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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Εισαγωγή στο Web Adventure Development Toolkit 

Α.1 Η εργαλειοθήκη ανάπτυξης Web Adventure  

 

Σχετικά με την εργαλειοθήκη 

Η εργαλειοθήκη ανάπτυξης Web Adventure έχει αναπτυχθεί για να:  

 Να υποστηρίξει και να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό με βάση τις ΤΠΕ για να εμπλουτίσει την παιδαγωγική τους προσέγγιση  

 Δημιουργήσει προαπαιτούμενα για τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία δικών τους καινοτόμων 

διδακτικών πόρων που βασίζονται σε προκλήσεις μέσω της χρήσης των ΤΠΕ  

 Παρέχει ιδέες και έμπνευση για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν τα WebQuests στα μαθήματά τους 

 

Σε ποιον είναι η εργαλειοθήκη; 

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει ιδιαίτερη σημασία για το έργο των εκπαιδευτικών στην τάξη όσον αφορά τις ενεργές 

μεθοδολογίες και την επιτυχία των μαθητών. Αλλά έχει αναπτυχθεί για όλους όσους ενδιαφέρονται για τις σχολικές 

ενεργές μεθοδολογίες, τη διαχείριση της τάξης και την αξιολόγηση των μαθητών. 

 

Τι μπορείτε να βρείτε στην εργαλειοθήκη; 

Η εργαλειοθήκη οργανώνεται σε ενότητες όπου μπορείτε να βρείτε μια καινοτόμο προσέγγιση κατάρτισης ΤΠΕ για 

να αντιμετωπίσετε την τάξη και την εκπαίδευση με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τους ρόλους των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη μεθοδολογία και την παιδαγωγική χρήση. Έτσι, εδώ μπορείτε να βρείτε: 

 Ενότητα Α: χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τι σχεδιάζεται στην εργαλειοθήκη και πώς μπορεί κανείς 

να χρησιμοποιήσει την εργαλειοθήκη. 

 Ενότητα Β: Μεθοδολογικές βασικές αρχές των WebQuests. 

 Ενότητα Γ: ταξινόμηση των WebQuests. 

 Ενότητα Δ: αξιολόγηση των WebQuests. 

 Ενότητα Ε: σχεδιασμός των WebQuests. 

 Ενότητα ΣΤ: όπου αφηγούνται οι ουρές των WebQuests. 

 Τμήματα Ζ και Η: συμπεράσματα και παραπομπές.  



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to reshape  
school education and training 
Αρ. έργου: 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

- 6 - 

 

Α.2 Τι πρέπει να γνωρίζετε  

 

Ποια είναι η πρόκληση;  

Το έργο των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώνα είναι μια τεράστια και μόνιμη πρόκληση, δεδομένου ότι είναι σημαντικό 

να παρακινήσετε και να προκαλέσετε τους μαθητές μόνιμα. Η χρήση των WebQuests είναι ένα μέσο για να δώσει 

μια νέα βελτίωση στη δυναμική της τάξης. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργικότητα των μαθητών και την καινοτομία 

στην τάξη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. 

Ποιες ερωτήσεις πρέπει να ρωτήσετε;   

Ως δάσκαλος θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι: 

✓ Γνωρίζετε την ομάδα των μαθητών με την οποία πρόκειται να συνεργαστείτε. 

✓ Είστε σίγουροι για τα πλαίσια του κάθε μαθητή, τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν οι μαθητές σας. 

✓ Κάνετε τις σωστές επιλογές σχετικά με την ανάπτυξη και την προσέγγιση του προγράμματος σπουδών. 

✓ Έχετε μια σαφή εικόνα για το τι αναμένεται να επιτύχουν οι μαθητές. 

✓ Καθορίστε μια σαφή δομή WebQuest. 

 

Πώς μπορούν τα WebQuests να υποστηρίξουν τη διδασκαλία;  

Μια τάξη, παρόλο που κάθε δάσκαλος μπορεί να έχει 

διαφορετικό ορισμό για αυτή, πρέπει να είναι ένας 

τόπος καινοτομίας, μάθησης, αυτο-ανακάλυψη, 

έρευνας, αναζήτησης, συνεργατικής εργασίας, 

κριτικής σκέψης, ενεργούς συμμετοχής των 

μαθητών. Επίσης, τα WebQuests διέπονται από 

αυτές τις αρχές, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικά 

εργαλεία για την παραγωγή περιεχομένων και 

αποτελεσμάτων μέσω της ενεργού παιδαγωγικής και 

της συμμετοχής των μαθητών και της μάθησης μέσω 

της ανακάλυψης. 

Ποια είναι τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσετε 

για να αποδεχτείτε αυτή την πρόκληση;  

Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των εκπαιδευτικών, 

υπάρχει ο φόβος της αλλαγής του λόγου και της 

εστίασης στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί φοβούνται 

επίσης να μην είναι σε θέση να δώσουν στους 

μαθητές το κύριο περιεχόμενο και να μην επιτύχουν 

τα αποτελέσματα που έπρεπε να επιτύχουν.  

Όσον αφορά την εργασία των μαθητών, υπάρχει 

πάντα η δυνατότητα των μαθητών να μην 

συμμορφώνονται με τα προτεινόμενα καθήκοντα 

κυρίως επειδή δεν είναι συνηθισμένοι σε νέες 

μεθοδολογίες και προτιμούν να διδάσκονται με 

παραδοσιακό τρόπο στην τάξη.  

Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα εμπόδια;  

Θα πρέπει πάντα να παραμένει κανείς θετικός και 

αισιόδοξος, οπότε τα εμπόδια αυτά πρέπει να 

θεωρούνται πολύ καλές ευκαιρίες βελτίωσης και 

ανάπτυξης νέων οδών μάθησης/διδασκαλίας και 

αξιολόγησης. 
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A.3 Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εργαλειοθήκη Web Adventure Portal; 

Η εργαλειοθήκη Web Adventure Portal μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 

✓ Να παρακινηθούν οι μαθητές να εργαστούν διαφορετικά στην τάξη. 

✓ Να παρακινηθούν οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν την τάξη από διαφορετική άποψη. 

✓ Την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η αυτονομία, η κριτική σκέψη, η αναλυτική σκέψη, η 
επιχειρηματολογία, η ομαδική εργασία, οι δεξιότητες παρουσίασης, οι ερευνητικές δεξιότητες, οι δεξιότητες 
συζήτησης και η επίλυση προβλημάτων, μεταξύ άλλων. 

✓ Τη διαχείριση αιθουσών μετασχηματισμού. 

✓ Να εφαρμόζουν διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης και αξιολόγησης της εργασίας των μαθητών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ποιοτικής ανατροφοδότησης. 

✓ Αυξηθεί το ενδιαφέρον φοιτητριών σε τομείς που σχετίζονται με τις επιστήμες, τα μαθηματικά, τη μηχανική 
και την τεχνολογία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Μεθοδολογικές βασικές αρχές των WebQuests  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 Εισαγωγή 

Ένα WebQuest, ακολουθώντας τον ορισμό έννοιας του Bernie Dodge (δημιουργός του WebQuest ή WQ), είναι 

μια «μια δραστηριότητα προσανατολισμένη στην έρευνα στην οποία μερικές ή όλες οι πληροφορίες με τις οποίες 

αλληλεπιδρούν οι μαθητές προέρχονται από πόρους στο Διαδίκτυο» (B. Dodge, WebQuest page San Diego 

University). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, τα WebQuests έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν τις 

ικανότητες των μαθητών σωστά και αποτελεσματικά, προκειμένου να δημιουργήσουν μια εστίαση στο πώς να 

χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και όχι απλώς στην αναζήτησή τους. Τα WebQuests υποστηρίζει τη σκέψη των 

μαθητών στα επίπεδα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης. 

Τα WebQuests δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία μάθησης και τη δυναμική της ομάδας. Από τη μία πλευρά, 

προωθούν τη μάθηση και την ανάπτυξη με βάση τη σύνθεση, την κατανόηση, τον μετασχηματισμό της 

πληροφορίας και την επίλυση προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά, τα WebQuests προωθεί τη συνεργατική και 

συνεργατική μάθηση, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους. Τα WebQuests μπορεί 

επίσης να ενθαρρύνει τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική εργασία για την προώθηση της μάθησης. Είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμα ως μέσο για ενεργητικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης. 

Ένα WebQuest είναι αρκετά διαφορετικό από άλλες εμπειρίες που βασίζονται στο Web και η βασική ιδέα που το 

διακρίνει, είναι ότι το WebQuest είναι χτισμένο γύρω από έναν πραγματικό και αποτελεσματικό τρόπο για να 

εμπλέξει τους μαθητές σε εργασίες, με στόχο την ανάπτυξη μιας προσωπικής και πραγματικής σκέψης στο θέμα 

που αφορά. Δεν είναι μόνο η έρευνα των δεδομένων. είναι περισσότερο μια δραστηριότητα που σχετίζεται με το 

να κάνεις κάτι με σωστές και επιλεγμένες πληροφορίες. Ο τρόπος σκέψης πρέπει να είναι δημιουργικός ή κριτικός 

και πρέπει να περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων, την αυτοκριτική, την ανάλυση των πληροφοριών και την 

ικανότητα σύνθεσης. Τα διάφορα καθήκοντα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από απλές απαντήσεις σε 

ερωτήσεις ή μια επανάληψη του τι υπάρχει στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για μια λίστα εργασιών που απευθύνονται 

στην αναπαραγωγή (όσο το δυνατόν) μιας μειωμένης εκδοχής του τι κάνουν οι ενήλικες στη δουλειά. 

Αυτή η εργαλειοθήκη παρέχει στους εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα βρουν έναν πλήρη οδηγό για το 

πώς να χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο WebQuest στις τάξεις τους, με μια λίστα με προτεινόμενα WebQuests, 

καλύπτοντας διάφορα θέματα και τομείς των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.  

 

Πες μου και ξεχνώ. Δίδαξε με και θυμάμαι.  

Με εμπλέκεις και μαθαίνω. 

Βενιαμίν Φραγκλίνος 
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B.2 WebQuests στο πλαίσιο της συνεργατικής μαθησιακής προσέγγισης 

Το WebQuest συνδέεται με τη συνεργατική μαθησιακή προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση, επειδή η βασική 

ιδέα είναι ότι οι μαθητές συγκεντρώνονται σε ομάδες για να λύσουν από κοινού μια «συγκεκριμένη» κατάσταση.  

Αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι η διδασκαλία είναι μια φυσική κοινωνική πράξη, κατά την οποία οι συμμετέχοντες 

μιλούν μεταξύ τους.  

Σε όλες τις καταστάσεις της πραγματικής ζωής, όταν οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται σε μια ομάδα, υποδηλώνει 

κάποια σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων που αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες ικανότητες, τις 

ιδιότητες, τη συμβολή του καθενός στην κοινή αιτία, κλπ. 

Σε μια ατμόσφαιρα συνεργατικής μάθησης, οι μαθητές, προκειμένου να εκτελέσουν τα WebQuests, έχουν την 

ευκαιρία να μιλήσουν μεταξύ τους, να εκφράσουν ιδέες, να διαφωνήσουν, να μοιραστούν διαφορετικές 

πεποιθήσεις, να ρωτήσουν για κάτι διαφορετικό από τη δική τους οπτική. Αυτό επιτρέπει τη μετάβαση από μια 

μάθηση «με επίκεντρο τον δάσκαλο» σε μια εκπαίδευση «προσανατολισμένη προς τους μαθητές». 

Έτσι, τα WebQuests μπορούν να λύσουν τα ακόλουθα μεθοδολογικά προβλήματα: 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης. Ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα αν είναι σε θέση να 

μιλήσει, να δηλώσει, να αλληλοεπιδράσει με άλλα μέλη της ομάδας. 

• Βελτίωση του αλφαβητισμού της ομιλίας και της λογικής επικοινωνίας, ανάπτυξη ενός κοινού 

γνωστική δραστηριότητα. 

Στη βάση της προσέγγισης των sCOOL-IT WebQuests υπάρχει η υπόθεση ότι η μάθηση μαζί δεν είναι μόνο 

ευκολότερη και πιο ενδιαφέρουσα, αλλά είναι επίσης πολύ πιο αποτελεσματική. Και είναι σημαντικό να 

επισημάνουμε ότι αυτή η αποτελεσματικότητα δεν αναφέρεται μόνο στην ακαδημαϊκή επιτυχία των φοιτητών. 

Αναφέρεται επίσης στην πνευματική τους ανάπτυξη και στην ηθική τους ανάπτυξη. Η διαδικασία μάθησης και 

ανακάλυψης βοηθά τους άλλους να διερευνήσουν και να λύσουν κάτι μαζί, να μοιραστούν τη χαρά του να κάνουν 

μια κοινή εκπαιδευτική πορεία.  

Η δομή των sCOOL-IT WebQuests είναι: 
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Περιγράφει ένα ακαδημαϊκά 

προκλητικό και ενδιαφέρον 

έργο. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Παραθέτει τους συνδέσμους 

προς διαδικτυακούς πόρους 

χρήσιμους για την 

ολοκλήρωση των εργασιών. 

ΠΗΓΕΣ 

Καθορίζει το υπόβαθρο και 

παρέχει βασικές 

πληροφορίες. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εξηγεί τα βήματα που πρέπει 

να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι 

για να ολοκληρώσουν την 

εργασία. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Αξιολογεί τις επιδόσεις 

των μαθητών σύμφωνα με 

τα ρούβλια. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Συνοψίζει τα επιτεύγματα των 

μαθητών και ενθαρρύνει τον 

προβληματισμό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
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Β.3 Παιδαγωγικές επιπτώσεις των sCOOL-IT WebQuests 

 

Ο βασικός λόγος για τη χρήση των WebQuests δεν είναι μόνο η δημοτικότητα του Διαδικτύου ή του Ιστού, αλλά 

μάλλον οι παιδαγωγικές επιπτώσεις που υπόσχεται η χρήση του στον καινοτόμο δάσκαλο. Τα WebQuests 

παρουσιάζουν μια μοναδική ευκαιρία να συνδυάσει ένα ευρύ φάσμα αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών 

σε μία δραστηριότητα, ενσωματώνοντας την τεχνολογία, τα ικριώματα, τη συνεργατική μάθηση, την κριτική σκέψη, 

την αυθεντική αξιολόγηση και τον κονστρουκτιβισμό σε ένα ενιαίο πακέτο. 

Οι τρεις κύριες συνεισφορές που έχουν τα WebQuests στη μάθηση των μαθητών είναι: 

[1] Αύξηση των κινήτρων των μαθητών να μάθουν μέσα από την πρόκληση της αντιμετώπισης αυθεντικών 

καθηκόντων, η οποία απαιτεί από αυτούς να λύσουν ένα πρόβλημα, να κάνουν μια σύγκριση ή να 

κατασκευάσουν μια υπόθεση σε σχέση με μια πραγματική κατάσταση χρησιμοποιώντας πραγματικές 

πηγές. Οι μαθητές έχουν κίνητρο επειδή η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν στο συγκεκριμένο 

έργο υπερβαίνει τους τοίχους της τάξης. Οι εργασίες στα WebQuests απαιτούν από τους μαθητές να 

προβληματιστούν για τις δικές τους προοπτικές, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση μεταξύ τους και του έργου. 

[2] Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και πάλι μέσω της χρήσης μιας πραγματικής κατάστασης που 

απαιτεί οι μαθητές να κατασκευάσουν μια κατάλληλη λύση σε ένα πρόβλημα. Τα στοιχεία της γνωστικής 

ψυχολογίας και του κονστρουκτιβισμού ενσωματώνονται στην εργασία στο WebQuest, καθώς οι μαθητές 

όχι μόνο είναι υποχρεωμένοι να κατανοήσουν τις συλλεγόμενες πληροφορίες, αλλά και να τις αναλύσουν, 

να τις συνθέσουν και να τις μετατρέψουν σε κάτι νέο προσθέτοντας τις δικές τους προοπτικές που γίνονται 

εμφανείς στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου. Το Scaffolding (διαχωρισμός σε βήματα) είναι μια 

άλλη σημαντική συμβολή, καθώς οι μαθητές καθοδηγούνται προς την κύρια εργασία βήμα προς βήμα, 

ολοκληρώνοντας ένα στάδιο κάθε φορά. Μαζί αυτά βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν μια εις βάθος 

κατανόηση των κύριων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν μέσω της εδραίωσης της προηγούμενης γνώσης 

τους με τις νέες πληροφορίες που ανακαλύπτουν. Αυτό τους παρέχει στρατηγικές αντιμετώπισης που 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν όταν αντιμετωπίζουν ένα παρόμοιο ζήτημα και πάλι σε ένα διαφορετικό 

πλαίσιο ενεργοποιώντας τα σχήματα τους. 

[3] Δημιουργία μιας ευκαιρίας για συνεργασία, καθώς οι μαθητές πρέπει να συνεργαστούν για να 

ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο, ένα ζωτικό στοιχείο της προσέγγισης με επίκεντρο τον μαθητή. Τα 

συνεργατικά καθήκοντα μειώνουν την αίσθηση της απομόνωσης που μπορεί να έχουν οι μαθητές όταν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα για πρώτη φορά, καθώς θα παρέχεται υποστήριξη από ομότιμους μέσω 

ομαδικής εργασίας. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση των κινήτρων σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς 

πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

 

Αυτό που ακολουθεί είναι ένα θεωρητικό διάγραμμα της χρήσης των sCOOL-IT WebQuests στα Αγγλικά. 
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B.4 Τα sCOOL-IT WebQuests για την προώθηση της ομαδικής εργασίας και της κριτικής 

σκέψης 

 

Το μοντέλο του sCOOL-IT WebQuest μπορεί να 

θεωρηθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατάρτισης 

που χαρακτηρίζεται από βαθιά αφομοίωση νέων 

γνώσεων μέσω της κριτικής σκέψης. Η ιδέα πίσω 

από τα sCOOL-IT WebQuests υποστηρίζεται από 

τέσσερις κύριες δομές: κριτική σκέψη, εφαρμογή 

γνώσεων, κοινωνικές δεξιότητες και κλιμακωτή 

μάθηση. 

Κατά την ολοκλήρωση ενός WebQuest, οι μαθητές 

πρέπει να συνεργάζονται και να αλληλοεπιδρούν 

μεταξύ τους για να λύσουν ένα πρόβλημα μέσω 

ομαδικών συζητήσεων, προωθώντας έτσι τη 

διαλογική ανάπτυξη. Στη διαδικασία της ομάδας που 

δημιουργήθηκε από ένα WebQuest, οι 

εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν επίσης σε μια δυναμική 

ανταλλαγή ιδεών και τη συν-κατασκευή του νοήματος 

και της γνώσης, κάνοντας παράλληλα μια κοινή 

προσπάθεια για την επίτευξη της επιτυχίας. 
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Η διδασκαλία δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και η 

εφαρμογή της γνώσης πρέπει να είναι σε ένα 

κονστρουκτιβιστικό μαθησιακό περιβάλλον που θα 

πρέπει «να εμπλέξει τους μαθητές και να τους 

απαιτήσει να λύσουν προβλήματα και να 

οικοδομήσουν δεξιότητες που έχουν μεγαλύτερη 

σημασία για αυτούς». 

Θεωρητικά, τα sCOOL-IT WebQuests παράγονται 

για να προχωρήσουν πέρα από την παραδοσιακή 

θεωρητική βάση των WebQuests και να σκεφτούν 

άλλες πτυχές των WebQuests ως εργαλείο μάθησης. 

Δηλαδή, αντί να εστιάζουμε στις συνιστώσες των 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και της εφαρμογής της 

γνώσης, δίνεται επίσης έμφαση στην 

κονστρουκτιβιστική μάθηση, η οποία περιλαμβάνει 

την κριτική σκέψη και την εφαρμογή της γνώσης. 

