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Bartolf Hedwig 
 

A webquest-módszer 
 

A webquest-technika egy új módszert javasol, mely azon a főgondolaton 
alapszik, hogy a tanulók saját erőfeszítésük árán bővítsék ismereteiket. Ez a 
módszer tulajdonképpen megegyezik az ismereteknek az interneten való kere-
sésével, de ugyanakkor szorgalmazza az együttműködés általi tanulást is. Ezt a 
technikát 1995-ben az Amerikai Egyesült Államokban Bernie Dodge és Tom 
March, a San Diegó-i Egyetem tanárai fejlesztették ki. 

A webquest egy olyan tanítási-tanulási minta, mely megtanítja a tanulókat 
arra, hogy tudatosan használják a számítógépet (és egyáltalán az új médiát), és 
új tanulási kultúrát biztosít számukra. 

A webquest-módszer főként abból áll, hogy a tanulók kész információkat 
vesznek át az internetről, mely segíti őket abban, hogy önállóan tanuljanak, 
hogy javítsák a tanulmányi eredményeiket, hogy saját magukat értékeljék, és 
nem utolsó sorban, hogy a tudásszintjüket növeljék.  

Ennek a módszernek az alkalmazása abban segíti a tanulókat, hogy cso-
portosan, autentikus anyagokat felhasználva oldjanak meg egy feladatot. Ezen 
anyagok az interneten találhatók, de más forrást is lehet használni, mint például 
tankönyveket, folyóiratokat, újságokat stb. Ez a módszer a frontális módsze-
rekhez képest egy alternatíva akar lenni, az ily módon szerzett ismeretek a tanu-
lók önálló és független munkáján alapszik, a cél pedig az, hogy a diákok saját 
hozzájárulásukkal szerezzenek ismereteket. 

 
Miben áll a módszer? 
 

A módszer abban áll, hogy a tanár megalkotja a lecke módszertani vázát 
(a webquest-dokumentumot), melyet a tanulók tartalommal kell megtöltsenek. 
Ez a dokumentum segíti a tanulókat a tájékozódásban, és egyben megadja az 
irányt is, amerre haladniuk kell. A webquestnek legalább a következő 6 szakaszt 
kell tartalmaznia: 

1. A bevezető. Ebben a szakaszban bevezetjük a tanulókat a témába, meg-
tudják, mivel kell foglalkozniuk. Ez a „problémahelyzet”. Egy rövid anyag ismer-
tetése alapján (kisfilm, mese, történet, újságcikk stb.), bevezetjük a tanulókat a 
témába, és egyben motiváljuk is őket, hogy ezzel a témával foglalkozzanak. 

2. A munkafeladat. Miután bemutattuk nekik a témát, megtudják konkré-
tan, hogy mit kell tenniük. A téma komplexitása függ a csoportok összetételé-
től, a tanulók korától és a megadott munkaidőtől. Ebben a szakaszban a tanu-
lók a témához és feladathoz apró módosításokat, kiegészítéseket javasolhatnak. 
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A munkafeladatot a pedagógus tisztán és egyértelműen kell megfogalmazza, 
hogy a tanulók tisztában legyenek azzal, hogy mit kell tenniük. A tanárnak 
figyelmesnek kell lennie már a téma kiválasztásában is, azért hogy a diákok az 
információszerzéshez ne „copy&paste”-t használjanak. 

3. Az anyagok. A tanár a tanulóknak egy  weboldalas listát bocsát a ren-
delkezésükre, amely őket a tájékozódásban segíti és  kiindulópontként szolgál. 
Ezen kívül még más anyagokat is használhatnak, mint pl. lexikonokat, szótára-
kat, újságcikkeket, könyveket, folyóiratokat, CD-ket és természetesen a tan-
könyvet is.  E-mail-en is kérhetnek információkat. 

4. A munkafolyamat. Ebben a szakaszban minden tanulónak kiadják a fela-
datát, megbeszélik a lépéseket, a prioritásokat, a szabályokat, a határidőket, 
valamint más szervezési kérdéseket is. Ebben a szakaszban folyik a tényleges 
munka, azaz az információkeresés, kiválogatás, összeillesztés, formába öntés. A 
tanulóra nézve ez a szakasz a legfontosabb és a leghatékonyabb.  

