.com), natomiast
najczęściej używanym darmowym programem do edytowania, nagrywania, miksowania i przycinania
plików audio jest Audacity (www.audacity.sourceforge.net).
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5. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE: Aplikacje umożliwiające dzielenie się różnymi zasobami, takimi
jak zakładki, zdjęcia itp. Przykładem takich aplikacji może być serwis Flickr (www.flickr.com): do
udostępniania zdjęć, Slideshare (www.slideshare.net): do udostępniania slajdów i prezentacji oraz
Scribd (www.scribd.com): do udostępniania prezentacji i dokumentów.
6. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE: Internetowa przestrzeń może być wykorzystywana do prowadzenia
grupowych dyskusji i udostępniania zasobów. Dwa najpopularniejsze serwisy społecznościowe to
Facebook (www.facebook.com) oraz LinkedIn (www.linkedin.com) dla społeczności biznesowych.
7. ZAKŁADKI SPOŁECZNOŚCIOWE: Systemowe podejście do gromadzenia odnośników (zakładek) do
różnego rodzaju zasobów sieciowych. Jeden z najpopularniejszych serwisów typu „social bookmarking”
to Diigo (www.diigo.com).
8. SYNDYKACJA: RSS i Atom to formaty umożliwiające automatyczne umieszczanie treści. Początkowo
RSS, czyli Really Simple Syndication miał służyć do ponownego wykorzystywania treści blogów.
Jednakże rosnąca popularność RSS spowodowała, że zaczął być używany także do innych celów
(m.in. jako news feedy). Atom to alternatywny format RSS. Najpopularniejszym czytnikiem kanałów
RSS jest Google Reader (www.google.com/reader).
9. SERWISY AGREGUJĄCE TREŚCI: To strony internetowe łączące dane i aplikacje z różnych źródeł.
Najpopularniejsze serwisy tego typu to Pageflakes (www.pageflakes.com) i Netvibes (www.netvibes.
com).
10. EDYTORY DOKUMENTÓW UMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ SYNCHRONICZNĄ NA DOKUMENCIE:
Narzędzia te pozwalają użytkownikom znajdującym się w różnych lokalizacjach na jednoczesne
edytowanie tego samego dokumentu. Popularne serwisy do edytowania to: Googledocs (www.docs.
google.com). używany do równoległego edytowania dokumentów tekstowych oraz Voicethread
(www.voicethread.com), używany do kooperatywnego edytowania prezentacji zawierających
fotografie i/lub materiał wideo razem z komentarzem tekstowym.
11. ANKIETY: Narzędzia te pozwalają użytkownikom na tworzenie ankiet i umieszczanie ich na blogu lub
stronie internetowej oraz śledzenie ich wyników. Często używane narzędzia tego typu to Polldady
(www.polldaddy.com) oraz SurveyMonkey (www.surveymonkey.com).
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12. WIRTUALNE POKOJE: Programy pozwalające na współpracę w wirtualnym pokoju. Oferują
użytkownikom szeroki wybór narzędzi (audio, wideo, wirtualna tablica, czat, współdzielenie ekranu).
Najpopularniejsze aplikacje to Adobe Connect (www.adobe.com/products/adobeconnect.html),
ClickMeeting (www.clickmeeting.com) i Spreed (www.spreed.com). Także Google Hangouts, część
serwisu społecznościowego Google+, umożliwia spotkania i szkolenia online. Narzędzia do interakcji
i komentowania pozwalają trenerom udostępniać wirtualną tablicę, prezentacje, dokumenty oraz
pliki multimedialne oraz komunikować się z uczestnikiem zarówno za pomocą przekazu ustnego,
jak i pisemnego.
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2. Metodyka CBL w praktyce

Koncepcja metodyki CBL opiera się na połączeniu innowacyjnych metodyk nauczania z optymalnym
wykorzystaniem narzędzi Web 2.0.
W przygotowaniu projektów opartych o metodykę CBL najważniejszy jest wybór odpowiedniego
środowiska Web 2.0. Musi ono przede wszystkim dawać możliwość współpracy pomiędzy uczestnikami
szkolenia a trenerem. Usprawnienie komunikacji między uczestnikami możliwe jest dzięki forom
dyskusyjnym i/lub narzędziom komunikacji synchronicznej, takim jak komunikatory internetowe
lub wirtualne pokoje. Możliwość grupowego edytowania dokumentów (synchronicznego lub
asynchronicznego) jest niezwykle ważną cechą takiego środowiska. Udostępnianie różnych rodzajów
plików (tekstowych, wideo, audio, itp.) oraz rejestrowanie postępów pracy to kolejne istotne funkcje.
Narzędzia te zostały opisane w „Podręczniku do metody Collaborative Blended Learning”, drugim
dokumencie stworzonym w ramach tego projektu.
Aby lepiej zrozumieć szkolenia prowadzone metodą Webquest 2.0 oraz sposób, w jaki należy organizować
zadania dla uczestników oraz dokonywać wyboru właściwego środowiska pracy, należy poznać bardziej
szczegółowo Webquest 2.0.

2.1. CBL w MŚP
Szkolenia tradycyjne są nadal najpopularniejszą metodą szkolenia pracowników w przedsiębiorstwach.
Jednakże według sondażu „MMB Learning Delphi 2011”2, przeprowadzonego wśród specjalistów
ds. e–learningu w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, w ciągu najbliższych 3 lat blended learning stanie
się najczęściej stosowaną metodą kształcenia w firmach, co potwierdziło prawie 90% respondentów.
Według innego sondażu przeprowadzonego przez CEGOS w 2011 r. w Niemczech, Francji, Hiszpanii,
Wlk. Brytanii i we Włoszech na grupie 2452 pracowników, 37% respondentów odpowiedziało,
że przynajmniej raz uczestniczyło w szkoleniu typu blended learning. 59% pracowników miało możliwość
2 Institut für Medien- und Kompetenz Forschung, “MMB Learning Delphi 2011”, http://www.mmb-institut.de/monitore/trendmonitor/
MMB-Trendmonitor_2011_II.pdf
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korzystania dla celów szkoleniowych z narzędzi do współpracy projektowej. Najczęściej używanym
narzędziem były wideokonferencje (33% pracowników), wiki (22%), blogi (21%), fora (20%) i podcasty
(14%) (rys.4).
Narzędzia do współpracy szkoleniowej używane przez pracowników w ciągu ostatnich 3 lat
22%

• Videoconference

• Wiki

22%
Yes
59%

21%

20%

14%

• Blog

• Forum

• Podcast

Rys. 3. Narzędzia do współpracy szkoleniowej
używane przez pracowników w latach 2009–2011 (Cegos European Survey, 2011)
Mimo iż wyniki sondażu przeprowadzonego przez CEGOS z punktu widzenia użycia narzędzi Web 2.0
są optymistyczne, to “klasyczny” e–learning (Computer Based Learning i Web Based Learning) nadal
dominuje jako najczęstsze podejście w kształceniu online.
Warto wspomnieć, iż narzędzia Web 2.0 w każdym kraju są inaczej wykorzystywane w procesie
szkoleniowym. Wiele zależy od kontekstu, tematu, grupy docelowej itp. Podczas, gdy niektóre rozwiązania
mogą być w jednym kraju niezwykle popularne, w innym mogą być praktycznie nieznane. Dlatego
tak ważne jest zwrócenie większej uwagi na indywidualne potrzeby osób uczestniczących w szkoleniu
oraz uważną obserwację rynku.
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2.2 Wyzwania i potrzeby szkoleniowe w MŚP
Zmiany zachodzące w środowiskach biznesowych oraz kryzys na światowych rynkach stały się dla MŚP
prawdziwym wyzwaniem. Aby temu sprostać MŚP powinny:
– być innowacyjne;
– potrafić zarządzać zasobami wiedzy;
– posiadać wykwalifikowanych pracowników.
Działy HR muszą zmierzyć się z następującymi wyzwaniami:
Wyzwanie
1. Obniżanie kosztów szkolenia poprzez:
– redukcję czasu trwania wyjazdów służbowych i obniżenie kosztów zakwaterowania
– szkolenie większej liczby pracowników po niższych kosztach
– mniejsze nakłady finansowe na technologie e–learningowe
– redukcja czasu spędzanego poza pracą
2. Monitorowanie wyników szkoleń. Wyniki szkoleń muszą być wymierne, łatwe do ustalenia,
ewidencjonowalne oraz łatwe do porównania z wynikami innych szkoleń.
3. Przekazywanie wiedzy i umiejętności w jak najkrótszym czasie w niewielkich „pigułkach”
4. Łatwy dostęp do zasobów wiedzy i umiejętności firmy
5. Lepsze dostosowanie szkolenia do potrzeb jego uczestników
6. Większe zaangażowanie menadżerów w proces szkoleniowy
7. Wymiana wiedzy i umiejętności pomiędzy pracownikami różnych działów tej samej firmy.

Tabela 1: Wyzwania HR
Jednym z rozwiązań, które może pomóc działom HR sprostać powyższym wyzwaniom, jest zastosowanie
narzędzi Web 2.0 oraz kooperatywnego uczenia się połączonego ze szkoleniami tradycyjnymi oraz
“klasycznym” e–learningiem.

2.3 Korzyści z wdrożenia CBL do MŚP
W artykule “Live online learning for improved business performance” Colin Steed (2011) wymienia
następujące korzyści płynące ze szkoleń online:
• Krótsze szkolenia nakierowane na jeden, bardzo konkretny cel;
• Interaktywny charakter kursów i większe nastawienie na współpracę;
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• Więcej możliwości przełożenia zdobytych wiadomości na praktykę (indywidualnie lub w grupach);
• Możliwość dzielenia się wynikami z innymi uczestnikami;
• Możliwość uczenia się bez konieczności opuszczania miejsca pracy;
• Możliwość uczenia się w dogodnym czasie;
• Większe prawdopodobieństwo otrzymania szkolenia “we właściwym czasie”;
• Większe prawdopodobieństwo otrzymania szkoleń częściej i lepiej dopasowanych czasowo;
Ponadto kooperatywne uczenie się pozwala na:
• Uczenie się krok po kroku. Istnieje możliwość wypróbowania zdobytej wiedzy i umiejętności
w praktyce i przekazania wyników prowadzącemu szkolenie do oceny;
• Uczenie się od innych osób znajdujących się w innych regionach geograficznych bez konieczności
podróżowania;
• Budowanie bazy wiedzy, nabywanej w sposób naturalny w trakcie szkolenia;
• Przedstawienie pracownikom innowacyjnych metod uczenia się, które zachęcą do innowacyjności
w codziennej pracy i budowania konkurencyjnej przewagi swojej firmy;
• Wprowadzenie nowej kultury korporacyjnej kładącej nacisk na kształcenie ustawiczne;