Στην πράξη, ο σχεδιασμός των sCOOL-IT 

WebQuests ήταν μια σύνθετη διαδικασία που 

περιλάμβανε προσεκτικό σχεδιασμό, βάζοντας σε 

προοπτική όλες τις μεταβλητές που μπορούν να 

επηρεάσουν τη μάθηση του μαθητή, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, 

ψυχολογικών, γνωστικών, αναπτυξιακών πτυχών. 

Επιπλέον, για να βοηθήσει τους μαθητές στο άνοιγμα 

ενός διαλογικού χώρου και στην προώθηση της 

κριτικής σκέψης, όλα τα WebQuests δημιουργούν μη 

καθορισμένα προβλήματα για να εξερευνήσουν. 

Επιπλέον, αναθέτουν στους μαθητές μια σειρά από 

ιστοσελίδες που περιέχουν πολλαπλές προοπτικές 

σε ένα δεδομένο θέμα για να αναγκάσουν τους 

μαθητές να εξετάσουν εναλλακτικές προοπτικές, 

διευρύνοντας έτσι περαιτέρω τον διαλογικό χώρο και 

την κριτική σκέψη στην τάξη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα (από τη διαδικασία 

εργασίας μέχρι τα κριτήρια βαθμολόγησης) 

αναλύονται από την άποψη των μαθητών. 

Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει τα 

WebQuests με επίκεντρο τον μαθητή και την έρευνα, 

χτισμένο γύρω από ένα σενάριο ενδιαφέροντος για 

τους μαθητές, οι οποίοι εργάζονται σε μικρές ομάδες, 

ακολουθώντας τις οδηγίες του μοντέλου WebQuest. 

Οι μαθητές συμβάλλουν συλλογικά στην κατανόηση 

των ζητημάτων σημαντικού ευρέως και βαθιά. Τέλος, 

οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις έχουν ως στόχο να 

βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτυχθούν και όχι να 

παρατηρήσουν τα λάθη τους. 

Συνοψίζοντας, η προσέγγιση sCOOL-IT μπορεί να 

συνοψιστεί ως εξής: 
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Εφαρμογή γνώσης & 
αναζήτηση νέων γνώσεων 

Ομαδική εργασία 

Συνεργατική μάθηση 

Συλλογική σκέψη 

Διαλογική προσέγγιση 

Προσέγγιση  

sCOOL-IT WebQuest  
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Β.5 Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος κατάρτισης 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε δύο κύριες κατηγορίες δικαιούχων: 

1. Δάσκαλοι & Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται πώς να χρησιμοποιούν 

τα WebQuests στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Θα χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση του έργου 

sCOOL-IT για να μάθουν σχετικά με αυτή την καινοτόμο μεθοδολογία που βασίζεται σε προκλήσεις. Αυτό 

θα τους βοηθήσει να εμπλουτίσουν την παιδαγωγική τους προσέγγιση: προώθηση καλύτερων επιδόσεων 

των μαθητών σε γενικά σχολικά μαθήματα και ανάπτυξη εγκάρσιων ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων 

σύμφωνα με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.  

Οι διευθυντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να προωθήσουν τη 

μεθοδολογία WebQuest ως κοινό εργαλείο στα σχολεία τους, να το υιοθετήσουν πέρα από περιστασιακή 

χρήση και να διασφαλίσουν ότι αυτή η προσέγγιση φτάνει σε όλους τους εκπαιδευτικούς.  

 

2. Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Το πρόγραμμα κατάρτισης του έργου απευθύνεται επίσης στους μαθητές με στόχο να αυξήσουν το 

επίπεδο της συμμετοχής τους και το ενδιαφέρον τους για τα γενικά σχολικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας 

ένα νέο και δημιουργικό εργαλείο. Το πρόγραμμα κατάρτισης sCOOL-IT έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς να ξεκλειδώσουν αποτελεσματικά αυτό το δυναμικό και να 

εμπλέξουν τους σύγχρονους μαθητές σε μια ενεργή διαδικασία μάθησης που δημιουργεί μια βαθύτερη 

κατανόηση των σχολικών θεμάτων, όπως οι επιστήμες και τα μαθηματικά. Παράλληλα, προωθεί την 

ανάπτυξη εγκάρσιων ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 

B.6 Ο ρόλος του δασκάλου και το πλεονέκτημα στη χρήση των WebQuests 

Το γεγονός ότι πρόκειται για δραστηριότητα προσανατολισμένη στον μαθητή σημαίνει ότι ο μαθητής έχει ενεργό, 

εξέχοντα ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι ήσσονος σημασίας, 

ακριβώς το αντίθετο: ο δάσκαλος είναι αυτός που χτίζει γέφυρες μεταξύ παρεμπίπτουσας και επιδιωκόμενης 

μάθησης και καθιστά τη διδασκαλία και τη μάθηση αποτελεσματική. Είναι υπεύθυνος για τον εμπλουτισμό του 

μαθήματος με προκλητικά, ενδιαφέροντα και ελκτυστικά WebQuests. Κατά το σχεδιασμό του WebQuest, ο 

δάσκαλος πρέπει να επιλέξει ελκυστικό και πρακτικό υλικό για να βοηθήσει στην εκπλήρωση της εργασίας. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την παροχή στους μαθητές των πόρων που απαιτούνται για τη 

δημιουργία του τελικού προϊόντος. Ο δάσκαλος οργανώνει επίσης το συνεργατικό περιβάλλον και θα αναθέσει 

τους διαφορετικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από κάθε μαθητή. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάθεση διαφόρων ρόλων στα μέλη της ομάδας και στη διεύθυνσή τους στον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων 

τους. Είναι ζωτικής σημασίας ότι ο δάσκαλος εξηγεί ξεκάθαρα στους μαθητές τι αναμένεται και πώς ακριβώς θα 

αξιολογηθούν. 

Όταν χρησιμοποιούν στρατηγικές διδασκαλίας WebQuest, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να λένε στους μαθητές τι 

«χρειάζονται» να κάνουν — όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν ήδη αναφέρονται στη διαδικασία WebQuest, οι μαθητές 

απλά πρέπει να το βρουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει καθοδήγηση και να διευκολύνει τη 

διαδικασία αναζήτησης της γνώσης. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να εκφράζουν άμεσες απόψεις, να επικρίνουν ή να συζητούν με όρους λανθασμένου 

ή σωστού. Οι μαθητές θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν την κατανόηση και τις αντιλήψεις τους 
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που αποκτήθηκαν κατά την εφαρμογή του WebQuest χωρίς να ανησυχούν αν θα χαρακτηριστεί ως «σωστό» ή 

«λάθος».  

 

Β.7 Ο ρόλος του μαθητή και το πλεονέκτημα στη χρήση των WebQuests  

Τα WebQuests βασίζονται στη συνεργασία και τη συνεργασία, η οποία ενισχύει το αίσθημα ευθύνης των μαθητών 

τόσο προς την ομαδική όσο και προς την ατομική μάθηση. Κάθε μέλος της ομάδας είναι ατομικά υπεύθυνο για το 

ρόλο του στην επίτευξη του στόχου και στην ανταλλαγή των γνώσεων που έχει αποκτήσει. Ένα WebQuest είναι 

αποτελεσματικό όταν αναγκάζει τους μαθητές να εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. Τα WebQuests επιτρέπουν 

στους μαθητές να χρησιμοποιούν τους πόρους του διαδικτύου αποτελεσματικά και δημιουργικά: αυτοί που 

προεπιλέγονται από τον δάσκαλο και αυτοί που βρίσκουν τον εαυτό τους. Αυτή η διδακτική στρατηγική απαιτεί 

από τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες, να αντικατοπτρίζουν αργότερα και να λαμβάνουν αποφάσεις με 

βάση αυτές τις πληροφορίες. Ένα αποτελεσματικό WebQuest επιτρέπει στους μαθητές να χρησιμοποιούν τις 

δεξιότητες ομαδικής εργασίας και δίνει προτεραιότητα στον μετασχηματισμό των πληροφοριών. 

Τέλος, τα WebQuests ευνοούν επίσης την ικανότητα «Μαθαίνοντας πώς να μαθαίνεις». 



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to reshape  
school education and training 
Αρ. έργου: 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

- 17 - 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ταξινόμηση WebQuests 

Γ.1 Εισαγωγή  

Ο στόχος της εισαγωγής ενός WebQuest είναι να κάνει τη δραστηριότητα επιθυμητή και διασκεδαστική για τους 

μαθητές. Όταν η δραστηριότητα που δίνεται σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες, τις εμπειρίες του παρελθόντος 

ή τους μελλοντικούς στόχους των μαθητών, τότε είναι εγγενώς πιο ενδιαφέρουσα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο 

να οικοδομήσουμε μια εισαγωγή κινήτρων που θα εμπλέξει και θα διεγείρει τους μαθητές στην αρχή κάθε 

WebQuest. 

Ως δάσκαλος, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι η εισαγωγή ενός WebQuest καθιερώνει τη σύνδεση μεταξύ της 

εργασίας που ακολουθεί και του μαθητή σας. Αν είναι ελκυστικό και αρπάζει το ενδιαφέρον τους, οι πιθανότητες 

είναι ότι οι μαθητές θα βυθιστούν στην περιπέτεια με ενθουσιασμό. Αν όχι, μπορεί να χάσουν το ενδιαφέρον τους 

και να επενδύσουν λιγότερη προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Παρακάτω είναι μερικές 

συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε μια ελκυστική και ελκυστική εισαγωγή για τα WebQuests σας: 

 Θυμηθείτε το κοινό σας: προσπαθήστε να φτιάξετε το κείμενό σας με επίκεντρο τον μαθητή γράφοντας 

στους μαθητές. Προσαρμόστε το στυλ γραφής σας ανάλογα και απευθυνθείτε απευθείας στους μαθητές.  

 Παροχή βασικών πληροφοριών και σεναρίων κινήτρων, όπως η παροχή στους μαθητές ρόλων για να 

παίξουν. Για παράδειγμα, στο sCOOL-IT WebQuest Παρούσες συνέπειες του «Trolley Problem»/ 

Αυτόματα αυτοκίνητα της Phillipa Foot – Ναι ή Όχι; οι μαθητές έχουν τους ρόλους των μηχανικών σε 

μια από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο Tesla, Inc. Έτσι, από την αρχή αυτής της 

εμπειρίας οι μαθητές βυθίζονται σε μια πολύ ζωντανή περιπέτεια που αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα σε μια μοντέρνα εταιρεία. Αυτές οι πτυχές πιθανότατα θα ενισχύσουν το κίνητρο των μαθητών 

να εκτελέσουν το έργο που δίνεται.  

 Προσθέστε στοιχεία πραγματικού κόσμου σε απευθείας σύνδεση έρευνες για την πλήρη συμμετοχή των 

μαθητών. Συνδέστε το θέμα σας με κάτι που αντικατοπτρίζει την καθημερινή τους ζωή ή ευθυγραμμίζεται 

με τα ενδιαφέροντα ή τους στόχους τους. Για παράδειγμα, το sCOOL-IT WebQuest Η επιρροή του Twitter 

στη σύγχρονη κοινωνία επικεντρώνεται στο Twitter ως ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης κοντά στους 

νέους του σήμερα και χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να θέσει κάποια σημαντικά ερωτήματα στα οποία θα 

πρέπει να προβληματιστούν.  

 

 

Γ.2 Διαδικασία — τύποι διαδικασιών που μπορούν να ενσωματωθούν στο WebQuest 

ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους 

Πώς να οικοδομήσουμε τη διαδικασία ενός WebQuest για να διασφαλίσουμε ότι τα διαφορετικά στυλ μάθησης 

αντιμετωπίζονται σωστά; Το Institute for Learning Styles Research ορίζει τους ακόλουθους τύπους 

εκπαιδευομένων (https://www.learningstyles.org/styles/index.html): 

 

 

 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%81%cf%81%ce%bf%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-twitter-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%81%cf%81%ce%bf%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-twitter-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/
https://www.learningstyles.org/styles/index.html
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Εκπαιδευόμενος προσανατολισμένος στην εκτύπωση  

Κύρια χαρακτηριστικά: 

 Συχνά κρατά σημειώσεις  

 Μπορεί να θέλει να γράψει στο μαυροπίνακα  

 Θυμάται γρήγορα και εύκολα ό,τι διαβάζεται  

 Μαθαίνεις καλύτερα όταν βλέπεις ή γράφεις κάτι 

Αυτός ο τύπος μαθητή προτιμά να έχει το πλήρες κείμενο σε γραπτή μορφή. Το πλεονέκτημα για αυτό το είδος 

μαθητή είναι ότι μπορεί να περάσει από το WebQuest με τον επιθυμητό ρυθμό. Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος 

μπορεί να πάει πίσω (ή προς τα εμπρός) για να επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος του κειμένου και να 

βεβαιωθεί ότι αυτό το μέρος είναι καλά κατανοητό. Για αυτόν τον τύπο μαθητή, ίσως είναι καλύτερο να έχετε κάθε 

WebQuest πλήρως εκτυπωμένο. Από την άλλη πλευρά: online WebQuests είναι κατάλληλα για προς τα εμπρός 

και πίσω κύλιση και την ανάγνωση με το δικό του ρυθμό, καθώς και.  

 

Ακουστικός μαθητής 

Κύρια χαρακτηριστικά: 

 Τείνει να θυμάται και να επαναλαμβάνει ιδέες που παρουσιάζονται προφορικά  

 Μαθαίνει καλά μέσα από τις διαλέξεις  

 Είναι ένας εξαιρετικός ακροατής  

 Μπορεί να αναπαράγει σύμβολα, γράμματα ή λέξεις ακούγοντάς τα 

Αυτός ο τύπος μαθητή προτιμά να ακούει ένα κείμενο. Εάν ένας δάσκαλος γνωρίζει ότι αυτός ο τύπος μαθητή 

αντιπροσωπεύεται στην τάξη στην οποία παρουσιάζεται ένα WebQuest, μπορεί να καταγράψει το κείμενο του 

WebQuest σε ένα αρχείο ήχου που μπορεί να αναπαραχθεί σε ένα smartphone, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το προφορικό κείμενο δίπλα στη γραπτή, ηλεκτρονική έκδοση. Σημειώστε ότι οι 

εικονογραφήσεις δεν μπορούν να μετατραπούν σε προφορικό κείμενο, οπότε απαιτείται ακόμα κάποια οπτική 

προσπάθεια του μαθητή. Η εγγραφή έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι μπορεί να επαναληφθεί όσο συχνά αρέσει 

στον μαθητή. 

 

Απτικός μαθητής 

Κύρια χαρακτηριστικά: 

 Του αρέσει μια «χειροποίητη» προσέγγιση στη μάθηση  

 Εμπλέκει την αίσθηση της αφής στη μάθηση  

 Του αρέσει να κάνει έργα τέχνης  

 Του αρέσει να ενώνει τα πράγματα 

Αυτός ο τύπος μαθητή του αρέσει να αγγίζει τα πράγματα και για το λόγο αυτό μπορούμε επίσης να το ονομάσουμε 

«απτική μάθηση». Δεν είναι τόσο δύσκολο να φανταστεί κανείς μια έκδοση των WebQuests που είναι κατάλληλη 

για απτική μάθηση: ο μαθητής μπορεί να ωφεληθεί από την ύπαρξη φυσικών αντικειμένων για να εξετάσει και να 

συνεργαστεί με. Επίσης, ο σχεδιαστής του WebQuest (δάσκαλος) θα μπορούσε να είναι πρόθυμος να 

κατασκευάσει εργασίες που καλούν τον εκπαιδευόμενο να χρησιμοποιήσει τα χέρια του: πειράματα στη φυσική, 

που εργάζονται με πραγματικά φυτά και ζώα στη βιολογία. Επίσης, καλώντας τους ειδικούς να εισαγάγουν και να 

εξηγήσουν ένα θέμα (Ιστορία, Γεωγραφία) μπορεί να βοηθήσει να φέρει τον ζωντανό κόσμο στην τάξη.  
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Και για όλα τα θέματα που καλύπτονται, οι μαθητές μπορούν να σταλούν στη βιβλιοθήκη ή σε εκθέσεις για να 

πάρουν πληροφορίες ή ακόμα και να αγγίξουν τα πράγματα που βλέπουν. 

 

Διαδραστικός μαθητής  

Κύρια χαρακτηριστικά: 

 Μαθαίνει καλύτερα μέσω της έκφρασης  

 Συχνά βουίζει ή μιλάει στον εαυτό του ή σε άλλους  

 Συνήθως δεν είναι ήσυχο για μεγάλο χρονικό διάστημα  

 Συχνά μιλάει εκτενώς... μόνο και μόνο για να ακούσει τον εαυτό του να μιλάει!  

Αυτός ο τύπος μαθητευόμενου προτιμά να προφέρει το περιεχόμενο και να το συζητήσει με άλλους μαθητές: τείνει 

να είναι ομιλητικός και ακόμη και να κάνει θορύβους όταν δεν επικοινωνεί (όπως το βουητό). Οι περισσότεροι 

WebQuests οδηγούν σκόπιμα τους μαθητές να διατυπώσουν τα ευρήματά τους και τις σκέψεις τους για ένα θέμα: 

η όλη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και αναδιατύπωσής τους με δικά τους λόγια και συζήτησης των 

περιεχομένων σε μια μικρή ομάδα ή παρουσίασης της (που συμβαίνει στα περισσότερα WebQuests) είναι πολύ 

κατάλληλη για αυτόν τον τύπο μαθητή. Φυσικά, όταν κάνουν ατομική εργασία, οι μαθητές μπορούν να βουρτσίζουν 

ή να χτυπούν τα δάχτυλά τους όσο θέλουν. 

 

Κιναισθητικός μαθητής 

Κύρια χαρακτηριστικά: 

 Μαθαίνει κάνοντας, άμεση συμμετοχή  

 Δεν είναι πολύ προσεκτικό στις οπτικές ή ακουστικές παρουσιάσεις  

 Θέλει να «κάνει» κάτι  

 Προσπαθεί τα πράγματα έξω και του αρέσει να χειραγωγεί αντικείμενα  

Ο τυπικός κιναισθητικός μαθητής κινείται πολύ, είναι ένας φτωχός ακροατής και δεν θα είναι πολύ προσεκτικός 

στα οπτικά ερεθίσματα (παρουσιάσεις) ή στις γραπτές πληροφορίες: αυτός ο μαθητής πρέπει να είναι δραστήριος 

(πατώντας στο τραπέζι ή μετακινούμενος στην τάξη) και είναι καλύτερα αμφισβητημένος με αναθέσεις που τους 

αναγκάζουν να δράσουν σωματικά. Για τα WebQuests αυτό μπορεί να απαιτήσει κάποιες προσαρμογές που 

στοχεύουν να κάνουν αυτούς τους μαθητές να μετακινηθούν και να μάθουν πειραματιζόμενοι αντί να διαβάζουν, 

στο μέτρο του δυνατού. Πιθανώς τα παιχνίδια ρόλων θα ταίριαζαν καλά με το στυλ μάθησης τους. 

 

Οπτικός μαθητής  

Κύρια χαρακτηριστικά: 

 Μαθαίνει βλέποντας και παρακολουθώντας διαδηλώσεις  

 Του αρέσουν οπτικά ερεθίσματα όπως εικόνες, διαφάνειες, γραφήματα, επιδείξεις, κ.λπ.  