5. A bemutató. Minden csoport/egyén bemutatja kutatása és keresése 
eredményeit, tulajdonképpen a „terméket”, power point, weboldal, képes-
szöveges összeállítás, jelentés, fogalmazás, levél stb. formában. Ebben a sza-
kaszban a tanulóknak be kell mutatniuk azt, amit a tanár tőlük kért, és itt derül 
ki, hogy mennyire felelnek meg az eredmények a tanár elvárásainak. Ebben a 
szakaszban a diákok tanulnak egymástól is, ekkor látszik meg, ki mennyire 
komolyan és mélyen foglalkozott a téma kidolgozásával, illetve a feladat 
megoldásával. 

6. Az értékelés. Ebben a szakaszban a tanulók elgondolkodhatnak az álta-
luk elért eredményeken, a tanár is elmondja véleményét, ekkor derül ki, hogy 
hol szükségesek az esetleges korrekciók. (A tanulók megkapják a tanár feed-
back-jét.) Hasznos és hatékony lehet ilyenkor egy kis véleménykutatás egy kér-
dőív alapján, melyben a tanár rákérdez a feladat, a munka és az eredmény 
kellemes és kellemetlen oldalaira, melyben a tanulók őszintén kifejezhetik véle-
ményüket a tevékenység sikereiről és esetleges kudarcairól. Ez is hozzátartozik 
a webquest-hez! 
 
A webquest  fajtái: Általában két féle webquestről beszélünk: a rövid (2–8 
órás) és a hosszú (féléves) webquestről. 
 
A didaktikai koncepció 
 

Ennek a módszernek a koncepciója egy építő jellegű (tanulási) elméletre 
alapszik. A tanulóknak nem „tölcsérrel töltjük be” az ismereteket, hanem saját  
maguk kell hogy megkeressék a szükséges információt. Ez a módszer nem a 
tanár által közvetített ismeretekre korlátozódik, hanem a tanulók által keresett, 
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megszűrt és kidolgozott információkra alapszik. Nem a tanár által lediktált in-
formációkat kell visszaadniuk, hanem azokat az ismereteket, amelyeket elsajátí-
tottak saját keresésük és kutatásuk által. De a tanulóknak meg kell tanulniuk 
megtalálni az információkat, összefüggésbe kell ezeket hozniuk, egy ismerethá-
lózatot kell felépíteniük, és ebben kell magukat kiismerniük. A módszer lényege 
nem az ismeretek visszaadása, hanem azok megkeresése és felhasználása. Az 
információ nem tűnik el, nem felejtődik el, hanem egy egésznek a részévé válik, 
melyeket újabb és újabb kontextusokban és helyzetekben fel tudnak használni. 
 
A pedagógus szerepe 
 

A tanár szerepe megváltozik: ő már nem közvetít információkat, csupán 
elkíséri tanulóit ezeknek a megkeresésében, a tanár már nem a mindentudó, ha-
nem a tanulók tesznek szert az információkra. A tanár szerepe hasonlít az ed-
zőéhez (a sportban). A tanár megfigyeli a diákokat, segíti, irányítja őket, rendel-
kezésükre bocsátja a szükséges anyagokat, de az effektív munka a tanulóké. 
Ugyanakkor a tanárnak figyelnie kell arra is, hogy ne lépjen fel a „pillangó-
effektus” („Schmetterlingseffekt”), azaz a tanulók ne ugorjanak az egyik témáról 
a másikra, ne váljanak felületesekké, hogy az ismeretek elsajátítása ne történjen 
meg. Miközben a tanár a tevékenység háta mögött van, a tanulók elöl vannak, 
és ők azok, akik tevékenykednek és akik a figyelem középpontjába kerülnek. 
 
A módszer előnyei 
 

A módszer legnagyobb előnye az, hogy kényszer, magolás és a tanár vagy a 
szülő állandó noszogatása nélkül lehet jelentős mennyiségű ismeretet elsajátítani. 

Az információkeresés és -feldolgozás manapság nagyon elterjedt, az élet 
majdnem minden területén használják. Az internet rengeteg nem válogatott, 
nem rendszeresített információt tartalmaz. A tanulóknak meg kell tanulniuk 
ezeket megszűrni és felhasználni, hogy csak azt vegyék át, ami nekik szükséges. 
Ez a módszer erre is tanítja a diákokat. 

Egy másik előnye az, hogy a tanulók több információt tudnak meg, mint 
amennyire szükségük van. Elsősorban azokra az információkra összpontosíta-
nak, amelyekre éppen szükségük van, de bármikor visszatérhetnek olyan infor-
mációkra, amely számukra érdekes és hasznos. 

