
Metoda WebQuest w nauczaniu języków obcych 

Celem niniejszej publikacji jest podzielenie się refleksjami oraz wypracowanymi materiałami 

po warsztatach metodycznych przeprowadzonych dla nauczycieli języków obcych dotyczących 

metody Webquest. 

  Reflektując na temat roli edukacji w przygotowaniu ucznia do życia we współczesnym 

świecie nie da się pominąć Internetu jako elementu nieodłącznego, towarzyszącego człowiekowi na co 

dzień. Webquest wykorzystuje Sieć jako źródło informacji oraz uczy celowego i rozsądnego 

korzystania z jej zasobów. 

Pojęcie webquestu zostało wprowadzone w 1996 r. przez Berniego Dodge’a, pracownika 

Uniwersytetu w San Diego. Metoda ta uczy nie tylko ukierunkowanego poszukiwania informacji, lecz 

także ich przetwarzania, pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, 

krytycznego i twórczego myślenia, współpracy w zespole. Wspomaga procesy myślowe ucznia 

w zakresie analizy, syntezy i ewaluacji. 

Webquest ma na celu rozwinięcie u uczniów umiejętności myślenia problemowego. Jest 

podobny do metody projektów. Z reguły webquest jest zadaniem grupowym, ale może być także 

realizowany jako zadanie indywidualne.  

Webquest  może być zaprojektowany dla jednej dyscypliny, ale może być też projektem 

interdyscyplinarnym. 

Tworzenie Webquestów jest bardzo proste. Potrafi je zrobić każdy, kto umie stworzyć dokument 

z hiperłączami. Do ich tworzenia można użyć różnych programów, np.: Word, PowerPoint, Excel 

ale również oprogramowania online np.: Prezi, Bloggera, Active Presenter 3.9.2. 

Aby poznać zasady tworzenia webquestów zamieszczamy poniżej prezentację multimedialną 

dotyczącą dokładnych informacji na temat tworzenia webquestów oraz  gotowe Webquesty 

opracowane przez uczestników warsztatów, którzy zechcieli podzielić się własnymi opracowaniami. 

Życzymy przyjemnej lektury i zachęcamy do wypróbowania metody na lekcjach języka obcego. 

Opracowanie: 

 Lilla Popłońska – nauczycielka  języka niemieckiego, 

 Joanna Paćkowska – nauczycielka informatyki 

w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach 

Przykłady webquestów opracowanych przez uczestników warsztatów: 

1. http://go-beatles.blogspot.com/ 

WebQuest jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z powodzeniem 

może być przeprowadzony wśród maturzystów jako powtórzenie materiału 

leksykalno-gramatycznego dotyczącego podróżowania i kultury, ale także wśród 

uczniów klas młodszych jako utrwalenie materiału. 

Autor: Izabela Czarnota-Kosonóg nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych 

nr 3 w Skierniewicach 
 
 

http://go-beatles.blogspot.com/


 

2. ann-gielski.blogspot.com 

"Angielski w hotelu" przeznaczony  jest dla klas technikum hotelarskiego w ramach 

nauczania przedmiotu: język angielski zawodowy. Uczestnicy projektu mają okazję 

wykazać się znajomością procedury check-in oraz pomysłowością w zakresie 

prezentacji usług hoteli w Londynie. 

Autor: Anna Kowalczyk nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych 

nr 3 w Skierniewicach 

  

3. emiliawolska2013.blogspot.com 

WebQuest skierowany jest do uczniów gimnazjum - nasze prawa i obowiązki. 

Dotyczy przygotowania prezentacji o młodzieży z innego kraju, o ich prawach 

i obowiązkach, o tym jak się one różnią od naszych.  

Autor: Emilia Wolska – Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu 

 

4. http://akucharska.blogspot.com/ 

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów klas II i III technikum kształcącego w 

zawodzie technik ekonomista. 

Autor: Agnieszka Kucharska nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych 

nr 3 w Skierniewicach 
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