2.4 Wyzwania podczas wdrożenia szkoleń wg metodyki CBL w MŚP
Przy wdrożeniu szkoleń organizowanych wg metodyki CBL należy uwzględnić następujące wyzwania:
Z jednej strony, wdrożenie nowych metod wymaga zmiany sposobu myślenia o procesie uczenia się:
• Kierownictwo – konieczny sposób myślenia to „Popieramy kształcenie naszych pracowników
i pozwalamy im na wprowadzanie nowo zdobytej wiedzy w życie”;
• Pracownicy – konieczny sposób myślenia to „Jestem odpowiedzialny za wyniki szkolenia oraz nabycie
nowej wiedzy i umiejętności”;
Z drugiej strony, nauka samodzielna oraz asynchroniczna wymaga od uczących się dużej motywacji.
Dlatego też warto dokładnie określić potrzeby szkoleniowe uczestników i na ich podstawie opracować
konkretny program szkolenia, taki dzięki któremu, uczestnicy będą bardziej skoncentrowani na zadaniach
i będą wiedzieli w jaki sposób je wykonać oraz jaki jest termin ich ukończenia. Jest to niezwykle ważne
w kontekście środowiska biznesowego MŚP, gdzie pracownicy często skarżą się na brak czasu na długie
kursy.
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E–learning wymaga także odpowiedniej infrastruktury informatycznej (rozwiązania typu SaaS, czyli
w “chmurze” lub instalowane na firmowych serwerach). Wybór rozwiązania zależy od możliwości i
motywacji firmy. Rozwiązaniem może być także oprogramowanie open–source’owe.
Większość MŚP nie posiada własnych trenerów wewnętrznych. Zewnętrzne firmy przeprowadzające
szkolenia dla MŚP powinny być świadome korzyści płynących z CBL i umiejętnie integrować szkolenia
tradycyjne z nauką przez Internet.
Schiavone i MacVaugh (2009) stwierdzają: “zastosowanie innowacji technologicznych zależy od
indywidualnego procesu poznawczego, który przysposabiający przyjmuje za każdym razem, gdy
uznaje, że innowacja może zaspokoić jego potrzeby i być społecznie zaakceptowana oraz nagrodzona
przez społeczność, w której żyje”
Podsumowując, firmy, które zdecydują się na wprowadzenie narzędzi Web 2.0 do procesu nauczania,
muszą wziąć pod uwagę wyzwania, które ich czekają oraz stworzyć plan radzenia sobie z nimi.
A. Wyzwania na poziomie firmy i działu HR
• Właściwy wybór narzędzi Web 2.0 i wcześniejsze wdrożenie w firmie (w aspekcie zastosowań do
szkoleń);
• Promocja nowych narzędzi i metod szkoleniowych w organizacji (włączając w to kadrę zarządzającą
i innych decydentów);
• Dostęp do odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz internetu;
• Wcześniejsze wdrożenie systemu zarządzania wiedzą jest dużym ułatwieniem przy wdrożeniu
narzędzi szkoleniowych opartych na Web 2.0;
• Kreowanie kultury organizacyjnej nastawionej na dedykowanie czasu na naukę w godzinach pracy;
• Pomiar efektywności szkoleń prowadzonych z użyciem narzędzi Web 2.0;
B. Wyzwania dla uczestników
• Motywacja do samodzielnej nauki;
• Znajomość metod wspierających samodzielne uczenie się i świadomość własnego stylu uczenia się;
• Umiejętne zarządzanie czasem w procesie szkoleniowym;
• Zrozumienie i akceptacja nowego podejścia do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji:
„uczę się” zamiast „jestem uczony / uczona”;
• Radzenie sobie ze zjawiskiem tzw. „multitaskingu” podczas nauki online, kiedy to jesteśmy rozpraszani
przez przychodzące maile i inne dystraktory;
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C. Wyzwania dla firm szkoleniowych I trenerów
• Pomiar efektywności szkoleń prowadzonych z użyciem narzędzi Web 2.0;
• Monitoring jakości materiałów dostępnych w internecie, które użyte będą do szkoleń;
• Zbudowanie zespołu trenerskiego, który posiada umiejętność moderowania procesu szkolenia online
a także monitorowania go;
• Motywowanie uczestników;
• Organizacja procesu szkoleniowego od strony technicznej, odpowiedni dobór narzędzi
Web 2.0 dostosowany do wewnętrznych regulacji w firmie klienta;
• Czasochłonność przygotowania materiałów do szkoleń online;
• Promocja internetu wśród klientów, jako godnego zaufania źródła wiedzy;
• Prezentacja e-learningu, szczególnie z użyciem narzędzi Web 2.0, jako wartościowej metody
szkoleniowej;
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3. Wprowadzenie do Webquest 2.0

3.1 Definicje: Co to jest Webquest i Webquest 2.0?
Nazwa „webquest” powstała z połączenia dwóch wyrazów:
a) „Web” – od wyrażenia World Wide Web w rozumieniu głównego źródła przetwarzania, analizowania,
syntezowania i oceniania informacji oraz
b) “Quest” – oznaczającego „poszukiwanie”, jako iż każde szkolenie webquest opiera się na pytaniach
mających zachęcić uczestników do poszukiwania nowych znaczeń i pogłębiania wiedzy (Pelliccione
L. i Craggs G.J., 2007).
Webquest definiuje się zwykle jako “ćwiczenie poznawcze, gdzie niektóre lub wszystkie informacje,
z którymi ma styczność osoba ucząca się, pochodzą z zasobów internetowych” (Dodge, 1995). Pierwsze
webquesty zostały opracowane przez Dodge’a (1995), profesora ds. edukacji na Uniwersytecie Stanowym
w San Diego, jako sposób na wsparcie nauczania wyższego rzędu przy jak największym wykorzystaniu
sieci internetowej (Watson K., 1999). Promowanie procesów poznawczych wyższego rzędu jest tym,
co wyróżnia webquesty na tle innych modeli nauczania strukturyzowanego wykorzystujących Internet,
takich jak np. Treasure Hunts czy Scavenger Hunts. Te ostatnie, w odróżnieniu od webquestów, opierają
się na zwykłym poszukiwaniu odpowiedzi, nie wymagają natomiast współpracy ani badań poznawczych.
Webquesty zbudowane są wokół ciekawego, możliwego do wykonania zadania, którego istota nie tkwi
jednak w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, ale wymaga od uczestnika rozwiązywania konkretnych
problemów, oceniania, analizy i syntezy wiadomości (Starr, 2000; 2000b:2).
Według definicji webquestów, zaproponowanej przez Dodge’a, możemy wyróżnić dwa rodzaje
webquestów: krótkoterminowe, wykorzystywane przez firmy, które chcą wyszkolić swoich pracowników
w ciągu jednego dnia, oraz długoterminowe.
Webquesty krótkoterminowe trwają zazwyczaj 1–2 godziny i zawierają wiele skondensowanych informacji,
natomiast webquesty długoterminowe są przewidziane na 5 lub więcej godzin, przy czym jedna sesja
podzielona jest na dwie lub więcej części. Każda część kończy się przedstawieniem uzyskanych wyników
oraz wskazówek dotyczących realizacji kolejnych kroków webquestu.
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Cel nauczania każdego z wymienionych rodzajów webquestów jest inny. Krótsze webquesty koncentrują
się na przyswajaniu wiedzy i integracji, podczas gdy jego dłuższe formy dążą do poszerzenia oraz
udoskonalenia wiedzy i wymagają głębszej analizy. Dłuższe webquesty mogą być podzielone na kilka
etapów lub sesji, z których każdy powinien być zakończony oceną wyników uczestników.
Dodge rozszerzył definicję webquestów, określając je jako: „ćwiczenie poznawcze, w którym niektóre
lub wszystkie informacje wykorzystywane przez osobę uczącą się pochodzą z sieci internetowej.
Webquesty zostały zaprojektowane tak, by jak najefektywniej wykorzystywać czas uczestników,
skupiając się bardziej na wykorzystywaniu informacji w praktyce niż na ich poszukiwaniu oraz na
wspieraniu procesów myślowych uczestników na poziomie analizy, syntezy i oceny” (Dodge, 2001).
Tom March (2004; 2007), współpracujący z Dodge’em przy opracowywaniu modelu webquest, również
zaproponował nową definicję webquestów: „uporządkowana struktura uczenia się wykorzystująca
odnośniki do zasobów sieciowych oraz konkretne zadania mające na celu motywowanie uczestników do
poszukiwania odpowiedzi na pytania otwarte, rozwijania indywidualnych kompetencji oraz uczestniczenia
w grupowym procesie przekształcania nowo nabytych informacji w praktykę. Najlepsze webquesty
inspirują osoby uczące się do dostrzegania głębszych powiązań tematycznych, wnoszenia swojego
wkładu w edukację oraz do autorefleksji nad procesami kognitywnymi”.
Użycie technologii teleinformatycznych dało początek nowej kulturze nauczania i prowadzenia szkoleń.
Interakcja i współpraca odgrywają coraz większą rolę w procesie kształcenia ustawicznego. Uczestnicy
znajdują się w centrum procesu nauczania dzięki czemu rozwijają swoją samodzielność, odpowiedzialność
oraz umiejętności społeczne. Rozwój tych strategicznych umiejętności jest wzmacniany przez tzw.
“scaffolding” (ang. rusztowanie, podpórka, tłumaczone jest także na język polski jako system wsparcia
uczestników szkolenia), czyli stwarzanie warunków do samodzielnego rozwiązywania problemów
przez uczestnika szkolenia i stopniowa redukcja wsparcia tak, aby był on w stanie samodzielnie
zastosować nowe umiejętności i strategie. Właśnie w tym procesie znajdują zastosowanie technologie
teleinformatyczne, a w szczególności narzędzia Web 2.0. Głównie dzięki temu, iż oferują liczne rodzaje
i formy interakcji, prowadzenia konwersacji i udzielania wskazówek (Villanueva A. 2006; Ruiz M. 2005).
Jednym z wyzwań, jakiemu muszą sprostać trenerzy jest włączenie wymienionych możliwości w zadania
szkoleniowe mające na celu pomóc uczestnikom zrealizować własny plan uczenia się. Uczestnicy powinni
uczyć się, jak stopniowo zdobywać więcej autonomii, tak, by ostatecznie samodzielnie wyznaczać swoje
cele szkoleniowe, analizować proces nauki i oceniać własne postępy. Te umiejętności są niezwykle
przydatne przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w następstwie kształcenia ustawicznego
(uczenie się przez całe życie). Kształcenie ustawiczne ma duże znacznie z punktu widzenia pracodawców,
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dlatego trenerzy powinni przygotować uczestników swych szkoleń do pracy wedle tej filozofii.
Wykorzystanie webquest’ów w procesie nauczania zostało szerzej omówione przez Bernie’ego Dodge’a
(2007) i Toma Marcha (2007). Badacze stwierdzili, że narzędzia Web 2.0 oferują więcej możliwości
ulepszenia webquestów, a dzięki aplikacjom opartym na zasadzie współpracy webquesty mogą zyskać
zupełnie nowy wymiar. Dodge zaproponował użycie technologii takich jak podcasty, Voicethread, Diigo
czy Twiddla do tworzenia kreatywnych projektów. Interaktywne narzędzia umożliwiają udostępnianie
i komentowanie materiałów (m.in. tekstowych/wideo/audio) oraz promują ideę współpracy w czasie
rzeczywistym pomiędzy ludźmi na całym świecie. Wspomniane wyżej możliwości, jakie oferuje sieć
typu „read/write” (odczytu/zapisu), powinny wzbogacić metodykę webquestów.
Najsłabszą stroną pierwotnej wersji webquestów jest ich struktura, która ogranicza interakcję
z uczestnikami szkolenia. Mogą oni uczestniczyć aktywnie z procesie nauczania i współpracować ze
sobą jedynie w niewielkim zakresie. Większy nacisk kładziony jest na treści pisane niż na zaangażowanie
uczestników w proces uczenia się. Niektórzy badacze (Kurt, 2009) zwrócili uwagę na potrzebę
dostosowania metodyki webquest do ery Web 2.0. Z kolei Maria Perifanou (2009, 2011) podjęła próbę
integracji struktury webquestu z technologią Web 2.0 (wiki, blogi) w nauczaniu języków obcych.
Aby w pełni skorzystać z możliwości, jakie oferują technologie Web 2.0, należałoby opracować nową
strukturę webquestów i zaproponować nową definicję Webquest 2.0.
„Webquest 2.0 to zestaw ćwiczeń poznawczych wykonywanych w otwartym, społecznościowym,
interaktywnym środowisku wspartym technologiami Web 2.0, w którym uczestnik szkolenia sam może
decydować o swoich ścieżkach szkoleniowych, wybierając odpowiednie narzędzia Web 2.0 oraz zasoby
sieciowe potrzebne do ukończenia szkolenia metodą Webquest 2.0” (Perifanou , 2011).
Długość trwania Webquestu 2.0, jak również czas na pracę online lub bezpośrednio z trenerem, zależy
od indywidualnych potrzeb uczestnika szkolenia. Zaproponowana przez trenera forma nauki może
w całości odbywać się przez Internet lub w czasie szkoleń tradycyjnych. Ważne jest, aby uczestnik
szkolenia i trener wspólnie ustalili program i harmonogram zajęć.
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3.2 Jakie są najważniejsze elementy webquestów?
Struktura webquestów jest stale modyfikowana i ulepszana tak, aby sprostać wymogom edukacyjnym
dynamicznie zmieniającego się świata. Metodyka webquestu znalazła się w centrum zainteresowania
innych sektorów nauczania, w tym osób prowadzących szkolenia biznesowe.
Wegdług Dodge’a (1995) typowa struktura webquestów powinna składać się z następujących elementów:
a) wprowadzenia b) zadania; c) procesu; d) zasobów, e) oceny oraz f) wniosków (Tabela 1).

