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Заглавие WebQuest 

Въведение Този пример се основава на опита от преподаването на 
използването на WebQuest на бъдещи преподаватели в 
модула за чужди езици, към „Máster de enseñanza de 
profesorado de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas“. 

Преподаваният предмет в продължение на пет 
академични години от 2009 г. е „Иновации и 
изследвания“. Основната цел на този предмет е да 
помогне на студентите да се запознаят с използването на 
нови технологии, които наскоро бяха въведени в 
средните училищни центрове в Андалусия. 
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 
имат редица широко признати предимства за новата 
методика на обучение, изисквана от ESHE. Съгласни сме с 
Pennock-Speck (2009), който заявява, че „ако нашият 
университет и държавните университети ще останат в 
челните редици в преподаването и научните изследвания 
в бъдеще, трябва да се уверим, че прилагаме ИКТ 
възможно най-ефективно в новата степен ”(Стр. 183). 

Именно в този последен модул ние преподаваме 
използването на WebQuests, като се има предвид, че това 
е идеална дейност за съчетаване на присъственото 
обучение с автономна и съвместна работа. Март (2003) го 
определя по следния начин: 

„[A] WebQuest е структурирана учебна структура, която 
използва връзки към основни ресурси в глобалната 
мрежа и автентична задача, за да мотивира учениците да 
изследват главен, отворен въпрос, развитие на 
индивидуален опит и участие в окончателен групов 
процес, който се опитва да трансформира 
новопридобитата информация в по-сложно разбиране. 
Най-добрите WebQuests правят това по начин, който 
вдъхновява учениците да видят по-богати тематични 
взаимоотношения, улесняват приноса към реалния свят 
на обучение и отразяват собствените си метакогнитивни 
процеси“ (стр. 43). 

Това е дидактичен ресурс, основан на 
конструктивисткото обучение и на кооперативната 
методология, който е много успешен в момента в 
предучилищното, началното и средното ниво. 

Нашата основна цел е да им покажем, че WebQuests се 
различават от другите уеб базирани уроци по това, че 
надхвърлят простото отговаряне на въпроси. Фокусът е 
върху използването на информация, а не върху нейното 
търсене. Те изискват по-високи мисловни умения като 



решаване на проблеми, анализ, синтез и креативност. 
Задачата може да бъде почти всичко. Например 
учениците могат да бъдат помолени да проектират 
колаж, да направят презентация в Powerpoint, да 
напишат есе, да изпълнят пиеса и т.н. 

Тип на институцията Висше учебно заведение 

Използвана методология Преподаване на използването на WebQuests на студенти 
в магистърска програма в университета Pablo de Olavide 

Тип преподавател Академични преподаватели 

Използвани инструменти По преподаваната тема „Иновации и изследвания“ 
студентите изпълняват няколко задачи, като например 
разработване на дейност според новите методи на 
преподаване и учене (смесено обучение, електронно 
обучение, тандемно обучение и учене в сътрудничество). 
Освен това решихме да представим WebQuests, тъй като 
те никога не бяха чували за тях. За тази цел се провеждат 
часове в IT клас. Също така ги караме да проектират свои 
собствени WebQuest в групи от по двама (в повечето 
случаи максимум трима). 

На студентите се показва избраният генератор на 
WebQuest (http://aula21.net/Wqfacil/intro.htm), който 
подпомага задачата, тъй като е доста интуитивен. 
Шаблонът показва, че WebQuest се състои от шест 
компонента: 

- Въведение: намерението на въведението е двойно: 
първо, да ориентира обучаемия, като постави сцената и 
обясни основните цели. Второ, трябва да привлече 
вниманието им. 

- Задача: описание на това, което обучаемият ще постигне 
по време на упражнението. 

- Процес: процесът идентифицира стъпките, през които 
студентите трябва да преминат, за да постигнат задачата. 
Включва и необходимите им онлайн ресурси. 

- Ресурси: това е „списък на [уебсайтове], които 
инструкторът е намерил, които ще помогнат на 
обучаемия да изпълни задачата. Ресурсите са 
предварително подбрани, за да могат обучаемите да 
фокусират вниманието си върху темата, вместо да 
сърфират безцелно“ (Lambert, n.d). 

- Оценка: описва как ще се оценява тяхното представяне 
и често е под формата на скала. 

- Заключение: заключението води до приключване на 
куеста. То обобщава постигнатото от обучаемите при 
завършване на WebQuest и често подтиква към размисли 
по наученото. 

След проучване и научаване как да се приложи тази 
дейност, студентите проектират WebQuests с 
разнообразни актуални теми, които привличат 
вниманието и интереса на техните ученици и правят 



задачите автентични: карнавал, портрети, пътувания, 
цунами, изобретения, мултикултурализъм, спорт, 
мобилни устройства телефони и др., някои от тях 
интердисциплинарни и се прилагат за две различни 
нива, начално и основно образование. 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Използването на Интернет осигурява добра експозиция 
на целевия език и прави студентите по-независими. 
WebQuests, генерирани в групи, постигат следните цели: 

- Научаване на проектиране на WebQuest чрез 
конструктивистки подход, основан на образование и 
обучение, базирано на запитване. 

- Разработване на задачата чрез смесени и съвместни 
методологии. 

- Проектиране на WebQuests, които да бъдат приложени 
по специалността им като бъдещи преподаватели. 

- Оценка чрез специфичeн раздел за оценка на WebQuests. 

-  Съвместна оценка. 

Резултатите от тази практика през последните години са 
много положителни. Много от студентите могат да 
провеждат своите WebQuests в училищата в последния 
период на магистърската програма. Те намират опита и 
резултатите за изключително задоволителни, тъй като 
чрез внедряването на ИКТ в учебния процес се укрепва 
автономността и мотивацията на учениците, уверяват те. 

Изводи и препоръки Европейското пространство на висшето образование 
(ESHE) води до структурни промени и нови 
педагогически подходи. В тази статия ние предложихме 
смесени и съвместни обучения чрез използването на 
WebQuests, ориентиран към студентите подход за 
преподаване, за да се насърчи автономното обучение. 
Постигнатите положителни резултати показват, че 
инструментите за преподаване като този могат да 
помогнат на учителите да интегрират Интернет в 
учебната програма, като същевременно създават забавни 
учебни дейности, които мотивират учениците. 
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