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Що таке Веб-квест?
Веб-квест (webquest) у педагогіці - проблемне
завдання, проект з використанням інтернет-ресурсів.

Вебквест – сценарій організації проектної діяльності
здобувачів освіти з будь-якої теми.

Введення
• Розвиток сучасної освіти визначає своїм ключовим
завданням вирішення проблеми особистісно-орієнтованої
освіти, в якому в центрі уваги педагога повинна бути
особистість того, хто навчається, активізація пізнавальної,
пошукової та дослідницької діяльності здобувачів освіти ,
розвиток критичного мислення . Це вимагає впровадження
новітніх форм, методів і технологій навчання. Однією з
таких технологій є квест-технологія.
• Актуальність мого дослідження полягає в тому, що квесттехнології у виховному і загальноосвітньому процесі з'явилися
порівняно недавно і ще не вивчені в повній мірі. Єдиного
погляду на сутність квест-технологій серед вітчизняних вчених
немає.
• Мета дослідження: теоретично обґрунтувати можливість
застосування квест-технології в освітньому процесі й довести
це на практиці.

Теоретична основа квесту як
освітньої технології
• - критичне

і творче мислення;
• - проблемне навчання;
• - ситуаційно обумовлене навчання в
автентичних умовах;
• - навчання в групі.

Переваги Web-квесту
формування
дослідницьких
навичок

проблемне завдання з
елементами рольової
гри
діяльнісний підхід

Web-квест

рефлексія

Web-сайт
орієнтація в
інформаційному
просторі

WEB-quest
формуються
такі вміння:
предметні
особистісні
метапредметні

Веб-квест-одна з форм
дистанційного навчання

Веб-квест сприяє:
пошуку Інтернет-інформації,
яку доручає учням викладач,
розвитку мислення учнів на стадії аналізу,
узагальнення та оцінки інформації,
розвитку комп'ютерних навичок учнів
і розширення їх словникового запасу,
розвитку дослідницьких і творчих
здібностей здобувачів освіти ,
заохоченню учнів вчитися незалежно від
викладача,підвищенню особистісної самооцінки.

Вперше дана методика, заснована
на принципі комп'ютерної гри, в
якій обов'язково ставиться
конкретна мета, а гравці,
використовуючи свої ресурси
знань, повинні домагатися
максимально високого результату,
була запропонована і успішно
апробована в 1995 році
дослідниками освітніх технологій
Університету Сан-Дієго (США)
Берні Додж і Томом Марч.

В нашій країні методика веб-квестів
активізує навчальний процес,
сприяє підвищенню
індивідуалізації навчання і його
якості.

Класифікація веб-квестів.
За тривалістю виконання
короткострокові
. За

довгострокові

предметним змістом

монопроекты

міжпредметні
веб-квести

Види завдань для веб-квестів
Переказ
Демонстрація розуміння
теми на основі подання
матеріалів з різних
джерел в новому форматі:
створення презентації,
плаката, розповіді.

Планування і проектування

Компіляція
Трансформація формату інформації,
отриманої з різних джерел: створення
книги кулінарних рецептів,
віртуальної виставки, капсули часу,
капсули культури

Детектив, головоломка,
таємнича історія
Висновки на основі
суперечливих фактів

Журналістське розслідування
Об'єктивний виклад
інформації (розподіл думок
і фактів)

Розробка плану або
проекту на основі заданих
умов

Творче завдання
Творча робота в певному
жанрі - створення п'єси,
вірші, пісні, відеоролі

Досягнення консенсусу
Пошук і систематизація
інформації

Переконання
Схиляння на свою сторону
опонентів або нейтрально
налаштованих осіб

Самопізнання
Будь-які аспекти
дослідження особистості

Аналітична задача
Пошук і систематизація
інформації

Оцінка
Обґрунтування
певної точки зору

Наукові дослідження
Вивчення різних явищ,
відкриттів, фактів на основі
унікальних он-лайн джерел

Структура веб-квесту
Вступ
Центральне завдання
Список інформаційних ресурсів
Опис процедури роботи
Опис критеріїв та параметрів
оцінки веб-квесту

Керівництво до дій
Висновок

Алгоритм проведення квесту
1. Визначити цілі і завдання квесту.
2. Визначити цільову аудиторію, ресурси,
вибрати місце проведення гри.
3. Визначити кількість команд.
4. Розробити легенду гри, її формат і правила,
написати сценарій.
5. Розрахувати кількість організаторів та
помічників.
6. Скласти паспорт проходження етапів або
карту маршруту.
7. Підготувати завдання, роздатковий матеріал,
необхідне спорядження та обладнання.
8. Проведення квесту.
9. Узагальнення та презентація результатів
квесту.
10. Проведення аналіз отриманих результатів.