PRZYGOTOWANIE

PROCES UCZENIA SIĘ

PODSUMOWANIE PROCESU
UCZENIA SIĘ

1. Wprowadzenie

2. Zadanie
3. Proces
4. Zasoby

5. Ocena
6. Wnioski

Tabela 2: Struktura webquestów: podstawowe elementy (Dodge, 1995)
1. Podczas fazy przygotowawczej (“Wprowadzenie”) zadaniem osoby prowadzącej webquest jest
przyciągnięcie uwagi uczestników, przedstawienie podstawowych informacji o szkoleniu oraz
wprowadzenie do studium przypadku, które będzie jego tematem.
2. Kolejna faza – “Proces uczenia się” – składa się z trzech części. Pierwsza z nich to zadanie lub studium
przypadku, które należy rozwiązać. Jest to najważniejszy etap całego webquestu (Dodge B., 2002).
Na tym etapie ważne jest, aby uczestnicy dowiedzieli się co będzie podlegało ocenie. Dzięki temu będą
oni mieli świadomość swojej roli w projekcie i oczekiwań dotyczących końcowego produktu szkolenia.
Dodge stworzył dla trenerów chcących wykorzystać webquesty dodatkową pomoc w postaci
gotowych materiałów szkoleniowych umieszczonych w internecie. Opracowana przez niego taksonomia
(‘Taskonomy’3) ilustruje możliwości tworzenia różnego typu zadań rozwiązywanych w czasie webquestów
(Dodge B., 1999, 2002). Zaproponowana taksonomia zadań (Dodge B., 2002) opisuje 12 modeli zadań.
Są to m.in. zadania naukowe, dziennikarskie, analityczne, oparte na reformulacji, kompilacji, zagadkach,
projektowaniu, kreatywności, budowaniu konsensusu, perswazji, samowiedzy, wydawaniu osądów.
Druga część – “Proces” – zawiera instrukcje krok po kroku oraz wskazówki potrzebne uczestnikom do
wykonania zadania. Na tym etapie formowane są/ tworzone są grupy ćwiczeniowe i przydzielane role
dla każdego z jej członków. Uczestniczy otrzymują szczegółowe zadania i wsparcie trenera ułatwiające
3   Dodge’s taxonomy : http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html

28

www.webquests.eu

ich rozwiązanie. Procedura ta zwana przez Dodge’a “scaffoldingiem” jest niezwykle istotna i polega
na pomocy uczestnikom w realizacji zadania poprzez dostarczenie serii ćwiczeń lub materiałów
(Perez Torres, 2007).
Warto wspomnieć, iż w każdym webqueście osoba prowadząca szkolenie może zaproponować
uczestnikom zadania i role dopasowane indywidualnie do ich stylu uczenia się. Dodge (2002) opracował
dla każdego z nich listę kilku scenariuszy nauczania oraz ról.
Część “Zasoby” oznacza obszar, w którym uczący się mogą odnaleźć informacje niezbędne do realizacji
zadania. Zasoby te na ogół znajdują się w internecie, choć mogą także być dostępne w formie drukowanej
lub wideo.
Ostatnia faza to „Ocena”. Trener informuje uczestników w jaki sposób będą oceniani. Może stworzyć
specjalny szablon do ewaluacji używając do tego jednego z wielu dostępnych w internecie narzędzi
(Jones, 2005).
W drugiej części („Wnioski”) uczący się są zachęcani do refleksji nad tym, czego się nauczyli oraz do
dalszego zgłębiania danego tematu i przeniesienia zdobytego doświadczenia na inne dziedziny (Young
& Wilson, 2002).
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3.3 Struktura Webquest 2.0: 7 „kręgów uczenia się”
Siedem kręgów uczenia się to rozszerzona koncepcja struktury webquestów, oparta na technologiach
Web 2.0. Dzięki temu zapewnia ona lepszą aktywizację uczestników oraz bardziej interaktywny charakter
zadań niż wersja pierwotna. Oto struktura webquestu 2.0:
Etapy/części

1. Rozgrzewka
Ćwiczenia
przygotowawcze
Wprowadzenie
do środowiska
Webquest 2.0

Fazy uczenia się – ‘Kręgi’
Opis
To przygotowawcza faza Webquest 2.0. Na tym etapie prowadzący szkolenie powinien zaproponować
internetowe ćwiczenia “rozgrzewające”, mające na celu zaprezentowanie uczestnikom ogólnego kontekstu
szkolenia metodą Webquest 2.0.
Główne cele szkoleniowe tego etapu to:
a) zbadanie stanu zdobytej uprzednio przez uczestników wiedzy i odniesienie jej do nowych informacji
związanych ze szkoleniem Webquest 2.0;
b) zbadanie zainteresowań uczestników;
c) zbadanie, czy uczestnicy posiadają umiejętności niezbędne do realizacji zadań Webquest 2.0;
d) określenie i przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych uczestników i opracowanie na tej podstawie
konkretnych zadań i ćwiczeń;
e) zachęcanie uczestników do wzbogacania scenariuszy webquest 2.0 własnymi pomysłami;
Dodatkowe cele szkoleniowe na tym etapie to:
f) podwyższenie poziomu motywacji wewnętrznej uczestników;
g) wsparcie autonomii;
h) promowanie współpracy i dyskusji;
Czas poświęcony na szkolenia tradycyjne / sesje online
Prowadzący szkolenie powinien wyznaczyć ramy czasowe dla szkoleń tradycyjnych oraz sesji online
w zależności od potrzeb uczestników.
Ćwiczenia online – sugestie
1) Ćwiczenia/dyskusje powinny odbywać się na blogach, grupach dyskusyjnych lub innych platformach
zaproponowanych przez trenera.
2) A
 by lepiej zbadać stan wiedzy posiadanej przez uczestników (konkretne umiejętności, potrzeby edukacyjne
i oczekiwania), można także skorzystać z przygotowanego do tego celu testu.

2. Wstęp

Opis
Na tym etapie prowadzący szkolenie powinien zdefiniować główną ideę projektu/ scenariusza Webquest 2.0.

Zdefiniowanie
głównej idei
Webquest 2.0

Podstawowe cele szkoleniowe tej części to:
a) zaprezentowanie uczestnikom ogólnego zarysu sytuacji, z którą będą musieli się zmierzyć;
b) przedyskutowanie zaproponowanego scenariusza;
Dodatkowe cele szkoleniowe na tym etapie to:
c) podwyższenie poziomu motywacji wewnętrznej uczestników;
d) wsparcie autonomii;
e) promowanie współpracy, dyskusji;
Ćwiczenia online – sugestie
Prowadzący szkolenie może opublikować scenariusz Webquest 2.0 w sieci i zachęcić uczestników do jego
komentowania.
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3. Zadanie
Zdefiniowanie
indywidualnych
i grupowych
zadań Webquest
2.0 (szablony
online)

Opis
Na tym etapie prowadzący szkolenie prezentuje szczegółowo grupowe i indywidualne ćwiczenia
w ramach szkolenia Webquest 2.0.
Każda grupa rozwiązuje wspólnie określone zadanie (podzielone na podzadania). Każdy członek grupy dostanie
także indywidualne zadanie (podzielone na podzadania).
Zaleca się, aby każdy uczestnik otrzymał więcej niż jedno zadanie indywidualne, tak aby miał możliwość wyboru
takiego, które mu bardziej odpowiada.
Podstawowe cele szkoleniowe na tym etapie to:
a) zaprezentowanie wszystkich zadań grupowych i indywidualnych;
b) przedstawienie w sposób klarowny poszczególnych kroków zadań za pomocą przykładowych szablonów;
c) poinformowanie uczestników o możliwości wyboru narzędzi Web 2.0 (w miarę posiadanych przez firmę
licencji na oprogramowanie lub możliwości skorzystania z darmowych narzędzi informatycznych), zasobach
oraz zadaniach indywidualnych. Uczestnicy szkolenia typu webquest powinni włączyć się w wybór
oprogramowania, w którym będą pracowali.
Dodatkowe cele edukacyjne na tym etapie to:
d) rozwój krytycznego myślenia i myślenia wyższego rzędu (pod uwagę powinny być wzięte nowa
taksonomia4 Blooma oraz struktura Marzano5);
e) z większenie umiejętności organizatorskich;
f) podwyższenie poziomu motywacji wewnętrznej uczestników;
g) wsparcie autonomii;
h) promowanie współpracy i dyskusji.
Ważne jest, aby prowadzący szkolenie dokładnie ocenił zasoby i upewnił się, że są one:
– odpowiednio dobrane;
– wystarczające do ukończenia przez uczestników danego zadania;
– odpowiednio dopasowane do poziomu kompetencji uczestników i ich potrzeb;
Choć pomoc prowadzącego jest niezbędna, uczestnicy powinni samodzielnie przeanalizować zaproponowaną
listę linków i ocenić przydatność zasobów w realizacji zadań.
Konieczne jest także dokonanie oceny narzędzi Web 2.0. To uczestnicy decydują, które należy wykorzystać.
PRZYKŁADOWE SZABLONY
Szablon ZADANIA GRUPOWEGO – Nazwa grupy
Dziedzina/kontekst
Opisz dziedzinę/kontekst, w jakich WQ2.0 będzie stosowany
Temat
Zdefiniuj temat scenariusza WQ2.0 opisując pokrótce zawartość poszczególnych zadań grupowych.
Poziom kwalifikacji/wymagane umiejętności
Zdefiniuj wymagany poziom doświadczenia (niski–średni–wysoki) oraz umiejętności, jakie powinni posiadać uczestnicy (np. umiejętności obsługi komputera).
Liczebność grupy:
Zdefiniuj liczbę członków dla każdej z grup.
Tytuł/opis zadania grupowego:
Podaj tytuł i umieść krótki opis zadania grupowego.
Cele nauczania/wyniki:
Zdefiniuj cele zadań grupowych WQ2.0 (np. promowanie dyskusji online) oraz oczekiwany rezultat końcowy (np. stworzenie forum).
Narzędzia ewaluacji/ strategie ewaluacji (zalecane: samoocena i ocena dokonana przez grupę uczestników procesu/produktu końcowego)
Opisz, jak wyglądają narzędzia oceny (np. rubryki), kiedy ocena zostanie dokonana (np. na zakończenie projektu) oraz jaki jest jej cel (samoocena, ocena
rówieśnicza, ocena produktu końcowego).
Udostępnianie wyników WQ 2.0:
Zdefiniuj narzędzia społecznościowe, które zostaną użyte do podzielenia się doświadczeniami i wynikami z innymi.
Czas na spotkanie tradycyjne/online
Wyznacz ramy czasowe dla szkoleń tradycyjnych i nauczania online, potrzebnych do realizacji zadania.

Szablon ZADANIA INDYWIDUALNEGO – Imię i nazwisko uczestnika
Poziom kwalifikacji:
Zdefiniuj wymagany poziom doświadczenia (niski–średni–wysoki), jakie powinni posiadać uczestnicy w celu realizacji zadania.
Tytuł/Opis indywidualnych zadań (wolny wybór):
Podaj tytuł i umieść krótki opis zadania indywidualnego.
Cele nauczania:
Zdefiniuj cele szkoleniowe zadań indywidualnych (np. rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia).
Cele uczestników
Zachęć uczestników, aby przedstawili pokrótce swoje oczekiwania.
Samoocena i ewaluacja dokonana przez grupę uczestników procesu/produktu końcowego:
Opisz, jak wyglądają narzędzia oceny (np. rubryki), kiedy ocena zostanie dokonana (np. na zakończenie projektu) oraz jaki jest jej cel (samoocena, ocena
dokonana przez grupę uczestników procesu, ocena produktu końcowego).
Czas na spotkanie tradycyjne/online:
Wyznacz ramy czasowe dla szkoleń tradycyjnych i nauczania online, potrzebnych do realizacji zadania.
Powyższe szablony zostały opracowane w oparciu o szablony JISC (Beetham i Sharpe, 2007).

4 http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+Digital+Taxonomy
5 http://www.kurwongbss.eq.edu.au/thinking/Dimensions/dimensions.htm
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4. Proces
– przydatne
wskazówki
wspierające
proces nauczania
i realizację
szkolenia
metodą
webquest 2.0

Opis
Na tym etapie uczestnicy otrzymują instrukcje, które pomogą im w realizacji zadań/ podzadań (grupowych
lub indywidualnych), począwszy od podziału na grupy, a skończywszy na prezentacji produktu końcowego
danego zadania.
Główne cele szkoleniowe na tym etapie to:
a) przedstawienie listy instrukcji, n.p. wskazówek niezbędnych do realizacji zadań;
b) dokładny opis poszczególnych kroków procesu uczenia się podzielonego na cztery części (opisane
w dalszym fragmencie pracy);
Dodatkowe cele szkoleniowe to:
c) rozwój krytycznego myślenia i umiejętności poznawczych wyższego rzędu;
d) ulepszenie umiejętności organizatorskich;
e) podwyższenie poziomu motywacji wewnętrznej uczestników;
f) wsparcie autonomii;
g) promowanie współpracy i dyskusji;
h) rozwijanie strategii metakognitywych (wyznaczanie własnych celów nauczania, autorefleksja nad
stanem posiadanej wiedzy oraz nad wiedzą potrzebną do realizacji zadania, wybór zasobów zgodnych
z wyznaczonymi celami i rolami, ocena procesu uczenia się i wyników ćwiczenia);
i) wzrost samoświadomości;
j) rozwój umiejętności niezbędnych do oceny jakości i skuteczności własnej pracy.
INSTRUKCJE
Przygotowanie: Przed rozpoczęciem pracy przez uczestników należy wykonać następujące czynności
a) prowadzący szkolenie powinien wyznaczyć grupy;
b) każda grupa powinna mieć dostęp do treści “Zadania” tak, aby pobrać “szablony zadań grupowych”.
Ponadto, każdy członek grupy powinien pobrać “szablon zadania indywidualnego”. W obu szablonach
znajduje się część, którą wypełniają uczestnicy, zaznaczając swoje preferencje i kontrolując poszczególne
kroki zadania;
c) każda grupa powinna odwiedzić sekcję “Ewaluacja” i odnaleźć narzędzia i kryteria oceny. Aby ułatwić
uczestnikom ewaluację pracy pozostałych uczestników szkolenia można dostarczyć im listę kryteriów
ewaluacyjnych w zakresie produktu końcowego.
Na podstawie „Taksonomii procesów myślowych Webquest” opracowanych przez Dodge’a (2002) oraz na
podstawie “Struktury rozwiązywania problemów informacyjnych” Eisenberga i Berkowitza (1990), proces
nauczania podzielono na 4 fazy:
Odbiór: Każdy uczestnik analizuje zadania/materiały/narzędzia przedstawione w szablonie i dokonuje
ostatecznych decyzji, po czym następuje krótka dyskusja z prowadzącym i innymi uczestnikami. Wszystkie
dokumenty, jakie uczestnicy otrzymują od prowadzącego mają za zadanie wspomóc ich proces uczenia się.
Uczestnicy odkrywają informacje za pomocą udostępnionych zasobów, jednak mogą korzystać z innych źródeł
i oceniać ich przydatność dla realizacji indywidualnych celów.
„Indywidualna” transformacja/synteza – produkcja: Każdy uczestnik abstrahuje, rozwija i organizuje znalezione
informacje (poprzez czytanie, słuchanie, oglądanie) i może poprosić o pomoc prowadzącego szkolenie i/lub
innych członków grupy. Każdy uczestnik tworzy produkt końcowy.
„Grupowa” transformacja/ synteza – produkcja: Wszystkie grupy pracują nad indywidualnymi i grupowymi
produktami tak, aby otrzymać produkt końcowy.
Ocena: samoocena i ocena dokonana przez grupę uczestników zadań indywidualnych i produktu.
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5. Ewaluacja–
Zdefiniowanie
strategii
ewaluacji
Webquest 2.0