 Δημιουργεί την εικόνα μιας μορφής βλέποντας την στο «μάτι του νου»  

 Συχνά έχει ζωηρή φαντασία 

Αυτός ο τύπος μαθητή μοιάζει σχεδόν το ακριβώς αντίθετο από τον κιναισθητικό μαθητή: αυτός ο μαθητής 

επωφελείται από την εξέταση των πραγμάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, έργα τέχνης) και τείνει να απεικονίσει αυτό 

που λέγεται ή γράφεται, βοηθούμενο από μια ζωηρή φαντασία. Τα περισσότερα WebQuests που παράγονται στο 
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έργο sCOOL-IT θα ευχαριστήσουν αυτό το είδος μαθητή και η βασική προϋπόθεση για να είναι ένας ενεργός 

ερευνητής στο διαδίκτυο, ταιριάζει σε αυτό το προφίλ τέλεια. 

 

Οσφρητικός μαθητής (μάθημα από τη μυρωδιά και τη γευσιγνωσία) 

Κύρια χαρακτηριστικά: 

 Μαθαίνει καλύτερα την αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης  

 Οι μυρωδιές έχουν ιδιαίτερη σημασία  

 Συνδέει μια συγκεκριμένη μυρωδιά με συγκεκριμένες μνήμες  

 Είναι συχνά σε θέση να εντοπίζει τις μυρωδιές  

 Βρίσκει ότι οι μυρωδιές προσθέτουν στη μάθηση 

Θα είναι δύσκολο να φιλοξενήσουμε ή ακόμα και να ικανοποιήσουμε τους μαθητές με αυτό το συγκεκριμένο στυλ 

μάθησης σε οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης που γνωρίζουμε. Και πάλι, φυσικά και βιολογικά πειράματα στην 

τάξη εκτός από τις αναθέσεις που δίνονται στα WebQuests θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα. Ωστόσο, αν θέλουμε 

να ευχαριστήσουμε τους μαθητές κάνοντας τους να μυρίζουν ή να δοκιμάζουν πράγματα, μπορεί να 

δυσκολευτούμε να το ενσωματώσουμε σε ένα WebQuest ή σε οποιοδήποτε είδος μαθήματος για αυτό το θέμα. 

Εκτός από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για μελλοντικούς μάγειρες και sommeliers (και παρόμοια 

προγράμματα), δεν εμπλέκονται πολύ οσμή και γευσιγνωσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Γ.3 Τύποι εργασιών για ένα WebQuest ανάλογα με το τι πρέπει να επιτευχθεί 

Όταν σχεδιάζετε το WebQuest πρέπει να εξετάσετε την υποκείμενη εργασία του και τι θέλετε να επιτύχετε με αυτό. 

Ο Dodge έχει εντοπίσει διάφορες εργασίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα WebQuest. Παρακάτω 

θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό για το διαφορετικό είδος εργασιών για τα WebQuests σας, όπως προτείνεται από 

το Dodge μαζί με ορισμένες συμβουλές και παραδείγματα που βασίζονται στην εμπειρία του έργου sCOOL-IT.  

 

Εργασία αναδιήγησης 

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να αποδείξουν τι έχουν καταλάβει από ορισμένες πληροφορίες που έχουν 

απορροφήσει με την παραγωγή ενός εγγράφου, παρουσίασης ή περίληψης. 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: στην αρχή του ταξιδιού σας στο WebQuest με τους μαθητές. Τα καθήκοντα 

επαναλήψεως είναι κοντά στην παραδοσιακή μάθηση και θα αποτελέσουν γέφυρα προς τη διαφορετική 

προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τη μεθοδολογία διδασκαλίας WebQuest. Μια εργασία επαναλήψεως θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο βήμα για την ανάπτυξη της κατανόησης ενός θέματος. Ένα WebQuest 

που βασίζεται σε μια εργασία επαναλήψεως θα μπορούσε να συνδυαστεί με άλλες εργασίες. Στο έργο sCOOL-IT 

οι εργασίες επαναλήψεως συνδυάστηκαν με στοιχεία από άλλες εργασίες για τη δημιουργία WebQuests, το πρώτο 

βήμα των οποίων είναι να κάνουν τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και 

αργότερα να το αξιοποιήσουν. Για παράδειγμα, το WebQuest Σας αρέσει η τέχνη του δρόμου; εισάγει 

πρώτα το θέμα της τέχνης του δρόμου ζητώντας από τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες και να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτή τη σύγχρονη μορφή τέχνης.  

Δεξιότητες που ένα έργο επαναλήψεως επιδιώκει να αναπτύξει: σύνοψη, απόσταξη και επεξεργασία 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: PowerPoint ή άλλες παρουσιάσεις πολυμέσων, αφίσες, σύντομες 

αναφορές 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85/
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Συμβουλές κατά το σχεδιασμό των WebQuest σας με βάση την εργασία την αναδιήγηση: 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Εξετάστε το βαθμό μετασχηματισμού 
πληροφοριών που απαιτείται από τους μαθητές. 

✓ Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές κατανοούν ότι οι 
παρουσιάσεις/εκθέσεις τους δεν θα πρέπει να 
είναι απλές πληροφορίες αντιγραφής-
επικόλλησης από τις πηγές. 

✓ Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν περιθώριο για 
το τι να αναφέρουν και πώς να οργανώσουν τα 
ευρήματά τους. 

 Αποφύγετε τις εργασίες που απαιτούν την 
αναζήτηση απλών, ασφαλών απαντήσεων σε 
προκαθορισμένες ερωτήσεις. 

 Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε εργασίες 
επαναλήψεως για τους μαθητές γνώσης που 
ήδη υποτίθεται ότι έχουν και για θέματα με τα 
οποία είναι εξοικειωμένοι.  

 

 

Εργασία σύνταξης 

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές και να τις τοποθετούν σε 

μια κοινή μορφή 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε ο μαθητής σας να εξοικειωθεί με ένα σύνολο περιεχομένου από 

διάφορες πηγές, κάνοντας ταυτόχρονα επιλογές σχετικά με την επιλογή των πληροφοριών και την οργάνωσή τους. 

Ένα WebQuest βασισμένο σε μια εργασία μεταγλώττισης θα ήταν κατάλληλο όταν εισαγάγετε ένα νέο θέμα και θα 

θέλατε οι μαθητές σας να το αναλύσουν. Μια σειρά από WebQuests στο έργο sCOOL-IT βασίζονται σε εργασίες 

μεταγλώττισης, αν και όλα συνδυάζονται με άλλες εργασίες για πολυδιάστατη εμπειρία. Για παράδειγμα, το 

WebQuest Πυρηνική ενέργεια και πυρηνική δύναμη με ένα έργο συλλογής ζητώντας από τους μαθητές 

να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας από διάφορους πόρους (βίντεο, 

άρθρα, επιστημονικά περιοδικά) ως ένα πρώτο βήμα που οδηγεί σε μια βαθύτερη ανάλυση σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας και τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης της 

πυρηνικής ενέργειας.  

Δεξιότητες που μια εργασία συλλογής επιδιώκει να αναπτύξει: δεξιότητες οργάνωσης, επιλογής και έκθεσης 

πληροφοριών 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: μια συλλογή σε μια μοναδική μορφή, για παράδειγμα ένας χάρτης, μια 

έκθεση, μια χρονοκάψουλα, κ.λπ.  

 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest με βάση την εργασία σύνταξης: 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Απαιτήστε από τους μαθητές να μετατρέψουν 
τις πληροφορίες σε μια μοναδική μορφή. 

✓ Συμπεριλάβετε πόρους σε διαφορετικές 
μορφές: επιστημονικά κείμενα, βίντεο, 
ποιήματα, δημοσιογραφικά άρθρα, 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
εικόνες κ.λπ. 

 Αποφύγετε να ορίσετε μια εργασία που θα 
ήταν εφικτή από μια απλή επικόλληση 
αντιγραφής των πληροφοριών. 

 Μην κάνετε όλες τις αποφάσεις οργάνωσης 
και μορφοποίησης για τους μαθητές. 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc/
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✓ Καθορισμός προτύπων για την οργάνωση 
της κατάρτισης. 

✓ Απαιτήστε από τους μαθητές να βρουν τα 
δικά τους κριτήρια για την επιλογή των 
αντικειμένων που έβαλαν μαζί και να 
διατυπώσουν τα κριτήριά τους. 

 

Εργασία μυστηρίου 

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να βρουν μια απάντηση σε ένα θέμα ερευνώντας πληροφορίες από διάφορες 

πηγές 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε να προκαλέσετε ενδιαφέρον για ένα θέμα που είναι κατά τα άλλα μη 

ελκυστικό ή μη δημοφιλές με τους μαθητές σας. Ένα WebQuest βασισμένο σε ένα μυστηριώδες έργο θα ήταν 

κατάλληλο για μαθητές όλων των ηλικιών, καθώς βασίζεται στην ανάδευση της περιέργειάς τους. Αυτός ο τύπος 

WebQuest θα ήταν επίσης χρήσιμος όταν έχετε εισαγάγει ένα συγκεκριμένο θέμα και θα θέλατε να ενθαρρύνετε 

τους μαθητές σας να σκάψουν βαθύτερα και να βρουν λεπτομέρειες που δεν διδάσκονται στα μαθήματά σας. 

Υπάρχει ένα WebQuest στο έργο sCOOL-IT που συνδυάζει στοιχεία μιας εργασίας μυστηρίου με στοιχεία μιας 

αναλυτικής εργασίας. Γονίδια και χρώμα ματιών των ματιών προκαλούν τους μαθητές να μετατραπούν σε 

ντετέκτιβ για λίγο ερευνώντας το χρώμα των ματιών των παιδιών διάσημων προσώπων. Το κλειδί για την επίλυση 

του μυστηρίου έγκειται στην εφαρμογή ενός τετραγώνου Punnet που θα τους βοηθήσει να καθορίσουν τους 

πιθανούς συνδυασμούς χρωμάτων ματιών. Τα WebQuests που βασίζονται σε ένα μυστηριώδες έργο θα ήταν 

κατάλληλα για χρήση σε θέματα όπως η «Βιολογία» ή η «Φυσική», όπου μπορείτε να παρέχετε στοιχεία βασισμένα 

στην επιστημονική γνώση.  

Δεξιότητες που ένα έργο μυστηρίου επιδιώκει να αναπτύξει: δεξιότητες για τη συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών από πολλαπλές πηγές· δεξιότητες για τη συγκέντρωση πληροφοριών με την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ή γενικεύσεων σε διάφορες πηγές πληροφοριών· δεξιότητες κριτικής σκέψης· προσεκτική 

εξέταση και προσοχή στη λεπτομέρεια. 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: μια απάντηση σε ένα παζλ/μυστήριο 

 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό WebQuest σας με βάση την εργασία μυστηρίου: 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Σχεδιάστε ένα πολύπλοκο μυστήριο που 
απαιτεί διερεύνηση πολλαπλών πηγών. 

✓ Δημιουργήστε μια διαδρομή από ενδείξεις 
που πρέπει να συγκεντρωθούν για να 
δώσουν την απάντηση. 

✓ Βάλτε κάποια ψεύτικα μονοπάτια για να 
αμφισβητήσετε την κριτική σκέψη των 
μαθητών. 

 Μην δημιουργείτε ένα παζλ που μπορεί να 
λυθεί απλά βρίσκοντας τη συγκεκριμένη 
απάντηση σε μια δεδομένη 
ιστοσελίδα/άρθρο/βίντεο, κ.λπ. 

 

 

 

 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1/
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Δημοσιογραφική εργασία 

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να συγκεντρώσουν γεγονότα και να τα οργανώσουν σε δημοσιογραφικό 

έργο 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε να αναπτύξετε την κατανόηση των πιθανών προκαταλήψεων στην 

αναφορά. Τα WebQuests που βασίζονται σε ένα δημοσιογραφικό έργο είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για θέματα όπως 

η «Ιστορία», αλλά θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν και για άλλα θέματα αν συνδυαστούν με άλλα 

καθήκοντα. Για παράδειγμα, το έργο sCOOL-IT έχει ένα WebQuest στο θεματικό πεδίο «Βιολογικές επιστήμες» 

που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο. Η πανδημία WebQuest Πανδημίες και COVID 19: παρελθόν, παρόν 

και μέλλον το μέλλον βασίζονται σε ένα συνδυασμό δημοσιογραφικού και συλλογικού έργου. Το πρώτο 

καθήκον για τους μαθητές είναι να διερευνήσουν μια σειρά ασθενειών και να συγκεντρώσουν τεκμηριωμένες 

πληροφορίες σχετικά με αυτές. Μόλις δημιουργήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων, καλούνται να γράψουν 

ένα επιστημονικό άρθρο σχετικά με τις επιλεγμένες ασθένειες, απεικονίζοντας ότι το άρθρο θα δημοσιευθεί σε μια 

επιστημονική εφημερίδα/περιοδικό.  

Δεξιότητες που ένα δημοσιογραφικό έργο επιδιώκει να αναπτύξει: κριτική σκέψη, ακρίβεια, κριτική 

αξιολόγηση των πληροφοριών και ικανότητα διάκρισης γεγονότων, ανάπτυξη ευαισθητοποίησης για πιθανή 

προκατάληψη στην υποβολή εκθέσεων 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: ένα δημοσιογραφικό άρθρο 

 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest σας με βάση μια δημοσιογραφική εργασία:  

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές σας κατανοούν 
ότι η ακρίβεια είναι πιο σημαντική σε αυτό 
το έργο. 

✓ Παρέχετε τους σωστούς πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που 
είναι πραγματικοί και άλλοι που είναι 
μεροληπτικοί. 

✓ Τονίστε τη σημασία του να αναλογιστείτε 
τις δικές σας προκαταλήψεις, να τις 
αναγνωρίσετε και να ελαχιστοποιήσετε τον 
αντίκτυπό τους στο γράψιμο. 

 Μην αφήνετε πολύ χώρο για 
δημιουργικότητα που θα μπορούσε να 
επηρεάσει την ακρίβεια 

 

Εργασία σχεδίασης  

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα προϊόν ή ένα σχέδιο δράσης που επιτυγχάνει έναν 

προκαθορισμένο στόχο και λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένους περιορισμούς 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε να αναπτύξετε πρακτικές δεξιότητες πραγματικής ζωής για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων στον αντίστοιχο θεματικό τομέα. Αυτοί οι τύποι WebQuests είναι κατάλληλοι για 

θέματα όπως «Φυσική», «Βιολογία» και «Μαθηματικά», αν και θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν και για 

άλλα θέματα, ειδικά αν συνδυάζονται με άλλους τύπους εργασιών. Για παράδειγμα, το έργο sCOOL-IT προσφέρει 

ένα WebQuest στη Γεωγραφία που βασίζεται σε μια εργασία σχεδιασμού. Στο Πώς να σχεδιάσετε μια 

πόλη από το μέλλον υπάρχει ένας συνδυασμός ενός έργου σχεδιασμού και ενός αναλυτικού έργου που 

προκαλεί τους μαθητές να αναπτύξουν ένα σχέδιο πόλης που θα αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο μέρος όπου ο 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-covid-19-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%ad/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-covid-19-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%ad/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%84%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf/
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καθένας μπορεί να έχει μια καλύτερη ζωή με ελαχιστοποιημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πριν από αυτό, οι 

μαθητές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων και να αναλύσουν τις 

επιπτώσεις τους στη ζωή των ανθρώπων και στο περιβάλλον.  

Δεξιότητες που ένα έργο σχεδιασμού επιδιώκει να αναπτύξει: δεξιότητες για εργασία εντός προκαθορισμένων 

περιορισμών 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: προϊόν ή σχέδιο δράσης 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest με βάση μια εργασία σχεδίασης:  

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Παραδώστε αυθεντικούς περιορισμούς, 
κοντά στην πραγματική ζωή. 

✓ Απαιτήστε από τους μαθητές να 
παραδώσουν ένα προϊόν που πραγματικά 
χρειάζεται κάπου από κάποιον. 

✓ Ορίστε περιορισμούς που ένα άτομο μπορεί 
να εκπληρώσει στην πραγματική ζωή, για 
παράδειγμα έναν αυστηρό προϋπολογισμό, 
νομικούς περιορισμούς, κριτήρια 
σχεδιασμού, κ.λπ.  

✓ Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθείτε να αφήνετε 
χώρο για δημιουργικότητα μέσα στους 
περιορισμούς που έχετε καθιερώσει. 

 Μην απαιτείτε από τους μαθητές να 
σχεδιάσουν ένα ιδανικό προϊόν ενώ 
εργάζονται εντός περιορισμών όπως ο 
προϋπολογισμός ή οι κανονισμοί. 

 

 

Δημιουργική εργασία προϊόντων 

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να δημιουργήσουν κάτι μέσα σε μια δεδομένη μορφή 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε να εμπλέξετε τους μαθητές σας σε μια δημιουργική διαδικασία, αλλά 

εξακολουθεί να δημιουργεί ορισμένους περιορισμούς. Ένα WebQuest που βασίζεται σε ένα δημιουργικό έργο 

προϊόντος θα ήταν κατάλληλο όταν οι μαθητές έχουν ήδη αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για ένα συγκεκριμένο 

θέμα και θα θέλατε να τους ενθαρρύνετε να εκφράσουν τη μάθησή τους μέσω μιας δημιουργικής διαδικασίας 

ταυτόχρονα με βάση αυτά που έχουν ήδη διδαχθεί. Αυτός ο τύπος WebQuests είναι κατάλληλος για 

ανθρωπιστικούς κλάδους, καθώς βασίζονται στη δημιουργικότητα και όχι στην ακρίβεια. Το sCOOL-IT WebQuest 

Πώς είναι να ζεις στη Λίθινη Εποχή; από το θεματικό πεδίο «Ιστορία & Πολιτιστική Κληρονομιά» 

παρουσιάζει μια συμβίωση ενός έργου επαναλήψεως, ενός έργου συλλογής και ενός δημιουργικού προϊοντικού 

έργου. Οι μαθητές καθοδηγούνται μέσα από διάφορα βήματα που ξεκινούν με τη διεξαγωγή βαθύτερης έρευνας 

στη Λίθινη Εποχή για να έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή ενός δοκιμίου σχετικά με την εμπειρία τους ως 

άνθρωπος που ζει κατά τη διάρκεια της Λίθινης Εποχής. σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ακολουθήσουν τους 

περιορισμούς του είδους της συγγραφής δοκιμίων, ενώ ταυτόχρονα να συνδέσουν τη δημιουργικότητά τους με τις 

γνώσεις που έχουν αποκτήσει στις ιδιαιτερότητες της περιόδου της Λίθινης Εποχής.   

Δεξιότητες που ένα δημιουργικό έργο προϊόντος επιδιώκει να αναπτύξει: δημιουργικότητα και αυτοέκφραση· 

δεξιότητες για την παράδοση ενός προϊόντος σε μια συγκεκριμένη μορφή 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: ένα προϊόν σε μια δεδομένη μορφή: ζωγραφική, παιχνίδι, αφίσα, παιχνίδι, 

μιμούμενο ημερολόγιο, τραγούδι, κ.λπ.  

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b6%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%af%ce%b8%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae/
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Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest σας με βάση μια δημιουργική εργασία προϊόντος: 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Δώστε έμφαση στη δημιουργικότητα και την 
αυτοέκφραση, καθώς και κριτήρια ειδικά για 
το επιλεγμένο είδος. 

✓ Υπογραμμίστε τη σημασία των περιορισμών: 
προσήλωση σε ένα συγκεκριμένο 
καλλιτεχνικό ύφος· χρήση των συμβάσεων 
συγκεκριμένου μορφοτύπου· εσωτερική 
συνοχή· περιορισμοί όσον αφορά το μήκος, 
το μέγεθος ή το πεδίο εφαρμογής. 

✓ Εξισορρόπηση της δημιουργικότητας και των 
περιορισμών. 

 Μην θέτετε πάρα πολλούς περιορισμούς που 
θα περιόριζαν τη δημιουργικότητα. 