Етапи роботи над квестом
Учні знайомляться з
основними поняттями з
обраної теми,
матеріалами аналогічних
проектів.
Розподіляються ролі в
команді: по 1-4 людини на
1 роль.
Всі члени команди
повинні допомагати один
одному і вчити роботі з
комп'ютерними
програмами.

Етапи роботи над квестом

Завдання:
1) Пошук інформації
по конкретній темі;
2) Розробка
структури сайту;
3) створення
матеріалів для
сайту;
4) доопрацювання
матеріалів для
сайту.

Індивідуальна робота в команді на загальний
результат. Учасники одночасно, відповідно до
обраних ролей, виконують завдання. Так як мета
роботи не змагальна, то в процесі роботи над вебквестом відбувається взаємне навчання членів
команди вмінням роботи з комп'ютерними
програмами та інтернет. Команда спільно підбиває
підсумки виконання кожного завдання, учасники
обмінюються матеріалами для досягнення спільної
мети — створення сайту.

Етапи роботи над квестом
Команда працює спільно, під керівництвом педагога,
відчуває свою відповідальність за опубліковані в
Інтернеті результати дослідження.
За результатами дослідження проблеми формуються
висновки та пропозиції. Проводиться конкурс виконаних
робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність
використовуваної інформації, її ставлення до заданої
теми, критичний аналіз, логічність, структурованість
інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення
проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В
оцінці результатів беруть участь як викладачі, так і учні
шляхом обговорення або інтерактивного голосування.
Реальне розміщення веб-квестів у мережі дозволяє
значно підвищити мотивацію учнів на досягнення
найкращих навчальних результатів.

Критерії оцінки робіт учнів
1.Розуміння завдання

Відмінно: робота демонструє точне розуміння завдання
Добре: включаються як матеріали, що мають
безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що
не мають відношення до неї; використовується
обмежена кількість джерел.
Задовільно: включені матеріали, що не мають
безпосереднього відношення до теми;
використовується одне джерело, зібрана інформація не
аналізується і не оцінюється.

Критерії оцінки робіт учнів
2. Виконання завдання
Відмінно: Оцінюються роботи різних
періодів; висновки аргументовані;
всі матеріали мають безпосереднє
відношення до теми; джерела
цитуються правильно;
використовується інформація з
достовірних джерел.
Добре: не вся інформація взята з відкритих джерел;
частина інформації неточна або не має прямого
відношення до теми.
Задовільно: Випадкова вибірка матеріалів; інформація
неточна або не має відношення до теми; неповні
відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або
проаналізувати інформацію.

Критерії оцінки робіт учнів
3.Результат роботи
Відмінно: чітке і логічне представлення інформації; вся
інформації має безпосереднє відношення до теми,
точна, добре структурована і відредагована.
Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу,
визначеність позиції.
Добре: точність і
структурованість інформації;
привабливе оформлення роботи.
Недостатньо виражена власна
позиція і оцінка інформації.
Робота схожа на інші учнівські
роботи.
Задовільно: Матеріал логічно не вибудований і поданий
зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на
поставлені запитання.

Критерії оцінки робіт учнів
4.Творческій підхід
Відмінно: Представлені різні підходи до вирішення
проблеми. Робота відрізняється яскравою
індивідуальністю і висловлює точку зору мікрогрупи.
Добре: Демонструється одна точка зору на проблему;
проводяться порівняння, але не робиться висновків.
Задовільно: Учень
просто копіює
інформацію із
запропонованих джерел;
немає критичного
погляду на проблему;
робота мало пов'язана з
темою веб-квесту.

Розміщення на сайті
• * Потрібно зайти в Інтернеті й набрати адресу сайту для створення
веб-квестів.
•
* Створено логін (зареєструватися) на сайті. Тільки зареєстровані
користувачі можуть створювати веб-квести. (Щоб користуватися
готовим веб-квестом, реєструватись не потрібно.)
• * Web-Quest створюється поетапно. Сторінок (етапів) сім:
• 1. Title - стартова сторінка.
• 2. Introduction - вступ.
• 3. Tasks - спільні завдання.
• 4. Process - процес роботи.
• 5. Evaluation - критерії оцінювання.
• 6. Conclusion - висновок.
• 7. Teachers page - сторінка для вчителя...

Розміщення на сайті
• * На кожну сторінку можна завантажити

картинку, відповідну темі.
* Title. На стартовій сторінці
з'являються порожні поля, в
них пишеться назва квесту,
його короткий опис,
вибирається рівень складності,
потім вибирається тематична
приналежність квесту (напр.
Мистецтво, Наука ...) щоб
іншим користувачам було
простіше його знайти. Далі
вказуємо співавторів, якщо такі
є. В кінці пишуться ключові
слова, щоб так само
полегшити пошук (напр.
Ренесанс, Да Вінчі ...).