Opis
Na tym etapie uczestnicy powinni być poinformowani o narzędziach i strategiach oceny używanych podczas
szkolenia (ocena procesu, produktu końcowego).
Strategia ewaluacji zaproponowana na tym etapie powinna być połączeniem oceny otwartej i zamkniętej.
Prowadzący może wybrać wszystkie lub niektóre elementy metod ewaluacji.
Ocena zamknięta (dokonywana jedynie przez uczestników/prowadzącego)
Etap 1 – Ocena przez uczestników szkolenia/trenera
Uczestnicy mogą oceniać nawzajem swoje projekty podczas pracy nad zadaniami indywidualnymi oraz
odpowiadać wzajemnie na pytania. Prowadzący szkolenie nadzoruje pracę uczestników i służy pomocą
w razie wystąpienia trudności.
(Jeśli ocena dokonana przez grupę uczestników jest częścią zadania, warto określić wcześniej kryteria i standardy
oceniania).
Etap 2. – Samoocena
Po ukończeniu indywidualnego zadania uczestnik powinien wypełnić formularz samooceny procesu
szkoleniowego i produktu końcowego (czy tytuł i opis zadania były zrozumiałe i jednoznaczne? Jakie
napotkałem/am trudności? Dlaczego? Czy udało mi się je rozwiązać?, itp.)
Etap 3. – Ocena prowadzona przez członków grupy szkoleniowej
Po ukończeniu grupowego zadania uczestnicy powinni razem wypełnić formularz oceny grupowej procesu
szkoleniowego i produktu końcowego (czy tytuł i opis zadania były zrozumiałe i jednoznaczne? Jakie
napotkaliśmy trudności? Dlaczego? Czy udało nam się je rozwiązać?, itp.)
Etap 4. – Ocena prowadzona przez trenera
Trener decyduje o wyborze narzędzi do oceny końcowych rezultatów i/lub monitorowania postępów
uczestników na każdym etapie szkolenia.
Etap 5. – Ocena otwarta
Informacje i narzędzia komunikacyjne Web 2.0 umożliwiają uczestnikom otrzymanie oceny rezultatów szkolenia
od kolegów z firmy lub społeczności zawodowych.
O ile publikacja wyników webquestu nie narusza tajemnicy firmowej, jego wyniki mogą trafić do odbiorców,
którzy dokonają jego ewaluacji.
Cele szkoleniowe tej sekcji to:
a) rozwój umiejętności samooceny skuteczności pracy przez uczestników;
b) rozwój umiejętności oceny jakości i skuteczności pracy innych uczestników;
c) rozwinięcie strategii kognitywnych (ocena procesu uczenia się oraz rezultatów ćwiczeń);
d) podwyższenie poziomu motywacji wewnętrznej uczestników (autentyczna ocena od autentycznych
odbiorców).

6. Wnioski
Udostępnianie
i omawianie
przyszłych
projektów
szkoleniowych

7. Poradnik
trenera
Przydatne
wskazówki dla
innych trenerów

Opis
Ta część zawiera refleksje dotyczące nauki za pomocą metody Webquest 2.0 oraz sugestie na przyszłość.
Uczestnicy mogą jeszcze bardziej zgłębić temat poprzez zaproponowanie nowego scenariusza szkolenia
metodą Webquest 2.0.
Wspierać w tym mogą ich technologie Web 2.0, umożliwiające udostępnianie pomysłów szerszemu gronu
odbiorców zainteresowanych tymi samymi tematami, prowadzenie otwartej dyskusji. Dzięki temu uczestnicy
będą mogli poznać inne spojrzenia na dany problem i przełożyć je na nowe rozwiązania.
Główne cele tej części to:
a) rozwój strategii metakognitywnych (dalsza dyskusja o tym, czego udało się nauczyć);
b) z większenie motywacji wewnętrznej uczestników (silniejsza wiara we własne możliwości, otwarta dyskusja).
Opis
W tej części prowadzący szkolenie mogą podzielić się swoją wiedzą z innymi trenerami i udzielić im wskazówek
dotyczących skutecznego wykorzystywania Webquestu 2.0. w szkoleniach.
Zalecane jest użycie ankiet ewaluacyjnych (ocena wyników prowadzących szkolenia, produktów końcowych lub
scenariuszy Webquest 2.0 przed/po ich zastosowaniu). Przystosowanie scenariusza Webquest 2.0 do potrzeb
różnych grup uczestników stanowi duże wyzwanie, ale i tak zajmuje mniej czasu niż opracowywanie nowego
scenariusza. Przejrzyste wskazówki i rady dla prowadzących szkolenie są dla nich ogromnym wsparciem.
Aplikacje Web 2.0 ułatwiają przepływ wiedzy i umożliwiają nawiązanie konstruktywnego dialogu pomiędzy
społecznością trenerów, otwierając tym samym nowe perspektywy dla rozwoju scenariuszy Webquest 2.0.

Tabela 3. Opis struktury Webquest 2.0: ‘7 kręgów nauczania’ (Perifanou M., 2011)
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„Mapa procesów nauczania metodą Webquest 2.0” (Rys.: 4.) ilustruje relacje między poszczególnymi
częściami struktury Webquestu 2.0. Każdy krąg jest oznaczony innym numerem i symbolizuje kolejny
etap Webquestu 2.0.
UCZESTNIK
SZKOLENIA

7
1

2

TRENER

6

3

4

5
Webquest 2.0
6+1 kręgów nauczania
/ mapa procesu szkoleniowego

Rys. 4. Mapa procesu nauczania metodą Webquest 2.0
Trzeci krąg Webquestu 2.0 – „Zadanie” (3) – stanowi najważniejszy element procesu szkoleniowego.
Uczestnik szkolenia rozpoczyna Webquest 2.0 „Rozgrzewką” (1) i „Wstępem” (2), po czym kontynuuje
szkolenie poprzez realizację etapu „Zadanie” (3) i „Proces” (4). Uczestnik otrzymuje również informacje
na temat proponowanej strategii ewaluacji. Po ukończeniu zadania proces szkoleniowy odbywa się
w przynajmniej dwóch kręgach: „Ewaluacja” (5) i „Wnioski” (6).
„Zadanie” (3) , jak już wyżej wspomniano, jest najistotniejszym elementem z punktu widzenia struktury
Webquest 2.0 i jest połączone z innymi kręgami nauczania, które wspierają uczestników w realizacji
zadań indywidualnych i grupowych. Istnieje ponadto krąg „Poradnik trenera” (7) przeznaczony dla
prowadzącego szkolenie. Celem tego etapu jest zachęcenie do wymiany doświadczeń na temat
przygotowania i prowadzenia webquestów w społeczności trenerów (oczywiście w zakresie
zabezpieczającym zachowanie tajemnicy firmy, w której pracownicy są szkoleni metodą webquest).
Zgodnie z „Mapą procesu nauczania metodą Webquest 2.0” uczestnicy są niezależni i ponoszą
odpowiedzialność za swój proces nauki, podczas gdy zadaniem prowadzącego szkolenie jest wspieranie
ich i ukierunkowywanie w razie wystąpienia trudności.
Scaffolding, jako jeden z głównych elementów webquestów, to „tymczasowe ramy wspierające
uczestników w rozwiązywaniu problemów, które przekraczają ich kompetencje” (Cho i Jonassen, 2002).
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Narzędzia społecznościowe odpowiadają na potrzeby uczestników, którzy pragną sami kontrolować
proces nauczania i nim zarządzać. Spersonalizowana, skoncentrowana na uczestnikach struktura
webquestów pozwala spojrzeć na kształcenie z dynamicznej perspektywy. Łączy elementy scaffoldingu,
skoncentrowanego na wspieraniu początkujących uczestników szkoleń i stosowaniu nieznanych
wcześniej strategii myślenia, umiejętności i praktyk (Aleven, et. al, 2003).
Główną ideą metodyki Webquest 2.0 nie jest zastąpienie wersji oryginalnej, ale jej aktualizacja
oraz zastosowanie ulepszonego podejścia szkoleniowego, które uwzględnia użycie narzędzi
społecznościowych oraz Web 2.0.
Ograniczenia webquestu 1.0
• Niski stopień interaktywności: największą wadą tych webquestów była ograniczona możliwość
interakcji między użytkownikami. Przekładało się to na mniejszy stopień współpracy z innymi
osobami uczącymi się oraz na skoncentrowaniu się głównie na zadaniach pisanych zamiast na
aktywnym zaangażowaniu uczestników w proces kształcenia;
• Zamknięte środowiska nauczania: brak lub ograniczenie współpracy między uczestnikami szkolenia
poza środowiskiem nauki;
• Ograniczenie przestrzenne i czasowe (tylko nauczanie tradycyjne): lekcje mogły odbywać się
tylko metodą tradycyjną (w sali szkoleniowej) i tylko o określonej porze;
• Sztywna struktura: uczestnicy musieli wypełniać polecenia zaproponowane przez trenera
(ograniczona lista zasobów internetowych) i nie mogli sami decydować o procesie nauczania;
• Brak wcześniejszego określenia potrzeb edukacyjnych uczestników
• Ocena zamknięta: o ocenie decydował trener
• Brak wsparcia dla prowadzących: trenerzy nie otrzymywali wsparcia ani opinii od członków swojego
środowiska zawodowego.
Główne cechy Webquest 2.0 znoszące ograniczenia wersji 1.0.
• Scaffolding na każdym etapie procesu nauczania;
• Zaangażowanie uczestników w bardziej interaktywne zadania z wykorzystaniem technologii Web 2.0;
• Bardziej elastyczne podejście, oferujące uczestnikom więcej niż jeden wybór/ścieżkę edukacyjną
(np. zaproponowanie alternatywnych ścieżek lub umożliwienie uczestnikom wybrania rożnych
podzadań lub metod wykonania zadania);
• Tworzenie zadań na podstawie indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników i zwiększanie
tym samym ich autonomii. Podejmowanie autonomicznych decyzji jest niezwykle przydatne
w procesie samodzielnej nauki;
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• Dostarczanie uczestnikom listy niezbędnych materiałów oraz zachęcanie ich do dalszego poszukiwania
zasobów w Internecie i oceny ich istotności pod względem wykonywanych zadań/ podzadań
indywidualnych;
• Wspieranie współpracy w i poza salą szkoleniową;
• Stosowanie narzędzi do wspierania działań własnych i współpracy w grupie uczestników szkolenia,
a także do wspierania procesu ewaluacji. Używanie technik scaffoldingu meta–kognitywnego:
zachęcanie do refleksji nad procesem uczenia się i wynikami;
• Pielęgnowanie komunikacji w ramach społeczności, która nie tylko może ocenić rezultaty pracy
uczestników szkolenia, ale także podzielić się z nimi nową wiedzą i pomysłami;
• Umożliwienie prowadzącym szkolenia udostępniania własnych planów i ćwiczeń Webquest 2.0
szerszemu gronu odbiorców (oczywiście w zakresie zabezpieczającym zachowanie tajemnicy firmy,
której pracownicy są szkoleni metodą webquest);
• Zademonstrowanie uczestnikom skutecznego wykorzystywania narzędzi Web 2.0;
• Wdrażanie nieformalnych modeli nauczania, stwarzających możliwość kształcenia nieograniczonego
ani czasem, ani miejscem.
Więcej teorii dotyczącej nowej struktury Webquest 2.0 znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.
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3.4 Jak zrealizować Webquest 2.0 w MŚP?
Webquest 2.0 dla MŚP - algorytm postępowania.
1. Rozgrzewka
Np. spotkanie online lub tradycyjne lub wiki
+ narzędzie do testów

2. Końcowe przygotowanie webquestu
Trener przygotowuje zadania w webqueście
dostosowując je do potrzeb uczestników
i umieszcza w wiki lub blogu

4. Proces
Blog
lub wiki

3. Wstęp
Np. spotkanie online lub tradycyjne
Wsparcie
trenera

4. Zadanie
W zależności od zadania spotkanie online lub tradycyjne. Także można zastosować microblog lub blog.
Uczestnicy mogą przygotować własny screencast, podcast lub prezentację
i umieścić je w wiki lub blogu projektu szkoleniowego.