 

Εργασία οικοδόμησης συναίνεσης  

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να εξετάσουν και, αν είναι δυνατόν, να προσαρμόσουν διαφορετικές απόψεις 

γύρω από ένα αμφισβητούμενο γεγονός 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε οι μαθητές σας να εξετάσουν διαφορετικές προοπτικές και να 

αναπτύξουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ύπαρξη διαφορών στα συστήματα αξιών των ανθρώπων. Αυτός 

ο τύπος WebQuests είναι κατάλληλος για κλάδους όπως η «Ιστορία». Θα μπορούσατε να τα εφαρμόσετε όταν 

έχετε ήδη εισαγάγει γνώσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα και θα θέλατε οι μαθητές σας να εξετάσουν τα ίδια 

γεγονότα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το sCOOL-IT WebQuest Μπορώ να μετρήσω τα πράγματά 

μου σε όλο τον κόσμο! (μέτρα και σταθμά) εμπίπτει στο θεματικό πεδίο της «Φυσικής», αν και 

υπάρχουν πολλές ιστορικές αναφορές. Τα WebQuests εμπλέκει τους μαθητές σε ρόλους που αντιπροσωπεύουν 

την Ευγένεια, τον Κληρικό και την Τρίτη Τάξη και θα πρέπει να πείσουν τα άλλα μέλη των Γενικών Κρατών για την 

υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης μονάδας μέτρησης και όχι μιας άλλης. 

Δεξιότητες που ένα έργο οικοδόμησης συναίνεσης επιδιώκει να αναπτύξει: πρακτικές δεξιότητες για την επίλυση 

διαφορών 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: μια κοινή έκθεση που έχει ένα συγκεκριμένο κοινό (πραγματικό ή 

προσομοιωμένο) και δημιουργείται σε μορφή ανάλογη με εκείνη που χρησιμοποιείται στον κόσμο έξω από τους 

τοίχους της τάξης (π.χ., μια Λευκή Βίβλος πολιτικής, μια σύσταση σε κάποιο κυβερνητικό όργανο, ένα μνημόνιο 

κατανόησης) 

 

 

 

 

 

 

 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%8e-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%89-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%8e-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%89-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf/
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Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest σας με βάση μια εργασία οικοδόμησης συναίνεσης:  

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Παρέχει διαφορετικά σύνολα πόρων για να 
ενθαρρύνει τους μαθητές να μελετήσουν 
διαφορετικές προοπτικές. 

✓ Βεβαιωθείτε ότι έχετε βασίσει την εργασία 
σας σε αυθεντικές διαφορές απόψεων. 

✓ Φροντίστε να βασίσετε το έργο σας σε 
θέματα γνώμης και γεγονότων, όχι μόνο στην 
πραγματικότητα. 

 Μην βασίζεσαι στη φαντασία. 

 

Εργασία πειθούς 

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να υπερασπιστούν μια άποψη μπροστά σε ένα ακροατήριο, το οποίο θα 

πρέπει να είναι εχθρικό προς το θέμα που πρέπει να υπερασπιστεί. 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν έχετε ήδη εισαγάγει τις βασικές γνώσεις ενός συγκεκριμένου θέματος και θα 

θέλατε οι μαθητές σας να προχωρήσουν πέρα από την απλή απομνημόνευση των πληροφοριών. Αυτός ο τύπος 

WebQuests είναι κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα κλάδων και θα μπορούσε να συνδυαστεί με άλλες εργασίες. Στο 

έργο sCOOL-IT, το Ζώνες ώρας, θερινή ώρα και οπαδοί της Επίπεδης Γης προσφέρουν ένα 

συνδυασμό μιας αναλυτικής εργασίας, μιας εργασίας μεταγλώττισης και μιας εργασίας πειθούς. Αρχικά οι μαθητές 

καλούνται να αναζητήσουν και να συνοψίσουν πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές ζώνες ώρας, τις πολιτικές 

θερινής ώρας σε όλο τον κόσμο και την αυξανόμενη δημοτικότητα της αποκαλούμενης «επίπεδης κοινωνίας της 

γης». Μετά από μια ανάλυση των επιπτώσεων των ευρημάτων τους, συμμετέχουν σε 2 συζητήσεις με το καθήκον 

να πείσουν τους συνομηλίκους τους για την αναγκαιότητα/ματαιότητα του χρόνου εξοικονόμησης του φωτός της 

ημέρας, καθώς και για την εγκυρότητα/παραλογισμό των επιχειρημάτων των επίπεδων γαιών.  

Δεξιότητες που ένα έργο πειθούς επιδιώκει να αναπτύξει: δεξιότητες για δεξιότητες επιχειρηματολογίας για 

την ανάπτυξη στρατηγικών πειθούς 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: μια πειστική υπόθεση με βάση τις γνώσεις τους 

 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest σας με βάση μια εργασία πειθούς: 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Βεβαιωθείτε ότι έχετε εντοπίσει ένα 
ακροατήριο του οποίου η γνώμη για το 
προασπιζόμενο θέμα είναι διαφορετική (είτε 
εχθρική είτε ουδέτερη). 

✓ Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις υπόβαθρου για να 
οικοδομήσουν και να υπερασπιστούν την 
υπόθεσή τους. Εάν είναι απαραίτητο, 
εισαγάγετε πρόσθετους πόρους.   

 Αποφύγετε να κάνετε την εργασία μια απλή 
επανάληψη των πληροφοριών που έχουν 
απορροφήσει οι μαθητές σας. 

 

 

 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%8e%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b4%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80/


sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to reshape  
school education and training 
Αρ. έργου: 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

- 27 - 

 

Εργασία αυτογνωσίας  

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να αναπτύξουν μια μεγαλύτερη κατανόηση του εαυτού τους 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε οι μαθητές σας να κοιτάξουν βαθύτερα μέσα τους ως μέρος της 

αναπτυσσόμενης διαδικασίας τους. Αυτός ο τύπος WebQuests είναι κατάλληλος για κλάδους όπως η Φιλοσοφία, 

η Λογοτεχνία και η Τέχνη. Μέσω αυτού του είδους των καθηκόντων, μπορείτε να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας 

να θέσουν μακροπρόθεσμους στόχους και να εξετάσουν την ηθική, τις ηθικές εκτιμήσεις, την αυτο-βελτίωση, την 

καλλιτεχνική εκτίμηση, τα προσωπικά γούστα στη λογοτεχνία κ.λπ. Το έργο sCOOL-IT έχει συνδυάσει καθήκοντα 

αυτογνωσίας με άλλα καθήκοντα κυρίως στον θεματικό τομέα «Φιλοσοφία». Έξι από τα επτά WebQuests 

αναπτύχθηκαν σε αυτό το βήμα πειθαρχίας στην αυτογνωσία. Το Σας αρέσει η τέχνη του δρόμου; εισάγει 

πληροφορίες σχετικά με την τέχνη του δρόμου κάνοντας τους μαθητές να αναρωτηθούν αν αυτό το είδος της 

τέχνης τους απευθύνεται σε αυτούς. Το Η ηθική του ηθικού hacking και του χακτιβισμού αναλύει το 

ηθικό hacking. Μέσα από την ανάλυση των επιπτώσεων των ενεργειών των λευκών χάκερ, οι μαθητές καλούνται 

να εξετάσουν ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σημερινή κοινωνία. Το Παρούσες συνέπειες του 

«Trolley Problem»/ Αυτόματα αυτοκίνητα της Phillipa Foot – Ναι ή Όχι; θέτει άμεσα μια 

δύσκολη ερώτηση, η απάντηση του οποίου απαιτεί καλύτερη αυτογνωσία.  

Δεξιότητες που ένα έργο αυτογνωσίας επιδιώκει να αναπτύξει: αυτοβελτίωση· καθορισμός μακροπρόθεσμων 

στόχων 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: αντί για ένα προϊόν, οι μαθητές αναμένεται να βρουν απαντήσεις για τον 

εαυτό τους. 

 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest σας με βάση μια εργασία αυτογνωσίας:  

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Βεβαιωθείτε ότι οι ερωτήσεις που θα κάνουν 
οι μαθητές στον εαυτό τους είναι πολύπλοκες 
και δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. 

✓ Προσπαθήστε να καλύψετε θέματα που 
σχετίζονται με τον σημερινό κόσμο. 

 Μην κάνετε ερωτήσεις που είναι πολύ απλές 
και που θα μπορούσαν να δώσουν σύντομες 
απαντήσεις. 

 

 

Αναλυτική εργασία  

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να βρουν σχέσεις όπως αιτία και αποτέλεσμα και να καταλάβουν τις 

επιπτώσεις τους 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν έχετε εισαγάγει ένα συγκεκριμένο θέμα και θέλετε οι μαθητές σας να δώσουν 

προσοχή σε διάφορα θέματα, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις και των 

δύο. Αυτή η εργασία κάνει τους μαθητές να κατανοήσουν τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος. Αυτός ο τύπος 

WebQuests είναι κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα κλάδων, καθώς μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να 

κάνουν ενδελεχείς συγκρίσεις μεταξύ φαινομένων, μοντέλων, θεωριών, συγγραφέων κ.λπ. Οι περισσότερες από 

τις WebQuests στο έργο sCOOL-IT περιλαμβάνουν αναλυτικές εργασίες, καθώς είναι κατάλληλες για όλους τους 

κλάδους και επιτρέπουν πολλούς συνδυασμούς με άλλους τύπους εργασιών. Για παράδειγμα, το Από τη 

δουλεία στο Black Lives Matter συνδυάζει ένα έργο επαναλήψεως σχετικά με την προέλευση της δουλείας 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b7-%ce%b7%ce%b8%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%ce%b8%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-hacking-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%87%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-black-lives-matter/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-black-lives-matter/
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με μια ανάλυση των επιπτώσεων στη σημερινή κοινωνία. Το Η κλιματική αλλαγή και οι μέγα-

παγετώνες από το θεματικό πεδίο «Γεωγραφία» προσφέρουν ένα συνδυασμό μιας εργασίας επαναλήψεως, 

μιας εργασίας συλλογής και μιας αναλυτικής εργασίας. Προκαλεί τους μαθητές να βρουν πληροφορίες σχετικά με 

τους παγετώνες στη Γροιλανδία και στη συνέχεια να αναλύσουν τις συνέπειες της τήξης των πάγων και της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη.  

Δεξιότητες που μια αναλυτική εργασία επιδιώκει να αναπτύξει: αναλυτική σκέψη 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: ένα προϊόν συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 

 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest με βάση μια αναλυτική εργασία:   

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Βεβαιωθείτε ότι η εργασία σας περιλαμβάνει 
απαιτήσεις για εικασίες σχετικά με πιθανές 
επιπτώσεις. 

 Αποφύγετε να κάνετε τους μαθητές να 
αναπτύξουν μια απλή ανάλυση. 

 

 

Εργασία κρίσης  

Σκοπός: για να κάνουν τους μαθητές να αξιολογούν τις πληροφορίες και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε οι μαθητές σας να ασκούν κριτική κρίση. Υπάρχουν μόνο λίγα 

WebQuests στο έργο sCOOL-IT που περιλαμβάνουν στοιχεία μιας εργασίας κρίσης. Για παράδειγμα, το 

Αποψίλωση των δασών από το θεματικό πεδίο «Γεωγραφία» είναι ένα από τα πιο περίπλοκα που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου. Συνδυάζει στοιχεία από εργασίες συλλογής, ανάλυσης, συναίνεσης και 

κρίσης. Ως τελικό βήμα στην εφαρμογή του, τα WebQuests προβλέπει μια εικονική δίκη στην οποία οι μαθητές 

αναλαμβάνουν ορισμένους ρόλους σε μια δίκη εναντίον προσώπων που λογοδοτούν για την αποψίλωση των 

δασών που λαμβάνει χώρα και τις αρνητικές συνέπειές της. 

Δεξιότητες που ένα καθήκον κρίσης επιδιώκει να αναπτύξει: δεξιότητες αξιολόγησης 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest σας με βάση μια εργασία κρίσης: 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Φροντίστε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες 
που πρέπει να αξιολογηθούν. 

✓ Φροντίστε να παρέχετε πολλές πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα από διάφορες πηγές, έτσι 
ώστε οι μαθητές σας να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. 

 Μην εμπλέκετε τους μαθητές σε καθήκοντα 
κρίσης, εάν δεν τους έχετε παράσχει 
επαρκείς βασικές πληροφορίες για να 
εκτελέσουν την πολύπλοκη αξιολόγησή τους. 

 

 

 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%ad%ce%b3%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%ad%ce%b3%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%af%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%cf%83%cf%8e%ce%bd/
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Επιστημονική εργασία  

Σκοπός: για να κάνετε τους μαθητές σας να εξασκηθούν στην πραγματική επιστήμη 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε: όταν θέλετε οι μαθητές σας να ανακαλύψουν τον εσωτερικό επιστήμονα τους, 

συγκεντρώνοντας, δοκιμάζοντας και περιγράφοντας κάποια πραγματικά δεδομένα. Αυτοί οι τύποι WebQuests 

είναι κατάλληλοι για κλάδους όπως η Βιολογία και η Φυσική, αλλά θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν σε 

άλλους κλάδους αν συνδυαστούν με άλλα καθήκοντα. Το έργο απαιτεί σύγκριση των δεδομένων που λαμβάνονται 

από διάφορες πηγές και οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν, ποια να υποστηρίξουν περιγράφοντας τα 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους σε μια επιστημονική έκθεση. Το Τι δυνάμεις εφαρμόζετε; (από το 

θεματικό πεδίο «Φυσική») και το Οικοσύστημα στον Άρη («Βιολογικές Επιστήμες») βασίζονται σε 

επιστημονικά καθήκοντα που προκαλούν τους μαθητές να ανακαλύψουν τον εσωτερικό επιστήμονα τους.  

Δεξιότητες που ένα επιστημονικό έργο επιδιώκει να αναπτύξει: ερευνητικές δεξιότητες 

Οι μαθητές αναμένεται να παράγουν: μια επιστημονική έκθεση 

 

Συμβουλές κατά το σχεδιασμό του WebQuest σας με βάση μια επιστημονική εργασία:  

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ 

✓ Βεβαιωθείτε ότι η εργασία σας είναι όσο το 
δυνατόν πιο ρεαλιστική. 

✓ Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να κάνουν 
υποθέσεις που βασίζονται στην κατανόηση 
των βασικών πληροφοριών που είναι 
διαθέσιμες σε διάφορους πόρους. 

✓ Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δοκιμάσουν τις 
υποθέσεις τους. 

 Μην βασίζετε την εργασία σας σε δεδομένα 
που είναι πολύ γνωστά. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει μια επισκόπηση όλων των WebQuests που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

έργου sCOOL-IT και του είδους των εργασιών στις οποίες βασίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες, 

επισκεφθείτε την πλατφόρμα Web Adventure: https://scool-it.eu/webquests/  

 

 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%84%ce%b9-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%cf%81%ce%b7/
https://scool-it.eu/webquests/
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Όνομα του 
WebQuest 

Εργασία 
αναδιήγησης 

Εργασίες 
σύνταξης 

Εργασία 
μυστηρίου 

Δημοσιογρα
φική 

εργασία 

Εργασία 
σχεδίασης 

Δημιουργική 
εργασία 

προϊόντων 

Εργασία 
οικοδόμησης 
συναίνεσης 

Εργασία 
πειθούς 

Αναλυτική 
εργασία 

Εργασία 
κρίσης 

Επιστημονικ
ή εργασία 

Εργασία 
αυτογνωσίας 

Μαθηματικά & Λογική  

Τα μαθηματικά 
βοηθούν την καλή 
γειτονιά 

            

Ορθολογικές 
ανισότητες — Οι 
ανισότητες του 
δεύτερου βαθμού 

            

Τριγωνομετρικές 
λειτουργίες οξείας 
γωνίας 

            

Τετραγωνικές 
συναρτήσεις 

            

Ο Πυθαγόρας 
υπάρχει ακόμα! Η 
εφαρμογή του 
θεωρήματος στη 
ζωή μου 

            

Εξισώσεις πρώτου 
βαθμού 

            

Ιστορία & Πολιτιστική Κληρονομιά  

Θρησκεία, 
Διαφορετικότητα 
και Ανοχή 

            

Εθνική ιστορία — 
απλά μια 
σύγχρονη 
εφεύρεση; 

            

Από τη σκλαβιά 
στη μαύρη ζωή 
έχει σημασία 

            

Βιομηχανική 
επανάσταση και 
τεχνολογική 
ανεργία. Τα 
ρομπότ θα 
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Όνομα του 
WebQuest 

Εργασία 
αναδιήγησης 

Εργασίες 
σύνταξης 

Εργασία 
μυστηρίου 

Δημοσιογρα
φική 

εργασία 

Εργασία 
σχεδίασης 

Δημιουργική 
εργασία 

προϊόντων 

Εργασία 
οικοδόμησης 
συναίνεσης 

Εργασία 
πειθούς 

Αναλυτική 
εργασία 

Εργασία 
κρίσης 

Επιστημονικ
ή εργασία 

Εργασία 
αυτογνωσίας 

πάρουν τη δουλειά 
μας μια μέρα; 

Ζώντας στην 
Αρχαία Ρώμη 

            

Πώς είναι να ζεις 
στη Λίθινη Εποχή; 

            

Τι προβλήματα 
αντιμετώπισαν οι 
δημοκρατίες στη 
δεκαετία του 1930; 

            

Βιολογία  

Οικοσύστημα στον 
Άρη 

            

Πανδημίες και 
COVID 19: 

παρελθόν, παρόν 
και μέλλον 

            

Fractals 
(Μορφοκλάσματα) 
Η Γεωμετρία Μέσα 
μας 

            

Το ανθρώπινο 
σώμα 

            

Γιατί πονάνε οι 
μύες όταν τρέχετε 
πολύ γρήγορα; 

            

Γονίδια και χρώμα 
ματιών 

            

Φυσική  

Ποιες δυνάμεις 
εφαρμόζετε; 

            

Πώς λειτουργεί 
ένας φακός LED; 

            

Μπορώ να 
μετρήσω τα 
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Όνομα του 
WebQuest 

Εργασία 
αναδιήγησης 

Εργασίες 
σύνταξης 

Εργασία 
μυστηρίου 

Δημοσιογρα
φική 

εργασία 

Εργασία 
σχεδίασης 

Δημιουργική 
εργασία 

προϊόντων 

Εργασία 
οικοδόμησης 
συναίνεσης 

Εργασία 
πειθούς 

Αναλυτική 
εργασία 

Εργασία 
κρίσης 

Επιστημονικ
ή εργασία 

Εργασία 
αυτογνωσίας 

πράγματά μου σε 
όλο τον κόσμο! 
(σταθμοί και 
μέτρα) 

Η ιστορία του 
ατόμου 

            

Πυρηνική ενέργεια 
και πυρηνική 
ενέργεια 

            

Τα βάθη του 
Σύμπαντος 

            

Γεωγραφία  

Αποστολή για τη 
Διεθνή 
Γεωγραφική 
Ένωση (IGU) 

            

Και ο νικητής 
είναι... 

