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Trumpas aprašymas 
 

Paieška internete kitaip dar vadinama pėdsakų paieška internete (1). Besimokantieji grupėse 

nagrinėja internete paskelbtą užduotį, klausimą ar problemą. Grupinis darbas gali būti rengiamas 

tuo pačiu metu kaip užsiėmimai auditorijose ar kitu laiku, naudojant skaitmeninius komunikacijos 

įrankius (specialios formos – „eQuest“) (2). Užduotys turi atitikti bendrą struktūrą, o 

besimokantiesiems nuo pat pradžių turi būti leidžiama visuose etapuose naudotis informacija. 

 

 

Aprašymas 
 

Metodo taikymo tikslas 
 

Dalyviai, remdamiesi nustatyta didaktine struktūra, turi (grupėse) išnagrinėti su problema susijusią 

užduotį. Medžiaga ir užduotis pateikiamos internetu. Metodas taikomas siekiant skatinti santykinai 

konstruktyvų mokymosi supratimą. 

 

 

Eiga 
 

1. Įvadas 
Supažindinama su tema, siejant ją su besimokančiųjų patirtimi. Įvadas turi skatinti susidomėjimą 

problema ar aplinkybėmis bei būti susijęs su metodiniu švietimo turiniu (1). 

 

2. Užduotis 
Užduotis turi būti suformuluota tiksliai ir vienareikšmiškai. Būtina atsižvelgti į autentiškus 

aspektus, kurie papildomai gali būti įtraukti į atvejo tyrimą (1). Užduotyje turi būti apibrėžta 

kompleksiška problema, kurią galima suprasti ir spręsti skirtingai (2). 

 

3. Nurodymai dėl eigos, proceso aprašymas 
Proceso aprašyme pateikiami pasiūlymai dėl atskirų darbo etapų, socialinio bendravimo formos, 

kuri turi būti pasirinkta darbui, ir (jei reikia) vaidmenų skirstymo. Bendra užduotis gali būti 

padalyta į atskiras grupių užduotis ir paskirstyta. Čia taip pat nurodomos pagrindinės paieškų 
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Paieška internete 

 

 

internete tvarkymo taisyklės (1). 

 

4. Ištekliai 
Galima naudoti iš anksto parinktas nuorodas ar nuorodas į literatūros šaltinius. Taip pat gali būti 

teikiama atskira medžiaga ir įrankiai (1). 

 

5. Pristatymas 
Nurodoma, kaip turi būti pateikiami grupių darbo rezultatai. Tai gali būti daroma internetu (pvz., 

tinklaraštyje, pradžios puslapyje, vikyje, vaizdo įraše) ar auditorijoje vykstančiame užsiėmime (1). 

 

6. Vertinimas 
Šiuo etapu pateikiami darbo rezultatų ir grupių darbo proceso vertinimo kriterijai. Vertinimo etapu 

grupės turi bendrai išsakyti nuomonę dėl mokymosi ir darbo proceso. Grupės sulaukia atsiliepimų iš 

mokančio asmens, besivadovaujančio nurodytais vertinimo kriterijais (1). 

 

 

Pagalba dirbant / pavyzdžiai 

 

Geros paieškos internete kriterijai: 

http://www.bescherer.de/webquests/webquests/webquest/kriterien.pdf 

 

Paieškos internete seminarai (mokyklų lygmeniu): 

http://www.webquests.de/materialien/beispiel.html 

 

Paieškos internete rengimo įrankis – „WebquestWizard“: 

 informacija apie registraciją http://www.webquests.ch 

 instrukcija http://www.bgs-chur.ch/wp-content/uploads/2014/06/Anleitung.pdf 

 

 

Mokančio asmens vaidmuo 
 

Mokantis asmuo parengia darbo proceso struktūrą ir pateikia besimokantiesiems atsiliepimus apie 

jų darbo rezultatus. 

 

 

Šaltiniai 
1. Gerber S., E-Quests für Eilige, 2004, http://www.equests.de/einfuehrung/uebericht.html (žiūrėta 2017-03-07). 
 

2. Gerber S., WebQuests – E-Learning nicht nur für Anfänger, 2007, https://www.e-

teaching.org/didaktik/konzeption/methoden/lernspiele/webquest/WebQuest.pdf (žiūrėta 2017-03-07). 
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Pagrindinės sąlygos 

 

Aspektai Individualiai 

valdomi 

 Valdomi kitų 

asmenų 

 

Mokymo tikslai     

Mokymo turinys     

Mokymo laikas     

Mokymo vieta     

Mokymo sėkmės tikrinimas     

Mokomoji medžiaga     

Mokymosi partneriai     

 

Grupių dydis 
1-56-1011-16 17-30 

 

Skiriamas laikas 
Maždaug 2–4 mokomosios val., iki 8 mokomųjų val., ilgiau nei 8 mokomosios val. 

 

Parama mokymo etapu 
Įgyvendinimas 

 

Skaitmeniniai įrankiai metodui įgyvendinti 

 Tinklaraštis 

 Mokymo valdymo sistema 

 

/Paveikslėlis/ 

Šis darbas licencijuotas pagal Creative Commons Priskyrimo – Analogiško platinimo 4.0 

tarptautinę licenciją 

Šaltinis: individualiai organizuojamas kvalifikacijos kėlimo projektas 

 

Panašūs įrašai: 

 mokymo šaltinių kompleksas, 

 pagrindiniai tekstai, 

 atvejų tyrimai, 

 Atviros erdvės metodas, 

 darbų aplankas. 
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