6. Ewaluacja
Np. spotkanie online lub tradycyjne
lub narzędzia asynchroniczne

Do wykonania
przez trenera

7. Wnioski
Np. spotkanie online lub tradycyjne
lub narzędzia asynchroniczne

Do wykonania przez
trenera i uczestników
szkolenia

8. Poradnik trenera
Ważne informacje, którymi trener dzieli się
w swojej sieci społecznościowej

Do wykonania przez
uczestników szkolenia

Rys. 5 Webquest 2.0 dla MŚP - mapa procesu uczenia się
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Przedstawione powyżej kroki mogą zostać każdorazowo dostosowane przez trenera prowadzącego
szkolenie do potrzeb grupy docelowej. Celem naszego projektu było stworzenie elastycznego narzędzia,
które dodatkowo będzie wspierało kreatywne podejście do szkoleń.
Na przykład:
Otwarta ewaluacja, czyli element kręgu „Ewaluacja” – jeśli nie jest ona zasadna w wypadku danego
szkolenia lub wręcz jest niemożliwa ze względu na poufność informacji, to można ten fragment
Webquestu 2.0 pominąć
Wnioski – w wypadku szkoleń biznesowych można przedefiniować jego zawartość i na tym etapie
poprosić uczestników o podsumowanie procesu nauczania. Dzięki temu trener uzyska informacje o
najważniejszych dla uczestników fragmentach szkolenia oraz o tych umiejętnościach, które planują
wdrożyć w codziennej pracy.
Poradnik trenera - jeśli nie jest on zasadny w wypadku danego szkolenia lub wręcz jest niemożliwy
ze względu na poufność informacji, to można ten fragment Webquestu 2.0 pominąć. Warto jednak
przygotować taki poradnik dla samego siebie lub kolegów trenerów z firmy, gdyż instrukcja prowadzenia
szkolenia pozwoli na krótsze przygotowania przy ponownym wdrożeniu tego samego (lub podobnego)
Webquestu 2.0.
Programy szkoleń stworzone w oparciu o metodę Collaborative Blended Learning mogą składać się
z kilku mniejszych jednostek, które dzięki odpowiedniemu połączeniu pozwolą na osiągnięcie celu
szkolenia.
Sposób, w jaki należy łączyć te elementy powinien wynikać z:
• celu szkolenia;
• lokalizacji uczestników szkolenia (jedna lokalizacja czy zespół rozproszony geograficznie);
• dostępność uczestników szkolenia, czyli ile czasu są w stanie poświęcić na szkolenie;
• uwarunkowań technicznych, czyli jakie narzędzia Web 2.0 mogą zostać użyte w danej firmie;
Poniżej prezentujemy kilka przykładów łączenia szkoleń:
A.
1. Przygotowanie uczestników do szkolenia tradycyjnego za pomocą narzędzi CBL. Cel: przekazanie
wiedzy.
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2. Szkolenie tradycyjne z wykorzystaniem uprzednio zdobytej wiedzy.
3. Follow up z użyciem narzędzi CBL.
B.
1. Przeprowadzenie szkolenia tradycyjnego.
2. Dodatkowe szkolenie online z użyciem narzędzi CBL.
3. Follow up z użyciem narzędzi CBL.
C.
1. Przygotowanie uczestników do szkolenia tradycyjnego za pomocą narzędzi CBL. Cel: przekazanie
wiedzy.
2. Przeprowadzenie szkolenia tradycyjnego.
3. Przygotowanie uczestników do szkolenia tradycyjnego za pomocą narzędzi CBL. Cel: przekazanie
wiedzy.
4. Przeprowadzenie szkolenia tradycyjnego.
5. Follow up z użyciem narzędzi CBL.
Organizując szkolenie z wykorzystaniem Webquestu 2.0 należy pamiętać o skali zastosowania
komputerów w procesie nauki. Tworząc program szkolenia należy wziąć pod uwagę, że uczestnicy
szkolenia nie korzystali wcześniej z komputerów w czasie szkoleń a ich użycie w kursach na temat
umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi może budzić wątpliwości.
Jednak nasze doświadczenie pokazało, że mix ze szkoleń stacjonarnych oraz online jest bardzo
pozytywnie odbierany przez uczestników szkoleń. Potencjał szkoleń online odkrywają i cenią przede
wszystkim firmy, których pracownicy są rozproszeni geograficznie.

3.5 Rola moderatora i prowadzącego szkolenie w procesie nauczania
Prowadzenie szkoleń online wymaga umiejętności i wiedzy, która jest w dużej mierze uniwersalna dla
każdego trenera biznesu.
Oprócz typowych dla trenera umiejętności, osoba pragnąca korzystać w swojej pracy szkoleniowej
z e–learningu i narzędzi Web 2.0 powinna:
• posiadać umiejętności moderacji/facylitacji - W ramach tych działań  trener musi wspierać uczestników
szkolenia pracujących online. Musi umieć stosować różne narzędzia informatyczne i inne metody
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wspierające pracę grupy a także musi dobrze posługiwać się komputerem i oprogramowaniem
różnego typu;
• interesować się e–learningiem i nauczaniem kooperatywnym;
• posiadać kompetencje w zakresie obsługi komputera, aby móc obsługiwać oprogramowanie
i pomagać uczestnikom w razie problemów;
• wiedzieć, jak łączyć różne narzędzia szkoleniowe;
Zalecamy, aby trenerzy, którzy będą prowadzili szkolenia e-learningowe z użyciem narzędzi Web 2.0
wcześniej sami doświadczyli uczestnictwa w tego typu kursach. Dzięki temu poznają podobieństwa
i różnice w stosunku do szkoleń stacjonarnych i będą świadomi szans i zagrożeń w czasie prowadzenia
zajęć metodą online.
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4. Webquest 2.0: podstawy teoretyczne

Sukces metody szkoleniowej typu webquest wynika z połączenia w jednym procesie edukacyjnym teorii,
modeli oraz praktyk zawierających elementy modelu motywacji (March, 2007), krytycznego myślenia,
nauczania kooperatywnego, ewaluacji, technologii, scaffoldingu, PBL, nauczania skoncentrowanego na
uczniu, nauczania przez dociekanie oraz podejścia konstruktywistycznego (Dodge, 1995, Hopkins–Moore
& Fowler, 2002; Matejka, 2004; Lamb & Teclehaimanot, 2005; March 1998a; Coquard, 1998; Watson 1999;
Hopkins–Moore & Fowler, 2002; Yoder 2003; Lamb & Teclehaimanot 2005; Egbert 2005; Richards 2005;
Pelliccione i Craggs, 2007).
Analizując poszczególne założenia teoretyczne webquestów staje się jasne, dlaczego zyskały one tak
dużą popularność oraz dlaczego stały się przedmiotem badań, wielu artykułów naukowych, i włączone
zostały do procesu nauczania (Zheng et al., 2008). Innymi słowy, lepsze zgłębienie teoretycznych podstaw
metodyki webquest pomaga w zrozumieniu przyczyn ich sukcesu.

4.1 Motywacja
Jedną z zalet szkoleń prowadzonych metodą webquest jest podnoszenie poziomu motywacji
uczestników, co zostało udowodnione badaniami (Tsai, 2006b; Murray, 2006; Fernandez A. 2007). Mniej
znanym faktem jest to, że pierwotna metodyka webquestów była oparta na teorii ARCS [A – uwaga
(ang. attention), R – znaczenie (relevance), C – pewność (confidence), S – satysfakcja (satisfaction)],
opracowanej przez Kellera (Keller, 1987). Teoria ta wspiera rozwój programów nauczania i zwiększa
poziom motywacji uczących się (March, 2007). Przy opracowywaniu metodyki webquest, twórca opierał
się na następujących przesłankach teorii ARCS:
a) wstęp powinien przyciągać uwagę uczestników szkolenia;
b) temat oraz role powinny być dobrze dobrane;
c) uczestnik szkolenia powinien otrzymać w trakcie procesu uczenia się wsparcie, tak aby czuć się
pewnie;
d) autentyczny temat oraz autentyczni odbiorcy zwiększają zaangażowanie uczestników.
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Zastosowanie tej teorii w opracowaniu webquestów przełożyło się na znaczny wzrost poziomu motywacji
uczestników na wszystkich etapach procesu nauczania. Uczestnicy otrzymują studia przypadków
związane z ich życiem. Uczestnictwo w zadaniach grupowych wspiera podział odpowiedzialności
i umożliwia uczącym nabycie biegłej umiejętności wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Co więcej,
możliwość oceny wyników przez autentycznych odbiorców i zaprezentowanie wyników również poza
salą szkoleniową stanowi dla uczestników ogromny bodziec do dalszej pracy.
Uczestnicy mają więcej kontroli nad swoją pracą, ponieważ jasno określili swoje potrzeby szkoleniowe
(„Wstęp”), sami wybrali metody i narzędzia, mają możliwość wyboru spośród kilku opcji (sekcja „Zadania”),
a kiedy mają trudności, mogą poprosić o ocenę pozostałych członków grupy szkoleniowej (sekcje „Proces”,
„Ewaluacja”). Dzięki konstruktywnym opiniom na temat rezultatów pracy, kompetencje uczestników są
lepiej postrzegane, co również zostało uwzględnione w nowej strukturze webquestów.

4.2 Myślenie wyższego rzędu/ myślenie krytyczne
Myślenie wyższego rzędu (złożone) obejmuje umiejętności takie jak: tworzenie, ocenianie i analizowanie
(Atherton, 2002). Strategie pedagogiczne, mające na celu promowanie wyżej wymienionych umiejętności,
są zróżnicowane, ale wszystkie zakładają aktywny udział uczestnika szkolenia oraz czynności takie jak
argumentowanie, rozwiązywanie problemów, przeprowadzanie dochodzenia oraz radzenie sobie ze
złożonymi zagadnieniami (Tytler, 2004).
Myślenie krytyczne można zdefiniować jako umiejętność wyższego rzędu opartą na zdolności
logicznego rozumowania na podstawie informacji ocenianych według określonych kryteriów.
Myślenie wyższego rzędu to „uporządkowany proces intelektualny polegający na aktywnym
i sprawnym uogólnianiu, analizowaniu, syntezowaniu i/lub ocenianiu informacji zebranych
w wyniku obserwacji, doświadczenia, refleksji, rozumowania lub komunikacji” (Scriven & Paul, w: Coster &
Ledovski, 2005). Umiejętności krytycznego myślenia można także zilustrować przy pomocy taksonomii
Blooma. Pierwsze trzy poziomy: wiedzy, zrozumienia i stosowania informacji są często określane jako
umiejętności myślenia niższego rzędu. Pozostałe poziomy (analiza, synteza i ocena) są definiowane jako
umiejętności myślenia wyższego rzędu lub umiejętnościami krytycznego myślenia.
Według Bezna (2001) webquesty to sposób na ustrukturyzowanie i ukierunkowanie nauczania
wyższego rzędu z wykorzystaniem komputera, natomiast zdaniem Jonassena (2009) webquesty
to tzw. „mindtool” (narzędzie umysłowe), czyli „komputerowe narzędzia i środowiska nauczania,
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które ułatwiają rozwój krytycznego myślenia i nauczanie wyższego rzędu”. Webquesty, jako
„mindtool”, wymagają aktywności poznawczej. Ich zadaniem jest stymulowanie kognitywnej
i kreatywnej interakcji ze środowiskiem poprzez Internet (Kirschner i Whopereis 2003). Zostało to
potwierdzone przez innych badaczy (Popham i Wentworth, 2003; Kanuka, Rourke i Laflamme 2007,
Pelliccione i Craggs, 2007). Według Dodge’a, nie jest możliwe skopiowanie i wklejenie danego rozwiązania
do webquestu (Dodge, 1995). Główną cechą, która odróżnia webquesty od innych metod opartych
na wykorzystaniu Internetu jest to, że „webquesty są zbudowane wokół angażującego i wykonalnego
zadania wymagającego zastosowania myślenia wyższego rzędu. Wymagają dokonania jakiejś operacji
na informacji. Myślenie to może być krytyczne, kreatywne, wymagać rozwiązywania problemów,
wydawania osądów, analizowania lub syntezy” (Starr, 2000).
Zgodnie z tezą Marcha (1998), prawdziwe webquesty powinny zachęcać uczestników do „analizowania
nowo nabytych informacji w bardziej złożony sposób” (March, 2003). Na początku tworzenia metodyki
webquestów, profesor Dodge stworzył grafikę (‘Thinking Visually with webquests’ – myślenie obrazowe
w metodyce webquest) przedstawiającą po lewej stronie „wkład” nauczania wchodzący do „czarnej
skrzynki”, z której wychodził następnie przekształcony w „zrozumienie” (March, 2007). Obrazuje to
poniższa tabela.
„Wkład”
nauczania

?