            

Ζώνες ώρας, DST 
και Flat Earthers 

            

Η κλιματική 
αλλαγή και οι 
μεγάλοι 
παγετώνες 

            

Αποψίλωση των 
δασών 

            

Πώς να 
σχεδιάσετε μια 
πόλη από το 
μέλλον 

            

Η Φιλοσοφία   

Σας αρέσει η τέχνη 
του δρόμου; 

            



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to reshape  
school education and training 
Αρ. έργου: 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

- 33 - 

 

Όνομα του 
WebQuest 

Εργασία 
αναδιήγησης 

Εργασίες 
σύνταξης 

Εργασία 
μυστηρίου 

Δημοσιογρα
φική 

εργασία 

Εργασία 
σχεδίασης 

Δημιουργική 
εργασία 

προϊόντων 

Εργασία 
οικοδόμησης 
συναίνεσης 

Εργασία 
πειθούς 

Αναλυτική 
εργασία 

Εργασία 
κρίσης 

Επιστημονικ
ή εργασία 

Εργασία 
αυτογνωσίας 

Κυβερνοεκφοβισμ
ός: η ζημιά στους 
νέους 

            

Η ηθική του ηθικού 
hacking και 
χακτιβισμός 

            

Η επίδραση του 
Twitter στη 
σύγχρονη 
κοινωνία 

            

Παρούσες 
συνέπειες του 
«Trolley Problem»/ 
Αυτόματα 
αυτοκίνητα της 
Phillipa Foot – Ναι 
ή Όχι; 

            

Τι πρέπει να 
κάνω; Ας 
σκεφτούμε κριτικά 
και στοχαστικά για 
το σωστό και το 
λάθος, το καλό και 
το κακό 

            

Αφήγηση ΕΠΟΥΣ: 
τι απαίσια 
περιπέτεια! 
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Γ.4 Πόροι: Κριτήρια για την επιλογή αξιόπιστων διαδικτυακών πόρων για το WebQuest 

 

Γιατί η επιλογή των διαδικτυακών πόρων είναι σημαντική για τον ορισμό ενός WebQuest 

Η καρδιά του WebQuest είναι οι πόροι. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που αναπτύσσουν WebQuests πρέπει να 

εντοπίσουν άριστους πόρους από αξιόπιστες πηγές που έχουν μεγάλες δυνατότητες να παραμείνουν στο 

διαδίκτυο με την πάροδο του χρόνου. 

Τα καλά και καλά δομημένα WebQuests διευκολύνουν την ουσιαστική χρήση του Ιστού για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Οι μαθητές πρέπει να επωφεληθούν από τις πηγές του Διαδικτύου που είναι διαδραστικές, πλούσια σε 

μέσα ενημέρωσης, σύγχρονη, συμφραζόμενη, ή από ποικίλες προοπτικές. 

Καθώς οι πόροι του WebQuest επιλέγονται εκ των προτέρων, οι μαθητές θα περάσουν το μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου τους δουλεύοντας με πληροφορίες αντί να τις αναζητούν. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τη χρήση 

προεπιλεγμένων πόρων: 

 Δεν χάνεται χρόνος στη hit-and-miss αναζήτηση στο Google 

 Εγγυάται ότι οι μαθητές θα χρησιμοποιούν μόνο υψηλής ποιότητας πληροφορίες 

 Η χρήση των πόρων του Διαδικτύου είναι πιο εστιασμένη, καθώς οι εκπαιδευόμενοι αποσπώνται λιγότερο 

από άσχετους ιστότοπους. 

 Ενθαρρύνει τους μαθητές να εξετάσουν διάφορες πηγές πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα, όχι μόνο τον 

πρώτο ιστότοπο που βρίσκουν 

 Χτίζει την εμπιστοσύνη των μαθητών στη διεξαγωγή επιτυχούς διαδικτυακής έρευνας 

 Επιλέξτε τους πόρους που ασχολούνται με το θέμα από μια ποικιλία απόψεων, προσφέροντας ένα μείγμα 

γεγονότων και απόψεων.  

 Ενθαρρύνετε τους μαθητές να εξετάσουν διάφορες πηγές γύρω από ένα θέμα.  

Μέσω των πόρων του WebQuest, οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι το Διαδίκτυο δεν είναι η «γραμμή όλης 

της γνώσης» και θα αποκτήσουν εμπειρία σύνθεσης πληροφοριών από διάφορες πηγές — όπως πρέπει να 

κάνουν οι «επιλύτες» προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο. 

Φυσικά, οι πηγές μπορεί να περιλαμβάνουν ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, βιβλία, εφημερίδες. 

Αλλά η εύρεση χρήσιμων ιστοσελίδων, που τοποθετούνται στο σωστό επίπεδο για τους στοχευόμενους μαθητές, 

μπορεί να είναι μια πρόκληση. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε και να εστιάσετε σε αξιόπιστες πηγές 

πληροφοριών που παράγονται ή διαχειρίζονται αξιόπιστοι οργανισμοί ή/και ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων. 

Επιπλέον, οι πηγές ειδήσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, όπου ένα θέμα υπόκειται σε συχνές αλλαγές ή προσελκύει 

μεγάλο μέρος της προσοχής των μέσων ενημέρωσης. 

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω ορισμένες γενικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να επιτύχει ένα ποιοτικό έργο 

WebQuest: 

Γενικές παιδαγωγικές συνθήκες: 

 Ένα καλά σχεδιασμένο WebQuest προσφέρει περιεχόμενο και πόρους εκπαιδευόμενου με έναν 

συμφραζόμενο τρόπο. Επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν για ένα θέμα ως μέρος ενός ευρύτερου 

πλαισίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να βρείτε πόρους που επιτρέπουν στους μαθητές 

να εξερευνήσουν ένα θέμα ως διεπιστημονικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. 
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 Οι καλοί πόροι για ένα WebQuest έχουν ένα «γάντζο» που σημαίνει ένα παρακινητικό σημείο εκκίνησης 

ή ένα επιθυμητό σημείο λήξης που θα έπρεπε να είναι ενδιαφέρον για τον μαθητή. Αυτό μπορεί να είναι 

ένας πόρος που συλλαμβάνει το ενδιαφέρον του μαθητή (ένα online παιχνίδι, ειδήσεις, ένα ενημερωτικό 

γραφικό...). 

 Οι καλοί πόροι για ένα WebQuest βασίζονται επίσης σε υλικά που είναι κατάλληλα για την ηλικία και την 

ικανότητα. Ο ιστός περιέχει τα πάντα, από ρίμες βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι μεταδιδακτορικές 

εργασίες, και η εύρεση κατάλληλων πόρων είναι ένα απαιτητικό έργο για έναν δάσκαλο. Με μια 

επιτυχημένη συλλογή συνδέσεων ένα WebQuest μπορεί να προσφέρει κατάλληλες απαιτήσεις σε μαθητές 

με διαφορετικές δεξιότητες και μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι πόροι που βασίζονται στο διαδίκτυο αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την 

προώθηση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών κατά τη χρήση της προσέγγισης WebQuest. Πράγματι, 

η κριτική σκέψη έχει αναγνωριστεί ευρέως ως βασικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για τους μαθητές σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλους τους κλάδους (Horvarth & Forte, 2011· Reed & Kromrey, 2001) δεδομένου ότι βοηθά τους 

μαθητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται (Dwyer, Hogan, & 

Stewart, 2012), αναπτύσσει τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων (Gambrill, 2006; Ku, 

2009), αυξάνει τα κίνητρά τους να μάθουν και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται και να αναλύουν 

κριτικά για τη δική τους μάθηση (Phan, 2010). Ως εκ τούτου, πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί σε διαφορετικές 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί για την προώθηση της ανάπτυξης κριτικής 

σκέψης των μαθητών. 

Η επιλογή αξιόπιστων διαδικτυακών πόρων απαιτεί από τους μαθητές να αξιολογήσουν τις πληροφορίες του 

Διαδικτύου και να εξετάσουν μια πληθώρα απόψεων και ιδεολογιών, ενισχύοντας έτσι την κριτική σκέψη. Στο ίδιο 

πνεύμα, ορισμένοι ερευνητές επισημαίνουν ότι μια διαλογική προοπτική στο Διαδίκτυο θέτει ότι «δεν είναι τόσο 

ένα «εργαλείο εργαλείων» όπως μια κακοφωνία φωνών που προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για διαλογική 

εμπλοκή με πολλαπλές προοπτικές για κάθε θέμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

εκθέτουν τους μαθητές σε μια ποικιλία διαδικτυακών πόρων για να διεγείρουν τη σκέψη σχετικά με τις διαφορετικές 

προοπτικές.  

Ένας τρόπος για να διευρυνθεί ο διαλογικός χώρος στην τάξη είναι να επιλέξετε, σε κάθε WebQuest, μια σειρά 

πόρων έτσι ώστε να εμπλακούν οι μαθητές με πολλαπλές προοπτικές. Με αυτόν τον τρόπο, τα WebQuests 

αποτελεί ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης. 

 

Γενικές μεθοδολογικές συνθήκες και γνωστικά χαρακτηριστικά κατά την επιλογή αξιόπιστων 

διαδικτυακών πόρων για ένα καλό WebQuest 

Ορισμένες γενικές μεθοδολογικές συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή διαδικτυακών 

πηγών πληροφοριών είναι: 

 Ένας διαδικτυακός πόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καλύτερη περίπτωση όταν σχετίζεται επίσης με 

το πρόγραμμα σπουδών.  

 Ορισμένοι από τους επιλεγμένους διαδικτυακούς πόρους πρέπει να προβλέπουν ομαδική εργασία και όχι 

ατομική εργασία. 
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 Οι καλά επιλεγμένοι πόροι του διαδικτύου πρέπει να είναι ιδιαίτερα οπτικοί. Ο ιστός είναι ένα οπτικό μέσο, 

και με τη σωστή χρήση οπτικά στοιχεία μπορεί κανείς να δημιουργήσει πλαίσιο για τη μάθηση, οπτικά 

στοιχεία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα. 

 Οι καλές πηγές ιστού πρέπει επίσης να είναι εύχρηστες. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν εύκολα το περιεχόμενο των πόρων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργασίες WebQuest. 

Στη σύνθεση, οι πόροι του διαδικτύου θα πρέπει:  

 Να ταιριάζουν και να δίνουν μια ευρύτερη εξήγηση για την υλοποίηση της εργασίας. 

 Να είναι απολύτως απαραίτητοι για να ολοκληρωθεί η εργασία. 

 Να είναι επαρκείς και ομαδοποιημένοι με λογικά κριτήρια. 

 Να είναι διαισθητικοί και συμπληρωματικοί ο ένας τον άλλον. 

 Να παρέχουν καθοδήγηση για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη συνεργασία φοιτητών ή ομάδων. 

 Να αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες και συμφέροντα. 

 

Επιπλέον, ορισμένα γνωστικά χαρακτηριστικά κατά την επιλογή αξιόπιστων διαδικτυακών πόρων για ένα καλό 

WebQuest πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

1. Λογικό νόημα. Το WebQuest μπορεί να αποτελέσει από μόνο του «επιτομή» ή προ-διοργανωτή της 

γνώσης περιεχομένου και της ερευνητικής δραστηριότητας. Σε ένα WebQuest ο δάσκαλος μπορεί να 

δομήσει τα περιεχόμενα με κατανοητό τρόπο για τους μαθητές, με μια λογική αίσθηση ότι είναι νοητό για 

τους μαθητές. Με τη χρήση διαφορετικού είδους διαδικτυακών πόρων είναι δυνατό να μοντελοποιηθεί η 

δομή της γνώσης της πειθαρχίας. 

2. Ψυχολογικό νόημα. Με την κατάλληλη επιλογή των πόρων, το WebQuest επιτρέπει την κατασκευή μιας 

μαθησιακής δραστηριότητας που προσαρμόζεται στο ψυχο-εξελικτικό επίπεδο του μαθητή. Για την 

περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων το καθήκον θα πρέπει να απαιτεί ομαδική έρευνα 

που οδηγεί σε αυτό που ο Vygosky αποκαλεί «ζώνη της εγγύς ανάπτυξης» (στο επίπεδο στο οποίο ένας 

μαθητής αποδίδει καλύτερα με τη βοήθεια πιο ικανού ομότιμου από ό, τι ο ίδιος/η ίδια) 

3. Αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση. Στο WebQuest το βασικό έργο του μαθητή είναι αυτόνομο: είναι αυτός 

που επιλέγει τις πληροφορίες που θεωρεί συναφείς· και επίσης αυτός που δομεί τη γνώση, χτίζοντας τα 

δικά του γνωστικά σχήματα. Για το λόγο αυτό, οι πόροι του διαδικτύου θα πρέπει να επιλέγονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τον μαθητή να συνθέσει, να συνοψίσει, να αναλύσει και να 

συγκρίνει διαφορετικές πηγές και μέσα πληροφόρησης. 

4. Υψηλή «κοινωνική λειτουργικότητα» της μάθησης. Το παράδειγμα στο οικολογικό πλαίσιο της 

μάθησης προτείνει την ανάγκη να εξεταστεί στην εκπαιδευτική διαδικασία η άποψη της χρησιμότητας 

ορισμένων γνώσεων για τον μαθητή, που θεωρείται από το «κοινωνικό οικοσύστημα» στο οποίο 

περιλαμβάνεται ο μαθητής. Με αυτή την έννοια, η χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείου μάθησης έχει 

μεγάλη σημασία για τους μαθητές. Μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασίες μάθησης που εφαρμόζονται σε 

άλλα μη ακαδημαϊκά πεδία: τρόπος αναψυχής, αυτονομία κατά την επίλυση σχολικών καθηκόντων κ.λπ. 

Αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο μαθησιακών κινήτρων. 

5. Μεταγνώση. Με τα WebQuests θα πρέπει να δημιουργηθούν σύνθετες μαθησιακές καταστάσεις όπου οι 

μαθητές αναμένεται να διεξάγουν αυτόνομα τη μάθησή τους με βάση την ανακάλυψη και την 

αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ. Με αυτή την έννοια μέσω των καλά επιλεγμένων διαδικτυακών πόρων 

οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη αυτογνωσία σχετικά με τη δική τους μάθηση. 
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Μερικές συμβουλές για μια αποτελεσματική αναζήτηση στο Διαδίκτυο 

Οι διαθέσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο μπορεί να φαίνονται ατελείωτες και είναι εύκολο να χαθείτε στο 

διαδίκτυο, το οποίο μπορεί εύκολα να ξεφύγει και να χάσει πολύτιμο χρόνο.  Υπάρχουν πολλές χρήσιμες τεχνικές 

που μπορούν να βοηθήσουν στην εύρεση καλών online πόρων. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές συμβουλές 

σχετικά με την εύρεση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των πόρων του διαδικτύου: 

 Πάρτε στοιχεία σχετικά με την προέλευση των πληροφοριών από το URL, ή τη διεύθυνση web, των ιστότοπων 

που βρίσκετε. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος είναι ενημερωμένος και ότι όλοι οι σύνδεσμοι από τη σελίδα είναι ακόμα ενεργοί. 

Οι καλά διατηρημένοι ιστότοποι θα εμφανίζουν ημερομηνία αναθεώρησης στην αρχική σελίδα. 

 Προσπαθήστε να κρίνετε αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς.  Ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει πληροφορίες 

στο διαδίκτυο και μερικές φορές είναι δύσκολο να γνωρίζει τι είναι σκουπίδια και τι αξίζει τον κόπο.  Το 

ακόλουθο σύστημα μπορεί να παρέχει επισκόπηση για την αξιολόγηση οποιουδήποτε διαδικτυακού πόρου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to reshape  
school education and training 
Αρ. έργου: 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

- 38 - 

 

Όνομα της ιστοσελίδας: ____________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL:  _______________ 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σημειώσεις 

Ποιος έγραψε/δημοσίευσε τις πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα; 

 Ποιος είναι ο συγγραφέας/εκδότης; 

 Ο συντάκτης παρέχει στοιχεία επικοινωνίας; 

 Ποια είναι τα διαπιστευτήρια του συγγραφέα; 

 Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε ή χρηματοδοτείται από 
αξιόπιστο οργανισμό; 

 

Ποιες πληροφορίες και πηγές παρέχει ο ιστότοπος; 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 Ποιος είναι ο σκοπός της ιστοσελίδας: να πείσει, να 
ενημερώσει ή να διασκεδάσει; 

 Οι πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο είναι 
αντικειμενικές ή μεροληπτικές; 

 Ο ιστότοπος παρέχει πλήρη κάλυψη του θέματος; 

 Είναι καλά γραμμένες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα; 
Υπάρχουν λάθη ή γραμματικά λάθη; 

 Ο ιστότοπος παρέχει μια σελίδα έργων που 
αναφέρονται; 

 Ο ιστότοπος περιλαμβάνει στοιχεία πολυμέσων που 
βοηθούν στην εξήγηση του θέματος; 

Πλοήγηση 

 Είναι ο ιστότοπος οργανωμένος και εύκολος στην 
πλοήγηση; 

 Το σχέδιο ταιριάζει με το σκοπό; 

 Υπάρχουν διαφημίσεις που θα μπορούσαν να μου 
αποσπάσουν την προσοχή; 

 Ο ιστότοπος χρειάζεται πολύ χρόνο για να φορτώσει; 

 

Πότε δημιουργήθηκε/τελευταία ενημέρωση ο 
ιστότοπος; 

 Ο ιστότοπος υποδεικνύει πότε δημιουργήθηκε για 
πρώτη φορά και πότε ανανεώθηκε τελευταία; 

 Λειτουργούν οι σύνδεσμοι ή οδηγούν σε μηνύματα 
σφάλματος, όπως «Σελίδα δεν βρέθηκε»; 
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Γιατί να χρησιμοποιήσω αυτόν τον ιστότοπο; 

 Οι πόροι σε αυτόν τον ιστότοπο καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες μου; 

 Είναι οι πληροφορίες επαληθεύσιμες, σε βάθος και 
ενημερωμένες; 

 Γιατί αυτή η ιστοσελίδα είναι μια καλύτερη πηγή 
έρευνας από ορισμένες από τις άλλες ιστοσελίδες που 
έχω ήδη επισκεφθεί; 

 

 

Το συμπέρασμα ενός WebQuest 

Το συμπέρασμα ενός WebQuest είναι το μέρος στο οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αναλογιστούν την εμπειρία που είχαν και να σχολιάσουν τι τους άρεσε, τι αντιπαθούσαν, τι έμαθαν και τι θα 

άλλαζαν στο WebQuest. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καταλήξουμε σε ένα ουσιαστικό συμπέρασμα: 

 Υποβολή ερωτήσεων για προβληματισμό/αυτο-αντανάκλαση: ένας καλός τρόπος για να ολοκληρώσετε την 

εμπειρία WebQuest είναι μέσω της υποβολής ερωτήσεων στους μαθητές. Δεν είναι απαραίτητο να δώσουν 

τις απαντήσεις αμέσως. Για παράδειγμα, το sCOOL-IT WebQuest Από τη δουλεία στο Black Lives Matter 

προσφέρει ένα συμπέρασμα που θέτει μια σειρά ερωτήσεων. Προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να 

προβληματιστούν για την εμπειρία και να συναγάγουν τα δικά τους συμπεράσματα σχετικά με τα διδάγματα 

που αντλήθηκαν.  

 

 Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: ένας άλλος τρόπος για να 

χτίσετε το συμπέρασμά σας είναι να συνοψίσετε τη μαθησιακή πορεία, περιγράφοντας παράλληλα τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα έπρεπε να έχουν αναπτύξει οι μαθητές στην πορεία. Για παράδειγμα, 

το Ζώνες ώρας, θερινή ώρα και οπαδοί της Επίπεδης Γης έχει μια καταληκτική παράγραφο που συνοψίζει 

την μαθησιακή εμπειρία και απαριθμεί τις δεξιότητες που αναμενόταν να αναπτύξει αυτό το WebQuest. 

Παρόμοια συμπεράσματα αναπτύχθηκαν για τα WebQuests Γονίδια και χρώμα ματιών , Ιστορία Έθνους - 

απλώς μια σύγχρονη εφεύρεση; και Τα μαθηματικά βοηθούν την Καλή γειτονία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

του έργου sCOOL-IT. 

 

 Είναι επίσης δυνατό να ολοκληρωθεί το WebQuest με περαιτέρω επεξεργασία του θέματος και προσφέροντας 

στους μαθητές μονοπάτια για πρόσθετη έρευνα, αν είναι στο χέρι τους. Για παράδειγμα, το οικοσύστημα 

sCOOL-IT Οικοσύστημα στον Άρη παρέχει ένα συμπέρασμα που δίνει πρόσθετη τροφή για σκέψη σχετικά 

με το θέμα του αποικισμού άλλων πλανητών. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες που θα 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκάψουν βαθύτερα στο θέμα και να προσπαθήσουν για τη δική τους αναζήτηση 

για περαιτέρω γνώση.  

