
Vzdelávací projekt „Inovatívne vzdelávacie metódy založené na metóde riešenia problémov”  

Prispôsobenie metódy WebQuest
vzdelávaniu osôb so sluchovým postihnutím

• INOVÁCIA: 60 vyučovacích plánov založených na metóde WebQuestu, ktoré 
zohľadňujú špecifickosť výučby nepočujúcich a osôb s pridruženým postih-
nutím.

• MEDZINÁRODNÝ TÍM ŠPECIALISTOV: učiteľov a surdopedagógov z Poľska, 
Čiech a Slovenska.

• UNIVERZÁLNE TÉMY WEBQUESTOV: možno ich využiť na hodinách  
rôznych predmetov.

• POTVRDENÁ EFEKTIVITA: všetky WebQuesty boli testované v praxi na 
hodinách so sluchovo postihnutými osobami v troch krajinách.

• DOSTUPNÝ PRE VŠETKÝCH: pracovný plán hodín, vypracovaný počas  
projektu, môžu bezplatne využívať všetci učitelia a surdo a oligofrenopeda-
gógovia. 

Čo je to metóda WebQuest? 

WebQuest je metóda, ktorá učí samostatne vyhľadávať informácie, rozvíja 
 schopnosť pracovať v skupine a uvoľňuje kreativitu. Nie náhodou sa v jej názve  

objavuje aj slovo Web, čo po anglicky znamená internetová sieť. Žiaci hľadajú po-
trebné informácie predovšetkým na uvedených internetových zdrojoch,  

aby ich mohli spoločne spracovať a pripraviť z nich prezentáciu. Hoci táto metóda 
bola vytvorená ešte v roku 1995 učiteľmi z Univerzity v San Diego, doteraz ju nie 

 je možné využívať pri vzdelávaní osôb so sluchovým postihnutím.  
Tento nedostatok vypĺňa projekt „Inovatívne vzdelávacie metódy založené na  

metóde riešenia problémov” financovaný z programu EÚ Erasmus+. 



Čo prinášajú WebQuesty osobám so sluchovým postihnutím?

* rozširujú aktívnu aj pasívnu slovnú zásobu 
* rozvíjajú schopnosť logického, kritického a tvorivého myslenia 

* prehlbujú schopnosť spolupráce v skupine 
* napĺňajú prirodzený záujem študentov o multimédia 

* dokazujú, že internet môže byť vzdelávacím nástrojom, nástrojom na získavanie 
vedomosti, rozvoj záujmov a nie len zábavou 

* učia samostatnosti, systematickosti pri vzdelávaní a získavaní vedomostí 
* rozvíjajú schopnosť plánovania činnosti a riadenia času 

* učia prevziať zodpovednosť za svoje konanie 
* zvyšujú sebavedomie a pomáhajú získať väčšiu sebaistotu v skupine rovesníkov 

* učia zručnosti sebaprezentácie a prekonávania komunikačných bariér

Čo od nás získavajú učitelia?

– Bezplatný prístup k 60 vyučovacím vzdelávacím plánom pomocou metódy 
WebQuestu, ktoré sú svojou úrovňou prispôsobené mládeži so sluchovým 
postihnutím.

– Príručka pre učiteľa s radami a tipmi, ktoré sa týkajú každého WebQuestu.
– Inštruktážne video, ako používať WebQuesty pri vzdelávaní nepočujúcej 

mládeže  (v poľskom, slovenskom a českom jazyku a posunkovej reči).
– Informačno-vzdelávací balík týka sa používania WebQuestov.

Projekt „Inovatívne vzdelávacie metódy založené na metóde riešenia problémov, 
ktorý bol financovaný z programu Erasmus+ , vymyslel a viedol Viribus Unitis  
z Nového Sacza, ktorý sa špecializuje v projektoch určených pre osoby so slucho-
vým postihnutím. Partnermi sú špeciálne školy z Tarnowa, Levoči (Slovenska) a me-
sta Valašské Meziříčí (Česká republika).

PODROBNÉ INFORMÁCIE A SCENÁRE HODÍN NÁJDETE NA ADRESE: 
http://unitis.pl/projekty-realizowane/erasmus/727-materialy-do-pobrania.html  