„Zrozumienie”
nauczania

Nowa informacja/odbiór

Przekształcenie
konstruktywistyczne

Produkcja/zrozumienie

Tabela 4. WebQuest i przekształcenie wiedzy6 (March, 2007)
Wyzwaniem było wyjaśnienie procesów zachodzących w „czarnej skrzynce” i założenie istnienia
powtarzalnego procesu prowadzącego do wspomnianego przekształcania (przyswajania) wiedzy.
Dodge odniósł ideę przekształcania wiedzy do zadań webquestów, mających na celu rozwój myślenia
wyższego rzędu zgodnie z taksonomią Blooma. March zauważył, że „webquesty, które dotykają
jedynie niższych poziomów taksonomii Blooma” nie są w stanie umożliwić uczestnikom zbudowania
nowego znaczenia (March, 2004). March (1998) zwrócił również uwagę na fakt, iż główną cechą każdego
webquestu jest to, że uczestnicy rozwiązują problemy wspomagające bardziej zaawansowane, złożone
myślenie. Pomocne przy radzeniu sobie z „prawdziwymi” problemami/pytaniami może być odpowiednio
dobrane ćwiczenie przeprowadzone w ramach „dobrego” webquestu (Lipscomb, 2003). Zasugerowano
również, że problemy/pytania mogą prowadzić do dysonansu poznawczego zmuszającego uczestnika
6 ‘Thinking Visually with webquests’ : http://edweb.sdsu.edu/Webquest/tv/.

43

www.webquests.eu

szkolenia do poszukiwania odpowiedzi i pełniejszego zrozumienia (March, 2004).
W oparciu o tę ideę March (2004) zaproponował ulepszoną strukturę webquestów wzbogaconą właśnie
o wspomniane pytania. Składa się ona z zadania w formie pytania określonego mianem „Pytania
głównego”, skierowanego do całej grupy uczestników. „Nowa generacja” webquestów wykorzystuje
pytania otwarte oraz pytania łączące myślenie niższego z elementami wyższego rzędu jako wsparcie
(scaffolding) procesu uczenia się mające na celu stopniowe nabycie umiejętności myślenia wyższego
rzędu.
Badacze Bonk i Reynolds (1997) dowodzą, iż promowanie myślenia wyższego rzędu poprzez naukę
online wymaga ambitnych zadań, umożliwiających uczestnikom łączenie nowych informacji z tymi
posiadanymi wcześniej, budowanie przydatnej bazy wiedzy oraz wykorzystywanie umiejętności
metakognitywnych. Kiedy nauka jest regulowana przez samych uczestników, mają oni więcej możliwości
wykonania ćwiczeń wspomagających budowanie nowej wiedzy, rozumienie i nauczanie wyższego rzędu
(Stubbé i Theunissen, 2008) poprzez użycie procesów takich jak: monitorowanie, refleksja, testowanie,
stawianie pytań czy samoocena.
Według niektórych badań (New Media Consortium, 2006, 2007, 2008, 2009; Salaway, Caruso i Nelson,
2008, Owen, Grant, Sayers i Facer, 2006; Bryant, 2007; Minocha, 2009; CLEX, 2009) włączenie narzędzi
społecznościowych (oprogramowania) do programu szkolenia przekłada się na jego lepszą jakość, jako
że daje uczestnikom poczucie kontroli nad własnym procesem uczenia się. Nowa struktura Webquestu
2.0 oferuje ambitne ćwiczenia wspomagane technologiami Web 2.0, które wspierają rozwój nauki
indywidualnej i kooperatywnej oraz zawierają elementy skłaniające uczestników do wykorzystywania
strategii poznawczych i metakognitywnych (wg „ulepszonej taksonomii Blooma”: analizowanie,
syntezowanie, porównywanie i klasyfikowanie zasobów internetowych; analizowanie tematu z różnych
perspektyw, dedukcja, wyciąganie wniosków, uogólnianie; tworzenie własnych rozwiązań i autorefleksja
nad procesem uczenia się). Połączenie wyżej wymienionych elementów stwarza dla uczestników idealne
środowisko edukacyjne i promuje myślenie wyższego rzędu.

4.3 Nauczanie kooperatywne
Nauczanie kooperatywne (ang. collaborative learning) zachodzi wówczas, gdy dwie lub więcej osób uczy
się wspólnie lub podejmuje próbę wspólnej nauki (Dillenbourg, 1999), natomiast w przypadku nauczania
we współpracy (ang. cooperative learning) uczestnicy pracują z innymi osobami w celu osiągnięcia
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wspólnego celu. Realizacja celu wymaga od uczestników szkolenia pozytywnej współzależności,
wytworzenia poczucia odpowiedzialności, umiejętności interpersonalnych (komunikacja, zaufanie,
przywództwo, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów), a także prowadzenie bezpośrednich
oraz grupowych interakcji (Johnson i Johnson, 2003). Podniesienie umiejętności przez uczestnika
szkolenia charakteryzuje się tym, że:
a) uczestnicy pracują nad wspólnym celem lub zdobyciem uznania;
b) sukces zależy od indywidualnych wyników każdego uczestnika szkolenia (Brown i Ciuffetelli Parker,
2009). Według Johnson et al. (1998) nie wszystkie grupy to grupy oparte na współpracy. Zebranie
grupy w jednej sali nie gwarantuje tego, że między jej członkami wywiąże się współpraca (Johnson
i Johnson, 2003).
Skuteczne nauczanie we współpracy powinno zawierać następujące elementy:
• pozytywna współzależność – uczestnicy są świadomi, że sukces grupy zależy od każdego jej członka;
• indywidualna odpowiedzialność – każdy uczestnik szkolenia bierze odpowiedzialność za swoje
działania i jest oceniany indywidualnie;
• owocna interakcja – członkowie grupy współpracują, doceniają nawzajem swoje osiągnięcia
i pomagają sobie w realizacji przydzielonych zadań;
• umiejętności społeczne – uczestnicy powinni wiedzieć jak współpracować (nabycie tej umiejętności
powinno stanowić część procesu nauczania);
• umiejętności grupowe – dyskusja nad sposobem poprawy pracy w grupie.
Praca w grupie to niezwykle istotny element webquestów. Struktura webquestów promuje współpracę
poprzez wyznaczanie poszczególnym uczestnikom ról, dzięki którym mają oni możliwość uzyskania
indywidualnego spojrzenia na dany temat, a jednocześnie informację zwrotną od innych członków
grupy szkoleniowej. Uczestnicy dzielą się wynikami swojej pracy nad wycinkiem wspólnego zagadnienia
z resztą grupy, wspierając tym samym realizację celu ogólnego (Pelliccione i Craggs, 2007). Prowadząc
kilka szkoleń na jeden temat metodą webquest okaże się, że różni uczestnicy zaproponują różne
rozwiązania zadania, co wynika z różnic w metodach poszukiwania informacji i argumentowania.
Realizacja większej liczby projektów webquest pomoże uczestnikom w zrozumieniu, że ich indywidualna
praca ma bezpośrednie przełożenie na jakość produktu końcowego grupy i zwiększy ich motywację
do dalszego uczenia się.
Poprzez rozwój nowych technologii Web 2.0 Internet przekształcił się w platformę zawierającą dużą
ilość materiałów szkoleniowych, która jednocześnie umożliwia uczestnikom wybór własnych narzędzi
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do tworzenia i udostępniania wiedzy i pomysłów innym uczestnikom procesu szkoleniowego (nawet
jeśli są rozproszeni geograficznie). Uczestnicy przejęli większą odpowiedzialność za własny proces
nauki i zyskali możliwość lepszego dostosowania środowiska edukacyjnego do własnych celów oraz
zaspokojenia potrzeb społecznej interakcji i współpracy. Według Conole'a i Creanora (2007) uczestnicy
„mają sprecyzowane oczekiwania na temat tego, jak chcą się uczyć, wybierając technologie i środowiska
nauczania, które są najlepiej dopasowane do ich potrzeb, a także rozumieją, jak przekształcać te
środowiska dla własnych korzyści” (str.11).
Ulepszona struktura Webquestu 2.0 ma za zadanie wsparcie i przygotowanie uczestników do skutecznej
pracy w grupie w i poza salą szkoleniową w celu realizacji indywidualnych i grupowych celów nauczania.
Darmowe aplikacje Web 2.0 (każdorazowo należy sprawdzać, czy dana aplikacja posiada darmową
licencję do wykorzystania jej przez przedsiębiorstwa) takie jak wiki, blogi, zakładki społecznościowe
czy mikroblogi wspomagają nauczanie kooperatywne tworząc środowisko, w którym uczestnicy
mogą komunikować się ze sobą, współtworzyć nowe treści, publikować i udostępniać swoje prace.
Mają również możliwość dokładniejszego przeanalizowania procesu realizacji zadań grupowych
i indywidualnych (np. poprzez sprawdzanie historii edytowania dokumentu wiki), przeanalizowania
opinii/komentarzy otrzymanych od prowadzącego szkolenie, zarówno w sali szkoleniowej, jaki poza
nią (komentarze na blogach, wiki itp.) lub przeanalizować rezultaty pracy innych uczestników szkolenia.

4.4 Konstruktywizm, nauczanie nastawione na dociekanie/
nauczanie oparte na problemie
Konstruktywizm jest jedną z podstawowych teorii pedagogicznych leżących u podłoży webquestów,
wpierając nauczanie nastawione na dociekanie (ang. inquiry–based learning) oraz scaffolding.
Konstruktywizm opiera się na założeniu, że poszczególni uczestnicy biorą aktywny udział w procesie
nauczania, a nie są jedynie biernymi odbiorcami informacji (Savery i Duffy, 1995; Karagiorgi i Symeou,
2005).
Konstruktywizm bazuje na założeniu, ze wiedza nie może być przekazana, ale musi być tworzona
przez uczestnika szkolenia. Dlatego też uczenie się to proces aktywnej integracji informacji z wiedzą
już posiadaną. Według podejścia konstruktywistycznego (Jonassen et al., 1993; Wilson, 1997; Williams
i Burden, 1997; Murphy, 2000; Grant, 2002) uczestnicy muszą aktywizować procesy mentalne tak, aby
przyswoić i zrozumieć wiadomości na bazie własnych doświadczeń. W konstruktywizmie kontrolę
nad procesem nauczania przejmuje nie trener, ale uczestnik szkolenia. Kształcenie osadzone jest w

46

www.webquests.eu

konkretnym kontekście i odbywa się poprzez współpracę i rozwiązywanie problemów, które mają
odniesienie do życia codziennego. Trener skupia się natomiast na ćwiczeniach przygotowawczych
i wspiera uczestnika szkolenia w trudnych sytuacjach. Rola trenera polega głównie na wprowadzaniu
uczestnika szkolenia do tematu i dostarczaniu mu wskazówek (Ullrich et al, 2008). Konstruktywizm
w nauczaniu, w połączeniu z nowymi technologiami informatycznymi, wymaga wykorzystywania
autentycznych, opartych na realistycznych kontekstach, ćwiczeń i studiów przypadków tak, aby stały
się one dla uczących ważne i umożliwiały usytuowane poznanie (situated cognition) (Reeves et al.,
2002; Matejka, 2004; Baccarini, 2004).
Webquesty opierając się na założeniach konstruktywistycznych dają możliwość współpracy między
uczestnikami szkolenia, którzy wchodzą w interakcje społeczne i tworzą swoją bazę wiedzy w ramach
pracy nad poszczególnymi ćwiczeniami (Simina i Hamel, 2005). Według Marcha (2004) webquesty
jako ćwiczenia wymagające dociekania do sedna informacji (Dodge, 1995) ułatwiają zrozumienie
i tworzenie połączeń między poszczególnymi obszarami nauki oraz umożliwiają odniesienie pomysłów
uczestników do sytuacji z życia codziennego. Konstruktywistyczna rola technologii musi mieć odbicie
w stwarzaniu realistycznych warunków nauczania (Jonassen et al., 1993; Reeves et al., 2002; Stoks, 2002;
Matejka, 2004; Hanson–Smith, 2004; March, 2004). Technologie ułatwiają dostęp do informacji, a więc
i do budowania bazy wiedzy, jedynie wówczas, gdy kooperatywne ćwiczenia mające na celu tworzenie
nowej treści wykonane za ich pomocą odnoszą się do autentycznych sytuacji. Koncepcja rozwoju wiedzy
została trafnie opisana przez Bednara, Cunninghama, Duffy’ego i Perry’ego (1992), którzy stwierdzili, że
wiedza powinna być zdobywana przez dzielenie się różnymi spojrzeniami (perspektywami) na dany
problem oraz poprzez interpretację tych perspektyw. Jest to jedna z podstawowych koncepcji metodyki
webquest.
Innym podejściem do nauczania, które wiąże się z metodyką webquest, jest tzw. „project–based learning”
(PBL), czyli nauczanie oparte na projekcie. U jego podstaw leżą inne podejścia: konstruktywizm, nauczanie
przez dociekanie i nauczanie kooperatywne. PBL to nauczanie skoncentrowane na uczestnikach szkolenia,
których zadaniem jest praca w grupach, analiza studiów przypadków oraz przedstawianie wyników
swojej pracy za pomocą prezentacji (Warschauer et al., 2000). Webquesty opierają się na podobnych
założeniach co PBL, czyniąc proces kształcenia interesującym zarówno dla uczestnika szkolenia, jak
i trenera. Webquesty rozszerzają metody PBL poprzez stwarzanie konstruktywnego środowiska nauczania
umożliwiającego uczestnikom łatwe zrozumienie kontekstu, nabywanie nowej wiedzy zorientowanej
na myślenie i zdobywanie nowych umiejętności (Jia Rong, et al., 2007).