 

Ανεξάρτητα από το είδος του συμπεράσματος που μπορείτε να επιλέξετε για το WebQuest σας απλά βεβαιωθείτε 

ότι έχει νόημα για τους μαθητές και προσφέρει χώρο για προβληματισμό σχετικά με την περιπέτειά τους στο 

διαδίκτυο.   

  

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-black-lives-matter/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%8e%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b4%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8e%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%b5/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8e%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%b5/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%ce%bd/
https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%cf%81%ce%b7/
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Αξιολόγηση WebQuests 

Όσον αφορά αυτό το θέμα της αξιολόγησης WebQuests, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της αξιολόγησης των 

μαθητών σχετικά με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα/στόχους και της αξιολόγησης του ίδιου του 

WebQuest. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου πώς οι μαθητές μπορούν ή δεν μπορούν να 

κατανοήσουν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν.  

Αυτό το έργο δίνει επίσης έμφαση στην αξιολόγηση των WebQuests για να γνωρίζει, να κατανοήσει πώς δούλευαν 

για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την αξία τους. Συνολικά, οι προτάσεις που έχουν ήδη περιγραφεί στο 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης sCOOL-IT θα πρέπει να τηρούνται και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά την προετοιμασία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης.  

Όταν σκέφτεστε την αξιολόγηση WebQuests θα πρέπει να εξετάσετε τη διαδικασία μάθησης WebQuests και το 

ρόλο της αξιολόγησης. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε έναν σύντομο οδηγό για τις διάφορες εργασίες για την 

αξιολόγηση WebQuests μαζί με ορισμένες συμβουλές που βασίζονται στην εμπειρία του έργου sCOOL-IT.  

Δ.1 Πλαίσιο  

Η διαδικασία δοκιμής θα μπορούσε να υποβληθεί σε επεξεργασία και με τους δύο τρόπους: αναμειγνύεται και 

πρόσωπο με πρόσωπο ανάλογα με τις συνθήκες του κορονοϊού στα σχολεία. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

προκλήσεις που μπορεί να έχετε να αντιμετωπίσετε, μπορείτε να διαδώσετε τη δοκιμή σε διάστημα 4 εβδομάδων. 

Κάθε δάσκαλος μπορεί να περιλαμβάνει μαθητές από το γυμνάσιο, ηλικίας μεταξύ 13-15 ετών. Η συμπερίληψη 

δύο εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την επιτυχία αυτού του έργου. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να ενημερωθούν προσωπικά για το έργο. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι 

ρόλοι μοιράζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αναζήτησης. Το μόνο θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί κανείς 

είναι ο νόμος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε κάθε χώρα.  

Επίσης, θα είναι ένα επιθυμητό βασικό σημείο να επιτευχθεί εάν κάθε αρμόδιος δάσκαλος θα μπορούσε να 

εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός κοινού προγράμματος εργασίας που θα κατανεμηθεί στους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν και θα επιτευχθεί αναλόγως.  

 

Δ.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις των δοκιμών 

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ότι, οι μαθητές θα μπορούσαν 

να προσεγγίσουν το WebQuest όπως επιθυμείτε, δηλαδή να προετοιμαστούν για να το δοκιμάσουν. Τα 

WebQuests θα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε περισσότερες από μία αίθουσες διδασκαλίας, online και μέσω ενός 

συνδέσμου βίντεο. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης. 

Με κάθε WebQuest η ορολογία (λεξικό) θα μπορούσε πραγματικά να είναι μια μεγάλη πρόκληση για έναν μαθητή 

σε αυτά τα γνωστικά επίπεδα. Με την ενεργό συμμετοχή (οι εκπαιδευτικοί) είναι επίσης σε θέση να προσαρμόσουν 

το επίπεδο ορολογίας (λεξιλόγιο) στο επίπεδο του συμμετέχοντος μαθητή. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν είναι 

απαραίτητο, μπορείτε να προσαρμόσετε όλα τα WebQuests.   

Είναι επίσης σημαντικό να είστε προσεκτικοί στις αντιδράσεις των μαθητών στο WebQuest, δεδομένου ότι είναι 

μια διαφορετική μορφή διδασκαλίας. Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με ένα μάθημα που προσφέρει δομή, 

καθοδήγηση και συγκεκριμένους στόχους μέσα σε ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα. Η διδακτική είναι παρόμοια, η 

διαχείριση της τάξης είναι διαφορετική. Οι μαθητές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το WebQuest ως ένα είδος 
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παιδικής χαράς, υπάρχει πολύς θόρυβος, πολλοί προσποιούνται ότι εργάζονται και χωρίζονται σε ενεργούς 

ρόλους στην ομάδα, γεγονός που αποτελεί τεράστια πρόκληση. Όταν σκέφτεστε ένα παράδειγμα των σχολείων 

μας, οι μαθητές μας αποσπάστηκαν πολύ εύκολα από τους συνδέσμους/ταινίες. Βρήκαν το σέρφινγκ μέσα από 

όλους τους συνδέσμους πολύ πιο συναρπαστικό από την ολοκλήρωση του έργου τους. Η ορολογία προκάλεσε 

πολλά προβλήματα στους μαθητές, δεν σχετίζονταν ή δεν μπορούσαν να συσχετιστούν με τη λέξη/την πρόταση. 

Που προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση, η οποία οδήγησε σε μια λιγότερο προληπτική προσέγγιση. Μόλις οι 

μαθητές βαρέθηκαν να ζητούν βοήθεια, συμπλήρωσαν γρήγορα μια απάντηση (κοινωνική σωστή) για να 

ολοκληρώσουν το WebQuest. Μερικοί από τους μαθητές βρήκαν τα θέματα ενδιαφέροντα, ειδικά όταν τα 

προσαρμόσαμε στο επίπεδο σκέψης τους.   

Έτσι, είναι σημαντικό να κατανοήσετε αυτά τα αδύναμα σημεία που μπορεί επίσης να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε, 

για να είστε προετοιμασμένοι να τα αποφύγετε πριν από το έργο αξιολόγησης που γίνεται από τους μαθητές. Στην 

πραγματικότητα, τα ρουμπίνια και τα WebQuests απαιτούσαν μια διαφορετική μεθοδολογία και προσέγγιση μέσα 

στην τάξη. 

 
Διαφωνώ 

έντονα 

Διαφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

λίγο 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Το WebQuest ήταν καλά δομημένο και σαφές 
    

Η εργασία ήταν εφικτό στο χρόνο που δόθηκε 
    

Η εργασία ήταν ενδιαφέρον και με παρακίνησε να 

δουλέψω 

    

Ήταν εύκολο να ακολουθήσεις τα προτεινόμενα στο 

WebQuest 

    

Το WebQuest ήταν στενά συνδεδεμένο με το θεματικό 

του συγκεκριμένου μαθήματος 

    

Οι πόροι με βοήθησαν να σχηματίσω μια σαφή 

κατανόηση του θεματικού του συγκεκριμένου 

μαθήματος. 

    

Το WebQuest με βοήθησε να βελτιώσω τις γνώσεις 

μου για το θέμα του μαθήματος 

    

  

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικά αποτελέσματα και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές εκφράζουν και 

αναλύουν το WebQuest. Αυτή η εργασία έγινε σε ένα από τα σχολεία του sCOOL-IT Έργου ελπίζοντας ότι θα σας 

βοηθήσουν να σχεδιάσετε το δικό σας έργο με επιτυχία: 
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Δ.3 Αποτελέσματα της αξιολόγησης 

Όσον αφορά τις αναλύσεις και τη συνεργασία με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί έχουν σημαντικό ρόλο να δώσουν 

στους μαθητές τα καλύτερα εργαλεία, τον προσανατολισμό, την ποιοτική ανατροφοδότηση. Γι’ αυτό κάθε 

δάσκαλος πρέπει να διαθέτει γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη κάθε τάξης, το πλαίσιο του κάθε μαθητή και το 

επίπεδο γνώσης του καθενός στο πρόγραμμα σπουδών. Μερικά από τα δεδομένα WebQuests έχουν πολλές 

συνδέσεις με εξηγήσεις και εργασία. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαχειρίζονται αυτούς τους πόρους 

για να έχουν μια καλή διαχείριση της τάξης και είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να 

επιλέξουν τους συνδέσμους που θέλουν και θα πρέπει να κάνουν πιο εις βάθος εργασία. Σε ποια ορολογία 

ανησυχεί ότι θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη πρόκληση για μερικούς από τους μαθητές και τις ηλικίες τους, αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο ο προσανατολισμός και η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Σχεδιάζοντας ένα WebQuest 

Παρακάτω περιγράφουμε τη φόρμουλα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επιτυχημένου online 

WebQuest. 

E.1 Χρήσιμες συμβουλές για να σχεδιάσετε μια WebQuest 

 

Πλοήγηση σε ένα WebQuest 

Δημιουργήστε ένα μπλοκ περιήγησης για μια εύκολη πλοήγηση μεταξύ των διαφόρων βημάτων του WebQuest. 

Το μπλοκ πλοήγησης μπορεί να είναι οριζόντιο ή κατακόρυφο και μόνο ένα βήμα θα πρέπει να είναι ορατό 

ταυτόχρονα.  

Για παράδειγμα, στο sCOOL-IT Web Adventure Portal χρησιμοποιείται ένα κάθετο μπλοκ περιήγησης. 

 

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές στους χρήστες σε ποιο βήμα βρίσκονται, διαφοροποιώντας το ενεργό βήμα 

από τους άλλους. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, δίνοντας στο ενεργό βήμα διαφορετικό χρώμα από το 

υπόλοιπο. 

Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό εικόνων και κειμένου για να είναι η εκτέλεση ενός WebQuest ευχάριστη και 

κατανοητή. Οι εικόνες θα πρέπει πάντα να έχουν μια λεζάντα κάτω ή πάνω, εξηγώντας στον χρήστη τι δείχνει η 

εικόνα και ποια είναι η πηγή των εικόνων. 
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Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που παρέχουν δωρεάν πρόσβαση και χρήση στο κοινό μια μεγάλη ποικιλία 

φωτογραφιών, γραφικών και εικονιδίων. Μερικά από αυτά είναι:  

— pixabay.com 

— pexels.com 

— unsplash.com 

— free-images.com 

— freepik.com 

— flaticon.com 

— icons8.com    

 

 

 

 

Χωρίστε το κείμενό σας σε επιμέρους βήματα 

Παρόλο που μπορεί να έχετε το μπλοκ πλοήγησης, είναι πιθανό ορισμένα από τα βήματα, π.χ. το βήμα 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, να περιέχουν εκτεταμένο κείμενο που μπορεί να αποτελείται ή όχι από πρόσθετα επιμέρους βήματα. 

Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να δώσετε μια δομημένη απεικόνιση στους χρήστες, ώστε να μπορείτε να 

δημιουργήσετε υποενότητες ή επιμέρους βήματα μέσα σε ένα βήμα. 

Για να επιτευχθεί αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσωτερικά σε ένα βήμα (π.χ. στο βήμα PROCESS) μια 

ακολουθία υποενοτήτων/υπο-βημάτων σε άλλη μορφή μπλοκ περιήγησης. Μερικές καλές λύσεις είναι να 

δημιουργήσετε καρτέλες ή ακορντεόν ή εναλλαγή ενότητας. 

https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://free-images.com/
https://www.freepik.com/popular-photos
https://www.flaticon.com/
https://icons8.com/
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Για παράδειγμα, στο sCOOL-IT Web Adventure Portal χρησιμοποιείται μια ενότητα εναλλαγής, η οποία έχει μόνο 

ένα επιμέρους βήμα ενεργό και ορατό κάθε φορά. 
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Πηγές και άλλες συνδέσεις 

 Κάθε σύνδεσμος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο 

WebQuest, είτε είναι μέρος του βήματος πόρων είτε όχι, θα 

πρέπει να ανοίξει σε μια νέα καρτέλα του προγράμματος 

περιήγησης, ώστε οι χρήστες να μην χάσουν την πρόοδό τους. 

Απλά χρησιμοποιήστε ένα νέο σύνδεσμο καρτέλας για κάθε 

βίντεο, άρθρο, χαρτί ή σε απευθείας σύνδεση ιστοσελίδα. 

Πλοήγηση με διάφορες κατηγορίες WebQuests. 

Είναι σημαντικό οι χρήστες να μπορούν να βρίσκουν και να 

πλοηγούνται σε άλλα WebQuests εντός της ίδιας κατηγορίας 

ή άλλων κατηγοριών σε κάθε ηλεκτρονική σελίδα που 

σχετίζεται με τα WebQuests.  

Για παράδειγμα, στο sCOOL-IT Web Adventure Portal 

υπάρχει μια εικόνα στα δεξιά κάθε WebQuest που 

ανακατευθύνει τους χρήστες σε ένα συγκεκριμένο σχολικό 

θέμα. 

 

Επιπλέον, σε μια συγκεκριμένη κατηγορία/υποκειμενική σελίδα οι χρήστες μπορούν να ανακατευθυνθούν στις 

άλλες κατηγορίες/θέματα μέσω μιας λίστας στο κάτω μέρος της σελίδας. 
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E.2 Διαδικτυακοί πόροι και εργαλεία 

 

Αυτό που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα online αποθετήριο WebQuest για τους μαθητές σας είναι ένας 

ιστότοπος. 

Υπάρχουν πολλά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας 

ιστοσελίδας. Τα πιο γνωστά είναι: 

— drupal.org  

— joomla.org 

— wordpress.com  

 

Άλλοι χρήσιμοι πόροι: 

Πώς να δημιουργήσετε ένα WebQuest με WordPress 

  

https://www.drupal.org/
https://www.joomla.org/
https://wordpress.com/
https://gracethemes.com/how-to-create-a-webquest-with-wordpress/
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Ενότητα ΣΤ: Το sCOOL-IT WebQuest ουρές 

 

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε αρκετές μαρτυρίες με βάση την πιλοτική εμπειρία του sCOOL-IT. Οι συνεργάτες της 

sCOOL-IT έχουν δοκιμάσει όλα τα WebQuests και έχουν δώσει τα σχόλιά τους σε αυτά. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε 

να προετοιμάσετε την εργασία σας με τους μαθητές σας έχοντας κατά νου μερικές από τις παρακάτω πρακτικές 

που επισημαίνουμε. 

 

Θέμα: Μαθηματικά & Λογική 

 

Εξισώσεις 1ου βαθμού (Testimonial nr.1) 

Περιγραφή 

Δόθηκε ένας λαβύρινθος στους μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων. Για να ταξιδέψουν κατά 

μήκος του λαβύρινθου οι μαθητές έπρεπε να λύσουν προβλήματα που αφορούσαν εξισώσεις 1ου βαθμού. 

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη 

Η δραστηριότητα αυτή εφαρμόστηκε σε φοιτητές ηλικίας 14/15 ετών· η διάρκεια της δραστηριότητας ήταν 90 λεπτά. 

Η ομάδα κατάλαβε τις οδηγίες του WebQuest και άρχισε να εργάζεται αμέσως. Οι μαθητές ήταν πολύ ενθουσιώδεις 

και ακόμα και όσοι είχαν περισσότερες δυσκολίες στο θέμα ήθελαν να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν.  

Ο ρόλος του δασκάλου 

Ορισμένες ομάδες δεν μπορούσαν να επισημοποιήσουν ορισμένες εξισώσεις για την επίλυση των προβλημάτων 

και ο δάσκαλος παρείχε υποστήριξη στις ομάδες εργασίας, για να επιτύχει το στόχο της εργασίας. Το γεγονός ότι 

το WebQuest παρουσίασε λύσεις, και με τη μορφή του λαβύρινθου, με ένα τέλος, είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές 

να μην αποθαρρύνονται όταν δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν το έργο αμέσως. Αντίθετα, ενθάρρυνε τους 

μαθητές να θέλουν να κατανοήσουν πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια εξίσωση. 

Ο ρόλος του μαθητή 

Οι μαθητές έδειξαν δέσμευση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ορισμένες ομάδες δεν μπορούσαν να 

επισημοποιήσουν τις εξισώσεις και να δοκιμάσουν τις λύσεις που δόθηκαν για να βρουν τη σωστή. παρ’ όλα αυτά, 

αφού βρήκαν τη σωστή λύση, ήθελαν να καταλάβουν ποια ήταν η εξίσωση που χρειαζόταν για να λυθεί το 

πρόβλημα. 

Οι μαθητές παρέμειναν αφοσιωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας και ήθελαν να πάρουν τις δηλώσεις 

στο σπίτι για να ελέγξουν για εκκρεμούσες καταστάσεις. 

Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Σε όλους τους μαθητές άρεσε και ζήτησαν να το επαναλάβουν. παραπονέθηκαν για το ελάχιστο χρόνο που είχαν. 

Θεωρούσαν τη δραστηριότητα γόνιμη και χρήσιμη. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση: 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b5%ce%be%ce%b9%cf%83%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
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Επίλυση προβλημάτων που περιλαμβάνουν εξισώσεις πρώτου βαθμού, επίλυση εξισώσεων· ανάγνωση και 

ερμηνεία των λόγων. 

Δεξιότητες: 

Η ομαδική εργασία, το κριτικό πνεύμα, αναπτύσσουν την ικανότητα επιμονής. 

Πλεονεκτήματα και μαρτυρίες 

Δραστηριότητα διαφορετική από αυτή που έχουν και που τους ενθάρρυνε να εφαρμόσουν τη γνώση. 

Η ομαδική εργασία σημαίνει ότι οι μαθητές με περισσότερες δυσκολίες μπορούν να συμμετάσχουν δίνοντας 

χρήσιμες προτάσεις καθώς το πλαίσιο των προβλημάτων σχετιζόταν με την καθημερινή τους ζωή. 

 

Εξισώσεις 1ου βαθμού (Testimonial nr.2) 

Περιγραφή 

Οι εξισώσεις είναι χρήσιμες για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων καθημερινής ζωής, ειδικά των εξισώσεων 

1ου βαθμού που ισχύουν για τα πάντα, από τις αγορές σούπερ μάρκετ μέχρι τον μελλοντικό μισθό σας! Αυτό το 

WebQuest θα βοηθήσει τους μαθητές να λύσουν απλές εξισώσεις ενός και δύο βημάτων 1ου βαθμού, με πολλές 

μαθηματικές πράξεις. 

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη 

Η διαδικασία δοκιμών πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις 

ενός εκπαιδευτικού σχολείου, του Cybernet Zenon (πιστοποιημένο ιδιωτικό ινστιτούτο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου) στη Λάρνακα. Αυτή η πιλοτική δοκιμή του WebQuest διήρκεσε 

4 ώρες (μισή ημέρα). Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν μαθητές Λυκείου, ηλικίας μεταξύ 13-15 ετών, και ήταν επίσης 

μαθητές Cybernet στην επιστήμη των υπολογιστών. Οι δύο συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν συνεργάτες 

εκπαιδευτές στο κέντρο κατάρτισης.   

Ο ρόλος του δασκάλου 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκαν το ένα στο θεωρητικό και το άλλο στον τεχνικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούν να 

παραδώσουν σωστά τα WebQuests. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το WebQuest και η πιλοτική διαδικασία 

δοκιμών παρουσιάστηκε και τους εξηγήθηκε, ώστε να είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στους 

μαθητές. Παρουσίασαν και παρέδωσαν το WebQuest στους μαθητές στην ελληνική γλώσσα. Για το συγκεκριμένο 

WebQuest, οι εκπαιδευτικοί είχαν έναν πιο υποστηρικτικό ρόλο και έναν συντονιστικό ρόλο στο τέλος, όταν οι 

μαθητές παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους. 