Habár csak egy mellékes előny, de mégis fontos, hogy a tanulóknak  lehe-
tőségük nyílik arra, hogy ennek a módszernek a segítségével megtanulják ésszel 
és helyesen használni az internetet. Ugyanakkor fejlesztjük a tanulók média-
kompetenciáját is, mert a számítógépen kívül más forrásanyagot is felhasznál-
nak. 



Műhely 
 

 38

Egy következő kompetencia, amit ennek a módszernek a segítségével fej-
lesztünk, az a szociális kompetencia, hisz a témát legtöbbször nem csak egy 
tanuló dolgozza ki, hanem csoportban dolgoznak. Ezért szükséges a feladato-
kat helyesen és arányosan felosztaniuk, a határidőket betartaniuk, arra vigyázni-
uk, hogy a „végtermék” minőségi legyen, hogy bizonyos kérdésekben közös 
nevezőre jussanak, hogy felelősséget vállaljanak a feladatukkal és a bemutatott 
munkájukkal szemben. Sokat fejlődik az együttműködés, a tolerancia, de az ön-
ismeret is. 

Egy modern tanulási módszerről lévén szó, a webquest iskoláinkban 
befogadható, hisz pillanatnyilag a pedagógusok többsége inkább a hagyomá-
nyos módszerek híve, melyek sokszor unalmasak, a tanulók elvárásaival szem-
ben nem megfelelők. Tanulóink ma már egy informatizált társadalomban élnek, 
szeretnek új információkat birtokolni az érdeklődésüknek megfelelően. 
 
A módszer hátrányai 
 

Az első hátránya az időigényesség. Mivel nagyobb témákról van szó, a 
tanulóknak egy bizonyos időre van szükségük, hogy a témáknak utánajárjanak. 
Ez veszélyeztetheti a tanterv megvalósítását. Ezért ajánlom inkább a rövid 
webquest-eket. 

Egy másik hátránya az, hogy sok pedagógus még nem képes webquest-
dokumentumot összeállítani, habár egyre kevesebb azon pedagógusok száma, 
aki nem tud számítógépen megfelelően dolgozni. Az interneten számos web-
quest-dokumentumminta található, igaz a legtöbb idegen nyelven (nem romá-
nul vagy magyarul). 

Egy utolsó hátránya az, hogy ezt a módszert hazánkban nem igazán 
ismerik, sok pedagógus és szülő úgy gondolja, hogy ez egy szórakoztató és idő-
töltésre való módszer. Mint minden újdonság, ez az új módszer is szülhet ellen-
szenvet vagy tartózkodást.  
 
Felhasználási területek 
 

A webquest-módszert többek között az írott szöveg olvasására és megérté-
sére használhatjuk. Minden korosztálynál használható, természetesen figyelembe 
véve a tanulók korának sajátosságait. Interdiszciplináris témáknál is hasz-
nálható, de a felnőttoktatásban, például a tanártovábbképzésben is. Vannak 
már programok az elemisták oktatásához is; az V–VIII. osztályokban és a 
líceumi oktatásban ez a módszer gond nélkül használható. 
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Saját magam is kipróbáltam ezt a módszert X. osztályos tanulókkal, 
német nyelvből. Kétórás webquest-et készítettem elő, a téma megfelelt a tan-
tervnek. A tanulók maximális figyelemmel és komolysággal dolgoztak. A téma: 
Deutsche Städte (Németországi városok). Olyan információkat és képeket hoztak 
a tanulók, amelyeket én egyedül nem lettem volna képes bevinni órára. Olyan 
részletekre lettek figyelmesek, melyeket én kihagytam volna, de számukra 
nagyon érdekesek voltak. Élvezték a munkát, a „végterméket”, amely a városok 
rövid bemutatója volt. Annyi információt gyűjtöttek, hogy a következő felmé-
rőn egyesek még ebből a témából „éltek”, ezeket az ismereteket is felhasznál-
ták, amikor a felmérő témája ezt engedte. Tehát nagyon hatékony, érdekes és 
modern módszerről van szó. A diákoknak nem kell magolniuk, hisz annyit 
olvasnak az adott témáról, hogy a kelletnél is többet jegyeznek meg, csak rend-
szerezniük és bemutatniuk kell, amit összegyűjtöttek és feldolgoztak. 
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