47

www.webquests.eu

W literaturze konstruktywne środowisko nauczania opisuje się jako „interaktywne”, a wiec takie, które
ułatwia konstruowanie wiedzy poprzez wykorzystanie narzędzi, współpracę z innymi oraz umieszcza
uczestnika szkolenia w centrum całego procesu kształcenia (Shuell, 1990). W przypadku metodyki
webquest rola trenera sprowadza się do „ukierunkowywania” procesu nauki poprzez pomoc uczestnikom
w skuteczniejszym organizowaniu pracy grupowej i promowaniu pozytywnej współzależności (interakcji,
odpowiedzialności za pracę indywidualną i grupową, umiejętności interpersonalnych i grupowych).
Niezwykle ważne jest wspieranie uczestników na etapie zapoznawania się z opisem zadań webquest.
Dzięki rozbiciu zadania na mniejsze fragmenty i przydzieleniu uczestnikom konkretnych podzadań,
webquesty umożliwiają zastosowanie zróżnicowanego stopnia pomocy i wsparcia (scaffoldingu).
Co więcej, uczestnicy mają możliwość przeanalizowania, czego się nauczyli i przedyskutowania
potencjalnych sposobów poszerzenia zdobytej wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Uczestnik szkolenia
otrzymuje od trenera wparcie na każdym etapie procesu nauczania.

4.5 Scaffolding
Webquesty stanowią atrakcyjną formę nauczania, gdyż oferują wskazówki zarówno trenerom, jaki
i uczestnikom (Dodge, 2001). Tymczasowe ramy instruktażowe, mające na celu wsparcie uczących się
osób tak, aby dokonały tego, czego normalnie nie są w stanie samodzielnie wykonać (Cho & Jonassen,
2002), zwane są “scaffoldingiem”.
Scaffolding to jedna z głównych idei, na których opierają się webquesty. W literaturze definiuje się go
jako sposób ustrukturyzowania działań uczestników tak, aby byli skupieni na zadaniu przy jednoczesnym
zachowaniu ogólnej perspektywy. Webquesty wykorzystują scaffolding do zaangażowania uczestników
w procesy poznawcze wyższego rzędu (March, 1998), jako że promują zadania oparte na rozwiązywaniu
problemów, dostarczają linki do stron internetowych i nadzorują rozwój myślenia poprzez dociekanie
(Dodge, 1998; March, 2004; Lara i Reparaz, 2007). Ważną cechą scaffoldingu jest to, że pomaga on
uczestnikom w zrozumieniu, jak powinno być wykonane zadanie oraz dlaczego wybrano konkretną
metodę (Hmelo–Silver, 2006). Według McKenzie’ego (1999) scaffolding daje uczestnikom możliwość
dokonania samooceny, lepiej definiuje ich oczekiwania i wyniki, pomaga skupić się na zadaniu i dostarcza
ważnych materiałów źródłowych.
Literatura opisuje różne zastosowania scaffoldingu dla różnych części webquestów (Watson, 1999;.
Dodge. i March, 2002; Fiedler, 2002; March, 2004; Kundu i Bain, 2006; March, 2007). Każdy etap struktury
webquestów określa szczegółowo, co powinien zrobić uczestnik szkolenia, aby – korzystając z technik
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scaffoldingu – wesprzeć i ustrukturyzować swoją wiedzę poprzez konkretne ćwiczenia. Jako członek
grupy uczestnik szkolenia ma za zadanie znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów przyjmując
określoną rolę. Linki i inne zasoby, dostarczone uczniowi przez prowadzącego szkolenie, mają pomóc
mu w znalezieniu odpowiednich informacji, niezbędnych do realizacji założonego celu nauczania
i ukończenia ćwiczenia poprzez stworzenie produktu końcowego. Ćwiczenia oparte na scaffoldingu
pobudzają do myślenia, rozwijają współpracę oraz interakcję pomiędzy uczestnikami i dlatego – jak
ujął to March (2005) – „powinny stanowić rdzeń modelu webquestów”.
Bernie Dodge (2006) zaproponował wykorzystanie w webquestach trzech typów scaffoldingu:
receptywny, transformatywny i produktywny. Pierwszy typ scaffoldingu wspomaga uczących się
w rozumieniu, zbieraniu, organizowaniu i zapisywaniu informacji ze źródeł. Drugi typ wymaga
działań takich jak: burza mózgów, wybieranie, analiza, synteza, weryfikacja, porównywanie informacji
itp. Wreszcie ostatni typ scaffolidngu pomaga uczestnikom w produkowaniu danych wyjściowych
w określonej formie, zawierającej szablony i multimedia.
W Internecie istnieje wiele szablonów webquestów. Wykorzystanie ich pozwala trenerom
na zaoszczędzenie czasu, który musieliby poświęcić na wyszukiwanie odpowiednich materiałów oraz
opracowywanie webquestów.

4.6 Kultura informatyczna i zasoby internetowe
Jednym z podstawowych założeń metodyki webquestów jest postawienie uczących się w sytuacjach
z życia codziennego, które wymagają interakcji, współpracy, krytycznego myślenia oraz skutecznego
wykorzystania narzędzi internetowych oraz szeroko pojętej technologii. Istotą tzw. kultury informatycznej,
czyli m.in. zdolności obsługiwania komputera, jest umiejętność wyszukiwania i oceniania przydatności
informacji dla konkretnych celów. W rozwijaniu wspomnianej kultury informatycznej pomaga właśnie
metodyka webquest. Dzięki pracy w grupie oraz wsparciu trenera uczestnicy poznają metody
efektywnego korzystania z Internetu, odnajdywania i udostępniania informacji oraz używania narzędzi
społecznościowych i Web 2.0.
Prowadzący szkolenie mogą opracowywać zadania szkoleniowe bez konieczności posiadania
zaawansowanej wiedzy informatycznej. Wystarczy podstawowa umiejętność obsługi komputera, dostęp
do Internetu oraz oczywiście sam komputer.
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Według Marcha (2005) “Webquesty wykorzystują zdolność Internetu do przedstawiania zasobów
w sposób interaktywny, multimedialny, synchroniczny, skontekstualizowany i z różnych perspektyw”.
Bogactwo form przedstawiania danego tematu pozwala osobom uczącym się na lepsze ocenianie
informacji i nadawanie im nowych znaczeń. Coiro (2003) podkreśla jednak, że nowe formy przedstawiania
informacji wymagają nowego sposobu myślenia o tym, jak dotrzeć i analizować informacje oraz jak na
nie reagować. Badaczka definiuje webquesty jako zadania mające na celu rozwój wielu kompetencji
jednocześnie. Według niej projekty oparte na technologiach sieciowych wymagają od uczestników
myślenia wyższego rzędu oraz umiejętności rozwiązywania problemów w grupie, które nie były konieczne
przy rozwiązywaniu tradycyjnych zadań pisemnych”. Coiro dowodzi także, że przedstawianie informacji
za pomocą różnych modeli nie tylko przygotowuje uczestników do nabycia wielorakich kompetencji,
ale także pomaga dostosować się do indywidualnych stylów uczenia się, ułatwia zrozumienie i transfer
wiadomości do pamięci długotrwałej. Twórcy webquestów powinni podkreślać, że format ten ma na
celu wykorzystanie możliwości Web 2.0 – a co za tym idzie – rozwój kultury informatycznej. Kultura
informatyczna jest niezbędna do sprawnego korzystania z zasobów Internetu i realizowania konkretnych,
konstruktywnych celów. Ocena informacji zawartych w Internecie (np. ocena przydatności zasobów,
odróżnianie faktów od opinii, ocena celu i ideologii danego tekstu online) to kolejna ważna umiejętność,
którą można rozwinąć przy pomocy webquestów.
Dwukierunkowy aspekt sieci (sieć typu „read/write”) podkreśla bogactwo formatów multimedialnych,
skupiających elementy tekstu pisanego, animacji, grafiki, narzędzi interaktywnych, audio i wideo.
Interaktywny i społecznościowy charakter Web 2.0 wspiera proces rozumienia informacji i budowania
zasobów wiedzy, zarówno w sposób indywidualny, jaki i oparty o współpracę.
Shetzer i Warschauer (2000) podzielili kompetencje informatyczne na trzy obszary: badawczy,
komunikacyjny i konstrukcyjny. Obszar badawczy obejmuje umiejętność nawigacji, czytania i interpretacji,
w tym zdolność skutecznego wyszukiwania informacji w Internecie, oceny znalezionych informacji
i krytycznej ewaluacji materiałów multimedialnych. Obszar komunikacyjny obejmuje praktyczne
posługiwanie się różnymi formami komunikacji synchronicznej i asynchronicznej, zarówno w interakcji
„jeden do jednego”, jaki i „wielu do wielu” za pomocą forów dyskusyjnych. Obszar konstrukcyjny obejmuje
umiejętność pracy indywidualnej i grupowej przy tworzeniu i publikowaniu informacji w internecie,
a także opanowanie hipermediów.
Rozszerzona struktura Webquest 2.0 pomaga uczącym w rozwijaniu kultury informatycznej tak,
aby mogli w pełni skorzystać z możliwości edukacyjnych, jakie oferują technologie Web 2.0, takie
jak zaawansowane narzędzia do wyszukiwania (otwarte bazy danych), komunikacja ze specjalistami
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w danej dziedzinie poprzez fora, mikroblogi itp., współtworzenie treści (w tym audio, wideo, tekstu,
udział w otartych wspólnotach i wiele innych.
Poniższa tabela (Tabela 4) przedstawia zestawienie głównych założeń teoretycznych metodyki Webquest
1.0 i Webquest 2.0. oraz ilustruje różnice i podobieństwa między obiema wersjami.
Podstawowe założenia teoretyczne

Podstawowe modele/ teorie
edukacyjne

Webquest 1.0

Webquest 2.0

Konstruktywizm społeczny (Vygotsky,
1978,) /Problem Based Learning [uczenie
się oparte na rozwiązywaniu problemów]
(Sweller, 1988) / Inquiry Based Learning
[uczenie się przez dociekanie] (Savery &
Duffy, 1995) /Learner centered approach
[kształcenie skoncentrowane na uczących
się] (Dewey, Piaget, Vygotsky).

Konstruktywizm społeczny (Vygotsky,
1978,) /Problem Based Learning [uczenie
się oparte na rozwiązywaniu problemów]
(Sweller, 1988) / Inquiry Based Learning
[uczenie się przez dociekanie] (Savery &
Duffy, 1995) /Learner centered approach
[kształcenie skoncentrowane na uczących
się] (Dewey, Piaget, Vygotsky).