Розміщення на сайті
* Introduction. У вступі

вказуються теми завдань.
Список тем можна
пронумерувати або
перерахувати через кому.
Tasks. На цій сторінці учні знайомляться

з планом роботи. По-перше,
визначається кількість осіб в групі. Подруге, вказується, де знаходиться
завдання. По-третє, оскільком учням
надаються джерела інформації, також
вказуємо їх місце знаходження.
Джерела інформації можуть бути в
різному вигляді (напр. Як посилання на
інший сайт, як документ у вигляді тексту
або презентації)

Розміщення на сайті
* Process . У розділі процес
роботи, даються конкретні
завдання. На цю сторінку можна
завантажити до 3-ох файлів
(програм, в яких знаходяться
завдання) разміром не більше 2
мегабайт. Можна завантажувати
тільки файли форматів gif, jpg,
jpeg, bmp, png, doc, xls, pdf, zip,
ppt. Файли можна в будь-який
час видалити або замінити
іншими

* Evaluation. Критерії оцінювання
встановлюються залежно від
складності питання. Як пояснення
до оцінок пишеться коментар, що
потрібно зробити на кожному етапі
роботи, щоб отримати оцінку
погано, задовільно, добре,
відмінно.

Розміщення на сайті
* Conslusion.
Висновок як підсумок
про виконану учнями
роботу, включає в
себе інформацію
щодо придбаних
навичок, про те, якою
формою перевірки
знань є веб-квест

* Teachers page. На сторінці
викладача слід розмістити
інформацію про
використання веб-квесту.

структура вебквеста.docx

карта вебквеста.docx

Роль викладача (організатор,
координатор, консультант)
Коректно змоделювати стратегії
вирішення конкретно поставленого
завдання, направити учнів, створити
актуальну, значущу для учнів навчальну
ситуацію.

Результат веб-квесту
Підсумковий проект веб-квесту може бути
представлений у вигляді презентації,
доповіді, театральної постановки, статті ...
Робота з веб-квестом впливає на систему
цінностей учнів, їх моральні якості.
Створюється атмосфера співпраці.

Висновок

Незаперечна перевага Всесвітньої павутини в тому, що вона являє
собою невичерпне джерело інформації з будь-якого питання. Однак, як
може підтвердити кожен, хто намагався знайти там хоч що-небудь, ця
процедура приносить одні розчарування, вимагаючи при цьому значних
витрат часу й емоцій. Іноді вона нагадує пошук голки в копиці сіна. З цієї
причини працювати над проектами, ставити завдання і відсилати учнів
за потрібною інформацією в Інтернет зовсім не так просто, як здається
на перший погляд.
«Web-Quest» -це унікальна можливість використання всесвітньої мережі
для навчання. Граючи роль, учні вчаться дивитися на проблему з різних
точок зору. Це дозволяє учням робити відкриття, а не просто
засвоювати інформацію. Така діяльність може завести учнів в будь-яке
місце в світі, допомогти їм стати творчими дослідниками.

Джерела інформації:
Биховський Я.С. Освітні веб-квести // Матеріали міжнародної конференції «Інформаційні технології в освіті. ІТЗ-99.[електронний ресурс] http://ito.bitpro.ru/1999 - режим доступу вільний
Bauer-Ramazani., Chr.Webquests Resource Page. 1998-2005.
[електронний ресурс] http://webquest.sdsu.edu/materials.htm - режим доступу вільний
Dodge B, Some thoughts about WebQuests
[електронний ресурс] http://vio.fio.ru/vio_07. - режим доступу вільний

KraussM., Let’s create Web-based activities!
[електронний ресурс] http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html - режим доступу вільний
MarchT., Criteria for assessing best WebQuests. 2002-2003
[електронний ресурс] http://academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/Links/webquests.htm - режим доступу вільний
Відділ освіти Здолбунівської районної державної адміністрації / Нова редакція Концепції профільного навчання у
старшій школі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: . – Загол. з екрану. – Мова укр.
The WebQuest page. Reading and training materials. 1998-2005.
[електронний ресурс] http://wwwIclark.edu/~krauss/ORTESOL2000web/home.html - режим доступу вільний
Trivial Pursuit to Essential Questions and Standard-Based Learning [електронний ресурс]
http://www.fno.org/feb01/pl.htm
- режим доступу вільний
Teaching with WebQuests. [електронний ресурс] http://www.bestwebquests.com/bwq/matrix.asp - режим доступу
вільний
WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks. Center, 1996, p.6 [електронний ресурс]
http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html - режим доступу вільний

цікавий матеріал
• http://informatkwest.blogspot.com
• https://prezi.com/view/OEXubQ5PUyR2Dd
wP8hFD/

Дякую за увагу

