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WebQuest jest metodą, w której większość lub  prawie wszystkie infor-

macje do wykorzystania przez studentów pochodzą z Internetu. Zasadniczym 

celem edukacyjnym WebQuest'u jest nauczenie poszukiwania informacji (w różnych 

źródłach, najczęściej w Internecie) oraz ich selekcjonowania, opracowywania, oceniania 

ich przydatności. 

Metoda ta aktywizuje studentów oraz zachęca ich do samodzielnej pracy. Może być wy-

korzystywana w procesie nauczania dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji.  

Bernie Dodge i Tom March, profesorowie San Diego State University, opracowali model 

WebQuestu na początku 1995 r. bazując na metodzie projektu. 

Podstawą WebQuestu jest problem podany przez prowadzącego zajęcia - większość, lub 

wszystkie informacje, które pomogą go rozwiązać pochodzą z sieci i są preselekcjono-

wane przez wykładowcę. 

Studenci mogą wtedy skupić się na użyciu informacji ze źródeł internetowych do anali-

zy, syntezy i oceny informacji po to by móc odpowiedzieć na problem/pytania na wyso-

kim poziomie 

WebQuesty mają pięcioczęściową strukturę:  

 wprowadzenie, które przedstawia interesujący lub ważny problem do rozwiązania, 

opis zadania lub produktu końcowego,  

 informację o tym jak powinien przebiegać proces dydaktyczny w trakcie realizacji 

projektu WebQuest (w tym miejscu przedstawiamy kroki, jakie student powinien 

wykonać, aby zrealizować projekt)  

 ewaluację, która mówi studentom, jak zostaną ocenione wyniki ich działań,  

 wniosek podsumowujący to, czego studenci dowiedzieli się wykonując WebQuest  

 informacje dla innych nauczycieli, które pomagają w przeprowadzeniu podobnego 

WebQuestu na innej grupie studentów 

Po zakończeniu danego WebQuestu studenci muszą zsyntezować (zinterpretować/

przekazać) swoją wiedzę innym poprzez np. rozmowę z zaproszonymi ekspertami pod-

czas seminariów naukowych, czy konferencji.  

Oprócz struktury, to co odróżnia WebQuesty od większość internetowych metod nau-

czania polega na tym, że są one oparte na konstruktywizmie, który zachęca studentów 

do konstruowania zrozumienia na podstawie zebranych informacji. Kolejną istotną róż-

nicą jest to, że projekty wykonywane w ramach WebQuestu nie są w całości przezna-

czone dla osób pracujących samodzielnie. Studenci realizując wybrany WebQuest uczą 

się współpracować aby osiągnąć zakładany cel. 

Zalety i wady tej metody:  

+realizacja tematyki wykładów/konwersatoriów przez studenta 

+aktywizuje studentów 

+pozwala studentom zdobyć wiedzę w sposób z którym są zaznajomieni – sieć Internet 

+wymiana opinii  

−nie jest to nowa metoda (powstała w 1995 r.) 

−nieodpowiednie przygotowanie nauczycieli/wykładowców do pracy tą metodą 

−istnieją tematy przy których nie należy stosować tej metody – poznanie samych defini-

cji teoretycznych, bez skontrastowania ich z praktyką 
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