Konektywizm (Siemens, 2005)
Kształcenie ustawiczne/ Kształcenie
samodzielne/ Nauczanie łączone

Scaffolding (Teoria rozwoju
społecznego ZPD [strefa
najbliższego rozwoju])

Odnośniki do wartościowych zasobów,
istotne zagadnienia, tworzenie szablonów
6–etapowa struktura

Odnośniki do wartościowych
zasobów, narzędzia (możliwy wolny
wybór), tworzenie szablonów zadań
indywidualnych i grupowych
7–etapowa struktura (Kręgi)

Teorie/ modele motywacji

Myślenie krytyczne/ myślenie
wyższego rzędu

Nauczanie kooperatywne

Model motywacji ARC Kellera (1984)

Motywacja wewnętrzna
(Malone i Lepper, 1987)

Myślenie krytyczne

Zaawansowane myślenie krytyczne:

Wcześniejsza wersja taksonomii Blooma
(1956): Webquesty 1.0 pomagają uczącym
się w osiągnięciu wyższych poziomów
uczenia się opisanych w taksonomii
Blooma: analizy, syntezy i oceny

Webquesty 2.0 pomagają uczącym się
w osiągnięciu wyższych poziomów
uczenia się opisanych w nowej taksonomii
Blooma (Churches 2009): stosowanie,
ocenianie i tworzenie

Współpraca między członkami każdej
grupy

a) Współpraca między członkami każdej
grupy
b) Otwarta współpraca z osobami spoza
środowiska edukacyjnego
z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0

Zasoby elektroniczne /

Web 1.0: sieć typu „Read” (odczytu)

kompetencje

Zasoby internetowe

Sieć typu „Read and write”
(dwukierunkowa, tzn. odczytu i zapisu)
Serwisy/ aplikacje Web 2.0

Tabela 5. Główne założenia teoretyczne WQ1.0 i WQ 2.0
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5. 	Wdrażanie metodyki kooperatywnego
nauczania do MŚP

Firma decydująca się na wdrożenie szkoleń metodą CBL musi zapewnić:
1. Wsparcie kierownictwa firmy we wdrożeniu nowego systemu szkoleniowego –> w idealnym wypadku
kadra zarządzająca sama korzysta z nauki online;
2. Wyboru osoby odpowiedzialnej w firmie za wdrożenie CBL a także przeszkolenie tej osoby;
3. Możliwość przeprowadzenia projektu pilotażowego;
4. Przeszkolenie trenerów wewnętrznych, (tele)tutorów/moderatorów;
5. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej/reklamowej wśród pracowników nt. nowej formy szkolenia
(Motto: „Odkryj, wypróbuj, Rozwijaj się, Łącz, Zmieniaj”);
6. Odpowiedni dobór tematów szkoleniowych;
a. Tematyka do wykorzystania w praktyce;
b. „Na pierwszy ogień” najważniejsze w danej chwili dla firmy tematy;
c. Nie produkować szkoleń e–learnigowych „na zapas“;
7. Motywowanie pracowników;
a. Prezentacja realnych korzyści. Te szczególnie łatwo pokazać w wypadku wirtualnych pokoi
(jeśli firma ma pracowników rozproszonych geograficznie), bowiem oszczędność czasu wynikająca
z braku konieczności podróżowania jest „widoczna gołym okiem”;
b. Prezentacja sukcesów poszczególnych uczestników szkoleń;
c. Zapewnienie pracownikom przestrzeni/czasu koniecznych na naukę (należy uwzględnić różne
przyzwyczajenia i tempo nauki);
8. Ramy/zasady korzystania z CBL;
a. Wdrożenie zasady „Nauka odbywa się w czasie pracy”;
b. Określenie kto musi ukończyć jakie szkolenia + zasady zw. z nagrodami i sankcjami w wypadku
ukończenia/nie ukończenia kursu oraz informacje o danych, które zostaną zachowane;
9. Infrastrukturę informatyczną (komputery, internet, oprogramownie).
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6. Wybór odpowiedniego tematu szkolenia
opartego na metodyce CBL

Kluczem do sukcesu szkolenia realizowanego przy pomocy collaborative blended learningu (CBL)
jest wybór odpowiedniego tematu. Poniższa lista jest niezwykle pomocna w doborze odpowiedniej
metodyki:
Pilna potrzeba przeprowadzenia szkolenia jest dla uczestników
bodźcem do jego ukończenia.

1.

 zy szkolenie jest pilne dla firmy? Kiedy pracownicy będą
C
wykorzystywać nowo zdobytą wiedzę?

2.

 zy szkolenie jest krytyczne dla wszystkich pracowników
C
firmy

Powszechny charakter szkolenia może być motywacją dla
uczestników do jego ukończenia.

3.

 zy szkolenie tradycyjne nie jest konieczne w przypadku tego
C
szkolenia?

W niektórych przypadkach najskuteczniejsze są szkolenia
tradycyjne. Niemniej jednak zastosowanie nauczania online przed
szkoleniem tradycyjnym może być niezwykle efektywne, jako
że przygotowuje ono uczestników do szkolenia właściwego.
Z drugiej strony może być wykorzystane jako edukacyjne
narzędzie uzupełniające.

4.

 zy uczestnicy są rozproszeni z geograficznego punktu
C
widzenia?

Jeśli tak, “naturalna” motywacja do korzystania z szkoleń
prowadzonych metodą CBL wzrasta: dla pracowników ogromną
mobilizacją jest perspektywa redukcji kosztów podróży i
oszczędności czasu.

5.

 zy wiedza uzyskana na szkoleniu ulega częstym zmianom
C
(np. wiedza na temat produktów)?

Jeśli tak, poziom motywacji zwiększy się, gdy uczestnicy
uświadomią sobie korzyści płynące z wykorzystania
kooperatywnych narzędzi szkoleniowych.

Jednakże jeśli szkolenie nie jest pilne, a pracownicy nie będą mieli
możliwości wypróbowania nowo nabytej wiedzy, mogą stracić
motywację do ukończenia szkolenia.

Jeśli tak, dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z wiki lub blogów.
Pozwalają one na gromadzenie wiedzy i umiejętności w jednym
miejscu oraz na jej edytowanie i udostępnianie przez każdego
pracownika.

6. C
 zy źródła wiedzy/umiejętności przekazywane podczas
szkolenia są rozproszone po firmie?

7.

 zy źródła wiedzy przekazywanej podczas szkolenia są
C
rozproszone w internecie?

Jeśli tak, z powodzeniem można zastosować Webquest 2.0.

8. C
 zy istnieje potrzeba umieszczania wiedzy zdobytej na
szkoleniu w bazie wiedzy firmy?

Jeśli zachodzi taka konieczność, motywacja pracowników do
współtworzenia produktów szkoleniowych wzrasta.

9.

Jeśli nie, na rynku szkoleń istnieją inne rozwiązania, np. szkolenia
otwarte.

 zy liczba pracowników jest wystarczająca do zbudowania
C
grupy szkoleniowej?

Tabela 6. Checklista pomagająca sprawdzić, czy dane szkolenie można zrealizować za pomocą CBL
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7. 	Przegląd literatury: jakie są korzyści edukacyjne
i skutki używania Webquestów?

Od roku 1995, kiedy to po raz pierwszy pojawiły się webquesty, przeprowadzono wiele analiz tej
metodyki i jej podstawowych elementów, jak również zbadano jej wpływ na różne dyscypliny nauki oraz
dostarczono licznych przykładów użycia jej w praktyce. Oprócz prac badawczych Bernie’ego Dodge’a
(patrz bibliografia), który opracował metodykę webquest, zagadnieniem tym zajmował się jego student
Tom March (patrz bibliografia), rozszerzając pierwotną strukturę webquestów i ich założenia teoretyczne.
Również inni naukowcy (Yoder, 1999; Watson, 1999; Barba, 2002, 2003; Area Moreira, 2004; Adell, 2004;
Muńoz de la Peńa et al., 2004; Novelino, 2004; Jones, 2005; Peterson et al., 2003; Spanfelner, 2000; Kelly,
2000; Papanikolaou, 2004; Chardaloupa, 2004; Grassato, 2004) przeprowadzili na tym polu liczne badania.
Choć pierwotnie webquesty nie były przeznaczone do nauki języków obcych, kilkoro badaczy zbadało
potencjał tej metodyki dla glottodydaktyki (Coquard, 1998; Benz, 2000, etc7). Inni naukowcy przeanalizowali
wpływ webquestów na dziedziny takie jak matematyka (Viseu Machado, 2003; Guimarăes, 2005, etc8),
fizyka i chemia, (Bottentuit, Coutinho i Alexandre, 2006; Neves, 2006), historia (Cruz i Carvalho, 2005,
etc9) oraz inne dyscypliny (Blanco Suarez, 2001, etc10).
Niezwykle ciekawego przeglądu literatury dokonali badacze Abbit i Ophus (2008) w celu sprawdzenia,
jak rozwinęła się wiedza o webquestach w ciągu dziesięciu lat od pojawienia się tej koncepcji. Badanie
to miało w szczególności ustalić, jakie informacje na temat wpływu webquestów na wieloaspektowość
kształcenia i procesu uczenia się (obejmującego osiągnięcia uczestników, poziom poznawczy i motywację)
znajdują się w pismach naukowych i branżowych dotyczących edukacji oraz w wydawnictwach
konferencyjnych. Z początkowej puli badawczej 114 opublikowanych źródeł 108 odnosiło się do
tematyki webquestów. Natomiast ze wspomnianych 108 źródeł, 58 było zaprezentowanych podczas
konferencji, a 44 były wydane w postaci artykułów. Przeanalizowano także dwa sprawozdania, dwie
strony internetowe i dwie rozprawy naukowe. Proces wyszukiwania materiałów do badania obejmował
przegląd wszelkich opublikowanych artykułów, rozpraw i wydawnictw konferencyjnych poruszających
temat wykorzystywania strategii webquestów na wszystkich poziomach edukacji.
7 B
 enz, 2001; Koenraad 2002; Luzon M., 2002; Brabbs, 2002;  Stoks, 2002; McDonell T.B., 2003; Blasszauer, 2003; Dudeney, 2003; Koenraad i Westhoff, 2003; Perez Torres,
2003, 2006; Dudeney, 2003; Richards 2005; Simina V. i Hamel M. J., 2005; Mezzadri M. 2005; Perifanou M., 2006, Perifanou M., 2009; Costa
i Carvalho, 2006; Tsai, S. H., 2006; Brito C. i Baia M, 2007; Fernandez A., 2007; Barros A. i Carvalho, 2007
8 Cruz, 2006; Gouvea, 2006; Quadros, 2005; Sampaio, 2006; Silva, 2006; Xavier, 2007
9 Gaskill M., MacNulty A. i Brooks D., 2006; Martins, 2007; Cruz et al., 2007
10 Castronova, 2002; Milson, 2002; Lara S. i Reparaz, 2005; Gorghiu G. et al, 2005;  Zheng et al., 2005
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Większość przeanalizowanych artykułów miała charakter opisowy i skupiała się głównie na użyciu
webquestów w konkretnych kontekstach. Mimo że kilka publikacji zawierało propozycje metod
i praktyk wspomagających użycie webquestów w różnych kontekstach edukacyjnych, to nie spełniały
one przyjętych kryteriów selekcji materiału badawczego z powodu braku oparcia w metodologii
naukowej. Czterdzieści jeden artykułów (37,9%) zostało opartych na formalnej metodzie badawczej
i tym samym spełniało przyjęte w przeglądzie literatury kryteria. Większość tych artykułów zawierała
badania empiryczne lub oceniające, choć zdarzały się także studia przypadków, badania w działaniu
i badania jakościowe.
Niektóre przeanalizowane prace badały pozytywne nastawienie do metodyki webquestów (Carroll,
Legg i Taylor, 2003; Fox, 1999; Gaskill, et al., 2006; Santavenere, 2003), podczas gdy inne skupiały się na
określeniu wpływu webquestów na poziom motywacji (Murray, 2006; Tsai, 2006), przejrzystość przekazu
informacji (Gorrow, Bing, i Royer, 2004; Beyerback i Burrel, 2004), korzyści płynące ze współpracy (Milson
2002; Kortecamp i Bartoshesky, 2003), rozwój umiejętności pracy w grupie (Leahy i Twomey, 2005) oraz
postrzeganie umiejętności technicznych (Gorrow et al., 2004; Dell, 2006).
W przeciwieństwie do wcześniejszych prac (Molebash, Dodge, Bell, i Mason, 2002) dotyczących bazy
danych „WebQuest.org”, które zwracały uwagę na trudności w rozwoju niektórych umiejętności myślenia
wyższego rzędu, kolejne badania pokazały, że metodyka webquestów wspiera współpracę (Roberts,
2005), motywację, zaangażowanie (Lara i Reparaz, 2007), krytyczne myślenie i umiejętności poznawcze
wyższego rzędu (Kanuka, Rourke i Laflamme, 2007; Popham Lina i Wentworth, 2003).
Niestety, nie przeprowadzono badań nad wpływem webquestów na proces uczenia się uczestników
szkoleń (Milson, 2001, 2002; Strickland, 2005). Niemniej jednak temat rozwoju kompetencji osób dorosłych
został poruszony przez Tsai (2006a) w kontekście nauczania języków obcych (słownictwo oraz czytanie).
Inni badacze (Burke, Guffey, Colter i Riehl, 2003; Gaskill et al., 2006) odkryli natomiast znaczące różnice
między tradycyjnymi metodologiami nauczania a metodyką webquestów.
Wyniki przytoczonych powyżej badań dowodzą, że metodyka webquestów ma przed sobą świetlaną
przyszłość w dziedzinie szkoleń.
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