Ο ρόλος του μαθητή 

Όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για την έννοια των WebQuests για να κατανοήσουν πώς θα λειτουργούσαν κατά 

τη διάρκεια της δοκιμής. Οι φοιτητές διενήργησαν εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τις εξισώσεις πρώτου βαθμού, 

έλυσαν 14 μαθηματικές ασκήσεις σε ομάδες των δύο και φυσικά χρωματίζουν τη διαδρομή λαβύρινθου τους. 

Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Η αξιολόγηση WebQuest από τους μαθητές είναι η εξής: 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b5%ce%be%ce%b9%cf%83%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d/
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Το WebQuest ήταν καλά δομημένο και σαφές, ήταν εφικτό στο χρόνο που δόθηκε και ενδιαφέρον. Ήταν εύκολο 

να ακολουθηθεί η προτεινόμενη διαδικασία, οι πόροι ήταν αρκετά χρήσιμοι και βελτίωσαν τις γνώσεις τους για τις 

εξισώσεις πρώτου βαθμού. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση 

— κατανόηση της έννοιας των εξισώσεων πρώτου βαθμού 

πώς να λύσετε μια εξίσωση πρώτου βαθμού 

Δεξιότητες 

μαθηματικές & λογικές δεξιότητες 

— έρευνα 

— ομαδική εργασία 

Πλεονεκτήματα και μαρτυρίες 

Μαθητής: Οι εξισώσεις πρώτου βαθμού αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Τα χρησιμοποιούμε όλη την 

ώρα ακόμα και χωρίς να γνωρίζουμε ότι το κάνουμε αυτό.  

 

Θέμα: Βιολογικές Επιστήμες 

Οικοσύστημα στον Άρη (Testimonial nr.1) 

Περιγραφή 

Ο στόχος αυτού του WebQuest είναι να επιτρέψει στους μαθητές να εργαστούν συνεργατικά, να χρησιμοποιήσουν 

τη δημιουργικότητα και το διαδίκτυο ως πόρο, να μελετήσουν τις αρχές και τα χαρακτηριστικά των χερσαίων 

οικοσυστημάτων και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, δημιουργώντας ένα έργο για ένα αυτόνομο οικοσύστημα 

που θα μπορούσε να ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός διαστημικού ταξιδιού στον πλανήτη Άρη. Για τον σκοπό αυτό, 

πρέπει να κατανοήσουν τη ροή ενέργειας μέσω των οικοσυστημάτων (ενεργειακή πυραμίδα, αλυσίδες τροφίμων 

και βασικές θέσεις (παραγωγοί, καταναλωτές, αποσυνθέτες). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, μερικές από τις 

οποίες ήταν υπεύθυνες για τη μελέτη των συνθηκών στον Άρη για τη δημιουργία ενός τεχνητού οικοσυστήματος, 

ενώ άλλες ομάδες δημιούργησαν ένα τεχνητό οικοσύστημα που θα τους επέτρεπε να επιβιώσουν ενώ ταξίδευαν 

με το διαστημόπλοιο. 

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη:  

Αυτό το WebQuest εφαρμόστηκε σε μαθητές του 10ου έτους εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) με μέσο 

όρο ηλικίας 15 ετών, κατά τη διάρκεια 4 μαθημάτων 45 λεπτών το καθένα. Οι μαθητές δούλευαν σε ομάδες, με 

μεγάλη αφοσίωση και ενδιαφέρον.  

Ο ρόλος του δασκάλου 

Επόπτης των δραστηριοτήτων. 

Ο ρόλος του μαθητή 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%cf%81%ce%b7/
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Η όλη δραστηριότητα επικεντρώθηκε στο έργο των μαθητών, οι οποίοι καθόρισαν την κατανομή των καθηκόντων 

εντός της ομάδας, σεβόμενοι τους ρυθμούς μάθησης, ξεπερνώντας τις δυσκολίες μέσω του πνεύματος μεταξύ των 

συνομηλίκων, χτίζοντας τη γνώση βήμα προς βήμα. 

Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Γίνεται θετική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται και του έργου που επιτελούν οι μαθητές. 

Οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν περαιτέρω τις γεωλογικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες του Άρη, αλλά 

δεν αποτελούν μέρος των βασικών γνώσεων του κλάδου για τη μελέτη των πλανητών και, ως εκ τούτου, 

χρησίμευσαν μόνο ως κίνητρο για τη μελέτη των οικοσυστημάτων, μέσω μιας περιπτωσιολογικής μελέτης του 

πλανήτη Άρη.  

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση 

Απόκτηση και εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με τα οικοσυστήματα, επιτρέποντας τη μελέτη σε επίπεδο 

βιολογικής ποικιλότητας με ανθρωπιστικές παρεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη δυναμική των 

οικοσυστημάτων, συστηματοποιώντας τη γνώση σχετικά με τη βιολογική ιεραρχία και τη δομή του 

οικοσυστήματος.  

Δεξιότητες 

Οι δεξιότητες αναπτύχθηκαν στο επίπεδο της ερμηνείας των κειμένων, των δεδομένων, των εμπειριών, των 

σχημάτων, των γραφημάτων, της έρευνας και της συστηματοποίησης των πληροφοριών, ενσωματώνοντας 

προηγούμενες γνώσεις, για την οικοδόμηση νέων γνώσεων, τη διατύπωση και την επικοινωνία των κριτικών 

απόψεων, επιστημονικά τεκμηριωμένες και σχετικές με την επιστήμη, την τεχνολογία, την κοινωνία και το 

περιβάλλον (CTSA), τη γνώση των διαφόρων κλάδων για την εμβάθυνση των θεμάτων της βιολογίας.  Η εργασία 

σε ομάδες επέτρεψε την απόκτηση κανόνων κοινωνικοποίησης.  

Συμβουλές και Προτάσεις 

Θα πρέπει να υπάρχει μια έκδοση για τον Δάσκαλο με ορισμένες προτάσεις διόρθωσης και πιο συγκεκριμένους 

συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για κάθε δάσκαλο σε κάθε χώρα, καθώς μπορεί να 

υπάρχει κάποια δυσκολία στο επίπεδο του γλωσσικού φραγμού, ή κάποιος ιστότοπος δεν είναι πλέον διαθέσιμος. 

Τα WebQuests θα πρέπει να απευθύνονται περισσότερο σε συγκεκριμένα θέματα κάθε κλάδου, διότι μπορεί να 

συμβεί (όπως σε αυτό το WebQuest) ότι τα θέματα δεν διδάσκονται ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες στα ίδια 

επίπεδα εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διέλευση της γνώσης με διεπιστημονικό τρόπο. 

Πλεονεκτήματα και μαρτυρίες 

Ενώ το WebQuest είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, διευκολύνει το έργο του δασκάλου, είναι εύκολα προσβάσιμο και 

παρακινεί τους μαθητές να εκτελέσουν έρευνα και ομαδική εργασία. Η χρήση ενός σεναρίου για να καθοδηγήσει 

την εργασία των μαθητών, είτε ατομική είτε ομαδική, δεν είναι νέα. Τα σενάρια, ξεκινώντας από ένα Προβληματικό 

Ερώτημα, είναι σπουδαία εργαλεία για τη μελέτη της Επιστήμης, καθοδηγώντας τον μαθητή στο έργο του, η οποία 

μαθαίνει βήμα-βήμα, ακολουθώντας το ρυθμό μάθησης του, χτίζοντας γνώση επικεντρωμένη στο έργο του ίδιου 

του μαθητή, που του επιτρέπει να αναπτύξει αυτονομία, καθιστώντας τον πιο υπεύθυνο στην απόκτηση γνώσεων 

και επιτρέποντας την καλύτερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, όντας ο δάσκαλος μόνο σύμβουλος. Το WebQuest είναι 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο, επιτρέπει επίσης στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν διδακτικές-παιδαγωγικές 

εμπειρίες.  
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Οικοσύστημα στον Άρη (Testimonial nr.2) 

Περιγραφή 

Σε αυτό το WebQuest οι μαθητές κατάλαβαν τα οικοσυστήματα από την άποψη της λειτουργίας τους ως 

αυτοσυντηρούμενες κοινότητες ως μέρος ενός μυστικού έργου της NASA που πρέπει να σχεδιάσει μια μελλοντική 

αποστολή στον Άρη. 

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη:  

Η διαδικασία δοκιμών πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις 

ενός εκπαιδευτικού σχολείου, του Cybernet Zenon (πιστοποιημένο ιδιωτικό ινστιτούτο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου) στη Λάρνακα. Αυτή η πιλοτική δοκιμή του WebQuest διήρκεσε 

4 ώρες (μισή ημέρα). Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν μαθητές Λυκείου, ηλικίας μεταξύ 13-15 ετών, και ήταν επίσης 

μαθητές Cybernet στην επιστήμη των υπολογιστών. Οι δύο συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν συνεργάτες 

εκπαιδευτές στο κέντρο κατάρτισης.   

Ο ρόλος του δασκάλου 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκαν το ένα στο θεωρητικό και το άλλο στον τεχνικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούν να 

παραδώσουν σωστά τα WebQuests. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το WebQuest και η πιλοτική διαδικασία 

δοκιμών παρουσιάστηκε και τους εξηγήθηκε, ώστε να είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στους 

μαθητές. Παρουσίασαν και παρέδωσαν το WebQuest στους μαθητές στην ελληνική γλώσσα. Για το συγκεκριμένο 

WebQuest, οι εκπαιδευτικοί είχαν υποστηρικτικό ρόλο και επίσης ενήργησαν ως βοηθοί όταν οι μαθητές 

δημιούργησαν την παρουσίασή τους. 

Ο ρόλος του μαθητή 

Όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για την έννοια των WebQuests για να κατανοήσουν πώς θα λειτουργούσαν κατά 

τη διάρκεια της δοκιμής. Οι φοιτητές διενήργησαν εκτεταμένη έρευνα σχετικά με την έννοια του οικοσυστήματος, 

του χώρου και των διαστημικών συνθηκών και πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα. Ως μέρος ενός 

μυστικού έργου της NASA που πρέπει να σχεδιάσει μια μελλοντική αποστολή στον Άρη, οι μαθητές έπρεπε να 

σχεδιάσουν δύο βιώσιμα οικοσυστήματα — το ένα προσαρμοσμένο για το διαστημόπλοιο και το άλλο που 

αναπτύχθηκε σχετικά με τις συγκεκριμένες συνθήκες του Άρη — και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τις ιδέες τους 

στους άλλους μαθητές. 

Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Η αξιολόγηση WebQuest από τους μαθητές είναι η εξής: 

Το WebQuest ήταν καλά δομημένο και σαφές, ήταν εφικτό στο χρόνο που δόθηκε και ενδιαφέρον. Ήταν αρκετά 

εύκολο να ακολουθηθεί η προτεινόμενη διαδικασία, οι πόροι ήταν αρκετά χρήσιμοι και βελτίωσαν τις γνώσεις τους 

για τον Διαφωτισμό και την έννοια των εθνών. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση 

— Χώρος 

— Οικοσυστήματα 

— Πλανήτης Άρης 

— Βιώσιμη ζωή 

Δεξιότητες 

— Έρευνα 

— ομαδική εργασία 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%cf%81%ce%b7/
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— Σχεδιασμός ενός οικοσυστήματος 

— Δεξιότητες παρουσίασης 

Κριτική σκέψη 

— Επικοινωνία 

 

Θέμα: Η Φιλοσοφία 

Η ηθική του ηθικού hacking και του χακτιβισμού (Testimonial nr.1) 

Περιγραφή 

Το σημείο εκκίνησης είναι το hacking του λογαριασμού Twitter του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς 

κακόβουλους σκοπούς. Διοργανώνεται σε ομάδες φοιτητών, διεξάγεται έρευνα σχετικά με το θέμα στο διαδίκτυο 

στους διαθέσιμους πόρους. Ο απώτερος στόχος είναι να διεξαχθεί μια συζήτηση στην οποία ομάδες μαθητών 

λαμβάνουν αιτιολογημένες θέσεις, υπέρ και κατά, την πρακτική της ηθικής hacking. 

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη 

Αυτό το WebQuest εφαρμόστηκε σε μαθητές του 10ου έτους της σχολικής φοίτησης, με μέσο όρο ηλικίας 15 ετών, 

κατά τη διάρκεια 2 μαθημάτων 45 λεπτών το καθένα. Οι μαθητές δούλευαν σε ομάδες, με μεγάλη αφοσίωση και 

ενδιαφέρον. 

Ο ρόλος του δασκάλου 

Εισαγωγή στο WebQuest, υπεύθυνος ομαδικής εργασίας και συντονιστής συζήτησης. 

Ο ρόλος του μαθητή 

Η όλη δραστηριότητα επικεντρώνεται στο έργο των μαθητών, οι οποίοι καθορίζουν την κατανομή των καθηκόντων 

εντός της ομάδας, σεβόμενοι τους ρυθμούς μάθησης, στηριζόμενοι στην υπέρβαση των δυσκολιών, χτίζοντας 

σταδιακά τη γνώση. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις τίθενται σε εφαρμογή στη συζήτηση. 

Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Με την ολοκλήρωση αυτού του WebQuest οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν τον άπειρο αριθμό ηθικά 

αμφιλεγόμενων ενεργειών που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τη 

δική τους γνώμη για επίκαιρα θέματα, όπως οι προσπάθειες για δικαιοσύνη των Ανώνυμων και άλλων συναφών 

χακτιβιστικών σχηματισμών. Διερευνώντας λεπτομερώς τα κίνητρα πίσω από τέτοιες ενέργειες και τις συνέπειες 

που οδηγούν, οι μαθητές θα αναπτύξουν την κριτική και αναλυτική σκέψη τους. Επιπλέον, οι μαθητές θα 

συνειδητοποιήσουν διάφορες ηθικές θεωρίες και θα είναι σε θέση να αναλύσουν τις δράσεις και τα γεγονότα από 

την οπτική τους. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση 

Ηθική και ηθική φιλοσοφία 

Δεξιότητες 

Κριτική σκέψη 

Αναλυτική σκέψη 

Επιχειρηματικότητα 

Ομαδική εργασία 

Δεξιότητες παρουσίασης 

Ερευνητικές δεξιότητες 

Δεξιότητες συζήτησης 

 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b7-%ce%b7%ce%b8%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%ce%b8%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-hacking-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%87%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
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Συμβουλές και Προτάσεις 

Υπάρχει μια πτυχή που χρήζει βελτίωσης: το σημείο εκκίνησης, η υπόθεση Victor Gevers και ο λογαριασμός του 

Donald Trump στο Twitter, δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς αυτό. Επειδή οι μαθητές έχουν μείνει με την αντίληψη 

ότι είναι χρονολογημένοι. Η συζήτηση στη συζήτηση θα πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένη όσον αφορά τις 

δεοντολογικές συνέπειες της πειρατείας. 

Μια άλλη πρόταση που μοιράστηκε ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προσανατολισμός της ώρας κάθε στιγμή 

της δραστηριότητας. 

Πλεονεκτήματα και μαρτυρίες 

«Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο WebQuest ξεκινά από ένα θέμα που μπορεί να είναι κοντά στους μαθητές, 

όπως το hacking. Επιτρέπει την εξερεύνηση, με έναν συμφραζόμενο τρόπο, προγραμματικού περιεχομένου της 

ηθικής φιλοσοφίας και ηθικής. Μια άλλη σχετική πτυχή εμφανίζεται με τη μορφή μιας πρόκλησης και στη συνέχεια 

μιας συζήτησης στην οποία οι μαθητές λαμβάνουν αντίθετες θέσεις.» 

«Η δραστηριότητα ήταν προκλητική και ενθαρρυντική. Φαίνεται να είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων. Ο αντίκτυπος φαίνεται να είναι πολύ θετικός.» 

«Αυτό το WebQuest είναι σύμφωνο με τις προτεραιότητες του σχολείου μας. Το εκπαιδευτικό έργο του AEJE 

προβλέπει και καλά την αξιοποίηση νέων μεθοδολογιών, που εκτελούνται με τεχνολογική βάση, διευκολυντές της 

αποτελεσματικής ψηφιακής μετάβασης των πρακτικών του σχολείου, ως εκ τούτου, εργαλεία όπως το WebQuest 

έχουν τη δυνατότητα να αιχμαλωτίσουν τους μαθητές να μάθουν να μαθαίνουν. Το να γνωρίζεις πώς να είσαι με 

τους άλλους και να καταλαβαίνεις τις απόψεις τους είναι μια απαραίτητη δεξιότητα. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε 

γέφυρες προς την κριτική σκέψη.» 

 

Η ηθική του ηθικού hacking και του χακτιβισμού (Testimonial nr.2) 

Περιγραφή 

Σε αυτό το WebQuest οι μαθητές έπρεπε να καταλάβουν τι είναι ο hacktivism και να κάνουν μια σαφή δήλωση του 

τι πιστεύουν σχετικά με αυτό. Ως μέλη ομάδων, παρουσίασαν τις θέσεις τους. συμμετείχαν σε μια συζήτηση 

σχετικά με το ηθικό hacking και κατέστησαν τις απόψεις τους όσο το δυνατόν σαφέστερες χρησιμοποιώντας 

επιχειρήματα. Για τους σκοπούς αυτού του WebQuest, παρουσιάζεται ένα πραγματικό γεγονός σχετικό με τις 

προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου 2020. 

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη 

Η διαδικασία δοκιμών πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις 

ενός εκπαιδευτικού σχολείου, του Cybernet Zenon (πιστοποιημένο ιδιωτικό ινστιτούτο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου) στη Λάρνακα. Αυτή η πιλοτική δοκιμή του WebQuest διήρκεσε 

4 ώρες (μισή ημέρα). Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν μαθητές Λυκείου, ηλικίας μεταξύ 13-15 ετών, και ήταν επίσης 

μαθητές Cybernet στην επιστήμη των υπολογιστών. Οι δύο συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν συνεργάτες 

εκπαιδευτές στο κέντρο κατάρτισης.   

Ο ρόλος του δασκάλου 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκαν το ένα στο θεωρητικό και το άλλο στον τεχνικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούν να 

παραδώσουν σωστά τα WebQuests. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το WebQuest και η πιλοτική διαδικασία 

δοκιμών παρουσιάστηκε και τους εξηγήθηκε, ώστε να είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στους 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b7-%ce%b7%ce%b8%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%ce%b8%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-hacking-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%87%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
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μαθητές. Παρουσίασαν και παρέδωσαν το WebQuest στους μαθητές στην ελληνική γλώσσα. Για το συγκεκριμένο 

WebQuest, οι εκπαιδευτικοί είχαν υποστηρικτικό ρόλο και είχαν επίσης το ρόλο του διαιτητή και του συντονιστή 

στη συζήτηση που διεξήχθη από τους μαθητές. 

Ο ρόλος του μαθητή 

Όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για την έννοια των WebQuests για να κατανοήσουν πώς θα λειτουργούσαν κατά 

τη διάρκεια της δοκιμής. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους hacking, τις 

γνωστές διαφορετικές ηθικές θεωρίες και την ομάδα Anonymous. Προκειμένου να διερευνηθούν οι διάφορες 

πτυχές του hacktivism, οι μαθητές ήταν μέρος είτε της ομάδας του Προέδρου Trump είτε της ομάδας του Victor 

Gevers (hacktivist). 

Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Η αξιολόγηση WebQuest από τους μαθητές είναι η εξής: 

Το WebQuest ήταν καλά δομημένο και σαφές, ήταν εφικτό στο χρόνο που δόθηκε και ενδιαφέρον. Ήταν εύκολο 

να ακολουθηθεί η προτεινόμενη διαδικασία, οι πόροι ήταν αρκετά χρήσιμοι και βελτίωσαν τις γνώσεις τους για τον 

hacktivism και τις ηθικές θεωρίες. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Γνώση 

— χακτιβισμός 

 

 

 

 

 

Δεξιότητες 

— Έρευνα 

— Δεξιότητες παρουσίασης 

Κριτική σκέψη 

— Επιχειρηματολογία 

— Ομαδική εργασία 

— Δεξιότητες συζήτησης 

 

 

Θέμα: Ιστορία & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Ιστορία Έθνους - απλώς μια σύγχρονη εφεύρεση; 

Περιγραφή 

Σε αυτό το WebQuest οι μαθητές διερεύνησαν την έννοια του «έθνους» και τις ρίζες του στις ιδέες του Διαφωτισμού 

και ανακάλυψαν την ιστορική του προέλευση. 

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη 

Η διαδικασία δοκιμών πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις 

ενός εκπαιδευτικού σχολείου, του Cybernet Zenon (πιστοποιημένο ιδιωτικό ινστιτούτο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου) στη Λάρνακα. Αυτή η πιλοτική δοκιμή του WebQuest διήρκεσε 

4 ώρες (μισή ημέρα). Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν μαθητές Λυκείου, ηλικίας μεταξύ 13-15 ετών, και ήταν επίσης 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8e%cf%82-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%b5/


sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to reshape  
school education and training 
Αρ. έργου: 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

- 56 - 

 

μαθητές Cybernet στην επιστήμη των υπολογιστών. Οι δύο συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν συνεργάτες 

εκπαιδευτές στο κέντρο κατάρτισης.   

Ο ρόλος του δασκάλου 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκαν το ένα στο θεωρητικό και το άλλο στον τεχνικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούν να 

παραδώσουν σωστά τα WebQuests. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το WebQuest και η πιλοτική διαδικασία 

δοκιμών παρουσιάστηκε και τους εξηγήθηκε, ώστε να είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στους 

μαθητές. Παρουσίασαν και παρέδωσαν το WebQuest στους μαθητές είναι Έλληνες. Για το συγκεκριμένο 

WebQuest, οι εκπαιδευτικοί είχαν υποστηρικτικό ρόλο και επίσης ενήργησαν ως βοηθοί όταν οι μαθητές 

δημιούργησαν την παρουσίασή τους. 

Ο ρόλος του μαθητή 

Όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για την έννοια των WebQuests για να κατανοήσουν πώς θα λειτουργούσαν κατά 

τη διάρκεια της δοκιμής. Οι φοιτητές διενήργησαν εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τον Διαφωτισμό, τους Στοχαστές 

Διαφωτισμού και την προέλευση του έθνους. Συζήτησαν, εξερεύνησαν τις προσωπικότητες και τις ιδέες των 

Στοχαστών και αναβίωσαν/αποκατέστησαν έναν από τους στοχαστές του Διαφωτισμού. 

Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Η αξιολόγηση WebQuest από τους μαθητές είναι η εξής: 

Το WebQuest ήταν καλά δομημένο και σαφές, ήταν εφικτό στο χρόνο που δόθηκε και ενδιαφέρον. Ήταν εύκολο 

να ακολουθηθεί η προτεινόμενη διαδικασία, οι πόροι ήταν αρκετά χρήσιμοι και βελτίωσαν τις γνώσεις τους για τον 

Διαφωτισμό και την έννοια των εθνών. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η Γνώση 

— Διαφωτισμός 

— στοχαστές Διαφωτισμού 

— Ιστορική προέλευση των εθνών 

 

 

Δεξιότητες 

— Έρευνα 

— ομαδική εργασία 

— Δεξιότητες παρουσίασης 

Κριτική σκέψη 

— Επικοινωνία 

 

Θέμα: Φυσική 

Τι δυνάμεις εφαρμόζετε; 

Περιγραφή 

Σε αυτό το WebQuest οι μαθητές έμαθαν για τις δυνάμεις, τους επτά τύπους δυνάμεων και πώς να τις 

χρησιμοποιήσουν για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. 

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη 

Η διαδικασία δοκιμών πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις 

ενός εκπαιδευτικού σχολείου, του Cybernet Zenon (πιστοποιημένο ιδιωτικό ινστιτούτο από το Υπουργείο Παιδείας, 

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%cf%84%ce%b9-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b5/
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Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου) στη Λάρνακα. Αυτή η πιλοτική δοκιμή του WebQuest διήρκεσε 

4 ώρες (μισή ημέρα). Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν μαθητές Λυκείου, ηλικίας μεταξύ 13-15 ετών, και ήταν επίσης 

μαθητές Cybernet στην επιστήμη των υπολογιστών. Οι δύο συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν συνεργάτες 

εκπαιδευτές στο κέντρο κατάρτισης.   

Ο ρόλος του δασκάλου 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκαν το ένα στο θεωρητικό και το άλλο στον τεχνικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούν να 

παραδώσουν σωστά τα WebQuests. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το WebQuest και η πιλοτική διαδικασία 

δοκιμών παρουσιάστηκε και τους εξηγήθηκε, ώστε να είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στους 

μαθητές. Παρουσίασαν και παρέδωσαν το WebQuest στους μαθητές στην ελληνική γλώσσα. Για αυτό το 

συγκεκριμένο WebQuest, οι εκπαιδευτικοί είχαν έναν πιο υποστηρικτικό ρόλο. 

Ο ρόλος του μαθητή 

Όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για την έννοια των WebQuests για να κατανοήσουν πώς θα λειτουργούσαν κατά 

τη διάρκεια της δοκιμής. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των δυνάμεων και τον 

τρόπο με τον οποίο συνδέονται με την καθημερινή ζωή. Ο κύριος ρόλος τους ήταν να παρατηρούν καταστάσεις 

και πειράματα που χρησιμοποιούν καθημερινά και να κάνουν τη σύνδεση με τις δυνάμεις. 

Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Η αξιολόγηση WebQuest από τους μαθητές είναι η εξής: 

Το WebQuest ήταν καλά δομημένο και σαφές, ήταν εφικτό στο χρόνο που δόθηκε και ενδιαφέρον. Ήταν αρκετά 

εύκολο να ακολουθηθεί η προτεινόμενη διαδικασία, οι πόροι ήταν αρκετά χρήσιμοι και βελτίωσαν τις γνώσεις τους 

για τις Δυνάμεις και το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. 

 

 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η Γνώση 

κατανόηση των δυνάμεων στη φυσική και των επτά τύπων της 

εφαρμογή δυνάμεων για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων 

κατανόηση των νόμων της κίνησης του Νεύτωνα 

Δεξιότητες 

— Έρευνα 

— Δεξιότητες παρουσίασης 

Κριτική σκέψη 

Συμβουλές και Προτάσεις 

Για τους εκπαιδευτικούς:  Δεδομένου ότι η ερευνητική καθοδήγηση αυτού του WebQuest είναι ευέλικτη και 

εξαρτάται από τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τους βοηθήσουν στην έρευνα τους στο διαδίκτυο ή στο 

βιβλίο. 
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Πλεονεκτήματα και μαρτυρίες 

Μαθητής: «Δεν είμαι αρκετά σίγουρος για το είδος της δύναμης σε κάθε κατάσταση που παρατηρώ, αλλά είναι 

ωραίο που τώρα μπορώ να παρατηρήσω τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και να κατανοήσω τα βασικά της 

φύσης». 

 

Θέμα: Γεωγραφία 

Ζώνες ώρας, θερινή ώρα και οπαδοί της Επίπεδης Γης 

Περιγραφή 

Σε αυτό το WebQuest οι μαθητές διερεύνησαν την έννοια των ζωνών ώρας και διερεύνησαν μερικές από τις 

συνέπειες της ζωής σε έναν στρογγυλό πλανήτη που τείνει να περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και γύρω από 

τον δικό του άξονα.  

Βήμα προς βήμα 

Διάρκεια της ομάδας-στόχου και περιβάλλον στην τάξη 

Η διαδικασία δοκιμών πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις 

ενός εκπαιδευτικού σχολείου, του Cybernet Zenon (πιστοποιημένο ιδιωτικό ινστιτούτο από το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Κύπρου) στη Λάρνακα. Αυτή η πιλοτική δοκιμή του WebQuest διήρκεσε 

4 ώρες (μισή ημέρα). Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν μαθητές Λυκείου, ηλικίας μεταξύ 13-15 ετών, και ήταν επίσης 

μαθητές Cybernet στην επιστήμη των υπολογιστών. Οι δύο συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν συνεργάτες 

εκπαιδευτές στο κέντρο κατάρτισης.   

Ο ρόλος του δασκάλου 

Οι εκπαιδευτικοί ανήκαν το ένα στο θεωρητικό και το άλλο στον τεχνικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούν να 

παραδώσουν σωστά τα WebQuests. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το WebQuest και η πιλοτική διαδικασία 

δοκιμών παρουσιάστηκε και τους εξηγήθηκε, ώστε να είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στους 

μαθητές. Παρουσίασαν και παρέδωσαν το WebQuest στους μαθητές στην ελληνική γλώσσα. Για το συγκεκριμένο 

WebQuest, οι εκπαιδευτικοί είχαν υποστηρικτικό ρόλο και είχαν επίσης το ρόλο του διαιτητή και του συντονιστή 

στη συζήτηση που διεξήχθη από τους μαθητές. 

Ο ρόλος του μαθητή 

Όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για την έννοια των WebQuests για να κατανοήσουν πώς θα λειτουργούσαν κατά 

τη διάρκεια της δοκιμής. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες ώρας, τη θερινή ώρα και τη 

θεωρία ότι η Γη είναι επίπεδη. Ως μέρος των ομάδων, όλοι οι μαθητές έπρεπε να είναι σε θέση να γνωρίζουν το 

χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της Γης και ταυτόχρονα να κατανοούν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν πώς 

το γνωρίζουν. 

  

https://scool-it.eu/el/webquests-el/%ce%b6%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%8e%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b4%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80/
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Αξιολόγηση και Ανατροφοδότηση για τους μαθητές 

Η αξιολόγηση WebQuest από τους μαθητές είναι η εξής: 

Το WebQuest ήταν καλά δομημένο και σαφές, ήταν εφικτό στο χρόνο που δόθηκε και ενδιαφέρον. Ήταν αρκετά 

εύκολο να ακολουθηθεί η προτεινόμενη διαδικασία, οι πόροι ήταν αρκετά χρήσιμοι και βελτίωσαν τις γνώσεις τους 

για τις ζώνες ώρας και τη θέση της Γης γύρω από τον Ήλιο. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η Γνώση 

— κατανόηση των ζωνών ώρας 

Οι κινήσεις της γης 

— θερινή ώρα 

 

 

 

Δεξιότητες 

— Έρευνα 

— Δεξιότητες παρουσίασης 

Κριτική σκέψη 

— Επιχειρηματολογία 

— Ομαδική εργασία 

— Δεξιότητες συζήτησης 

Συμβουλές και Προτάσεις 

Για τους εκπαιδευτικούς:  Η βοήθειά σας για να εξηγήσετε στους μαθητές τις συμπεριφορές και τις απόψεις σχετικά 

με τη θεωρία ότι η Γη είναι επίπεδη είναι σημαντική. Η αμερόληπτη και συντονισμένη συμμετοχή σας στη συζήτηση 

είναι επίσης σημαντική. 

Πλεονεκτήματα και μαρτυρίες 

Μαθητής: «Μου άρεσε πολύ η συμμετοχή μου στη συζήτηση. Έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός τι είχαν να πουν 

οι άλλοι και με αυτόν τον τρόπο έμαθα πολλά!» 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Συμπέρασμα και τελικές παρατηρήσεις 

Η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνεται σε όλη την Ευρώπη, στην πραγματικότητα, γινόμαστε μάρτυρες μιας στιγμής 

ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ψηφιοποίηση οδηγεί τους καταναλωτές, τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις στην 

αναζήτηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας και της άνεσης.  

Τα σχολεία είναι ένα σημαντικό μέρος των κοινοτήτων στις οποίες εισάγονται. Τα σχολεία πρέπει να γνωρίζουν 

όλες τις παγκόσμιες αλλαγές και να τις συνοδεύουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, αν και σε διαφορετικά 

στάδια της ωριμότητας, τα σχολεία ασχολούνται με την ανάπτυξη παιδαγωγικών στρατηγικών και τη μετατροπή 

των περιβαλλόντων στην τάξη με νέες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις. Μετά από αρκετές επισκέψεις στα σχολεία 

λόγω της πανδημίας COVID 19, το σχολείο οργανώθηκε για να παρέχει εργαλεία στους μαθητές και υβριδικές 

προσεγγίσεις. Στην πραγματικότητα, η καινοτομία είναι ένα από τα μεγάλα βασικά σημεία του έργου sCOOL-IT 

και η ψηφιοποίηση συνδέεται στενά με αυτό. Όσον αφορά την προσέγγιση sCOOL-IT, οι αίθουσες διδασκαλίας 

πρέπει να είναι ένα καινοτόμο περιβάλλον όπου οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν μαζί, να αναπτύξουν τη 

συνεργατική μάθηση, όπου αναζητούν νέες εφαρμογές γνώσης και γνώσης, να αναπτύξουν ομαδική εργασία και 

να οδηγήσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στη μεθοδολογία WebQuest. Έτσι, τα WebQuests 

χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης διαθέσιμες για όλους. Παρά 

τη μεθοδολογία WebQuest «ηλικία» όταν αναλύουμε τις μαρτυρίες σε αυτό το έργο, από την άποψη των 

εκπαιδευτικών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο δάσκαλος είναι αυτός που χτίζει γέφυρες μεταξύ τυχαίας και 

προβλεπόμενης μάθησης και καθιστά τη διδασκαλία και τη μάθηση αποτελεσματική(...)  

 Καλύπτει τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών   

 Εγγυάται ότι όλοι οι μαθητές βρίσκονται στις ιστοσελίδες στις οποίες πρέπει να βρίσκονται.   

 Η δομή είναι παρόμοια και εύκολο να κατανοηθεί   

 Δημιουργεί συγχρονικά τις τεχνικές και πληροφοριακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών  

 Ιστοσελίδες και WebQuests ενισχύουν την πληροφορική των εκπαιδευτικών   

Από την άποψη των μαθητών, το έργο αυτό έχει τεράστιο αριθμό πλεονεκτημάτων και τα WebQuests είναι 

εξαιρετικά αποδοτικά σε:   

 Προώθηση των κινήτρων και της αυθεντικότητας των φοιτητών  

 Αναπτύσσοντας δεξιότητες σκέψης, μετατρέποντας την πληροφορία  

 Ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης και της ομαδικής εργασίας  

 Επίκληση μιας διασκεδαστικής δραστηριότητας, η οποία είναι ευχάριστη για τους μαθητές   

 Ενίσχυση των ικανοτήτων πληροφορικής και τεχνολογίας   

 Τόνωση της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας αποτελεσματικά στρατηγική  

 Βοηθώντας τους μαθητές να εφαρμόσουν, να συνθέσουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τι 

μαθαίνουν  

 Ενθαρρύνοντας την περιέργεια, επειδή ένα WebQuest μπορεί να περιλαμβάνει διεπιστημονικά θέματα, 

επιτρέποντας μια διασταύρωση σε άλλα τμήματα και θεματικούς τομείς.  

Οι εταίροι του έργου γνωρίζουν ότι τα ανεπτυγμένα WebQuests τυποποιήθηκαν για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. 

Ωστόσο, η εταιρική σχέση γνωρίζει επίσης ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ της πραγματικότητας των 

εταίρων στο πλαίσιο των μεθοδολογιών της τάξης, του προγράμματος σπουδών, της οργάνωσης του σχολικού 

έτους και άλλων. Μερικοί από τους εκπαιδευτικούς συμφώνησαν ότι για κάποιο επίπεδο μαθητών, οι WebQuests 

απαιτούσαν ακόμη περισσότερη δομή και ορολογία που θα ήταν πιο κατανοητή. Παρ’ όλα αυτά, το κύριο 

συμπέρασμα που συνήχθη ήταν ότι η μεθοδολογία WebQuests που αναπτύχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

sCOOL-IT είναι πράγματι μια πολύ καλή μεθοδολογία διδασκαλίας και μάθησης, αναπτύσσει κριτική σκέψη, 

συνεργατική εργασία, ομαδική εργασία μεταξύ άλλων σημαντικών δεξιοτήτων. Τα WebQuests θα μπορούσαν να 
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διδαχθούν με διαφορετικούς διδακτικούς τρόπους, υπήρχε ποικιλομορφία και η παγκόσμια ιθαγένεια βρέθηκε στα 

περισσότερα από τα WebQuests. Η ενσωμάτωση ενός WebQuest στο πρόγραμμα σπουδών ενός μαθητή θα 

μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της ατομικής εργασιακής δεοντολογίας των μαθητών. Η ενσωμάτωση ενός 

WebQuest ως εργαλείου μάθησης θα μπορούσε να βελτιώσει τον ενεργό ρόλο ενός μαθητή, σίγουρα αν οι μαθητές 

εργάζονται μεμονωμένα σε αυτό. Επιπλέον, αυτή η εργαλειοθήκη παρουσιάζει έναν ισχυρό και ενδυναμωτικό 

τρόπο ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων μάθησης ανεξάρτητα από τη χώρα, την ανάπτυξη των μαθητών ή τη 

γνώση. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να εισαχθεί η καινοτομία μέσα στην τάξη για όλους όσους εμπλέκονται στη 

διαδικασία μάθησης. Με την εισαγωγή του WebQuest ως κάτι που περνά στον τρόπο ζωής/κοινωνικό περιβάλλον 

ενός μαθητή Generation Z, θα μπορούσε να είναι ένα θετικό κίνητρο για να διευρύνουν τον τρόπο μάθησης, να 

αυξήσουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν τον προγραμματισμό τους και να ενισχύσουν τη γνωστική τους 

ευημερία.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η: Αναφορές και αναγνωρίσεις 

[1] http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html 

[2] http://webquest.org/sdsu/webquestwebquest-es.html 

[3] http://webquest.org/sdsu/webquestrubric.html 

[4] http://webquest.org/  

[5] https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1236338.pdf 

[6] https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about/digital-education-action-plan 

[7] https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-12-D-7-en-4.pdf 

[8] https://teaching.cornell.edu/resource/examples-collaborative-learning-or-group-work-activities 

[9] https://www.brightclassroomideas.com/teamwork-in-the-classroom/ 

 

Οι εργασίες για την κατασκευή και την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης των εκπαιδευτικών στα WebQuests που 

επιτρέπουν στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν μια νέα πρόκληση στη διαχείριση της 

τάξης, στην προσέγγιση των προγραμμάτων σπουδών και στη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας 

πραγματοποιήθηκαν με τη συμβολή μελών της σύμπραξης sCOOL-IT Έργου, του Εθνικού Επαγγελματικού 

Σχολείου Τεχνολογιών και Συστημάτων Υπολογιστών (NPG), FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI 

CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (CSFVM), PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (PCX), 

Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE), Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Fioretti), ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ECQ). 

 

Τις βαθιές ευχαριστίες μας σε όλους αυτούς που συνέβαλαν σε ένα ποιοτικό και χρήσιμο εργαλείο για τα σχολεία, 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 
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Fabrizio Boldrini   
Maria Rita Bracchini  
 
PCX: 
Athanasia Saltogianni  
 

AEJE: 
Fernando Delgado Pereira dos Santos 
Maria da Glória Oliveira Gomes Neto Leite 
Luís Miguel R. C. Nunes 
Bernardo Luís Pais Borges R. Silva 

Guida Maria M. Bastos 
Aida Margarida T. Neves  
Maria José R. Branco Cardoso 
 

Fioretti College: 

Nick Smith 
Joost Thissen 
 

ECQ: 
Ana Antonova 
Yuliya Arabadzhieva 
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