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1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία διδασκαλίας WebQuest 

1.1 Ανάλυση της στρατηγικής sCOOL-IT WebQuest  

Ορισμός του «WebQuest» 

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

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

οποίες αλληλοεπιδρούν 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 εστιάσουν στο πώς 

να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και όχι απλώς στην αναζήτησή τους. Τα WebQuests υποστηρίζουν τη 

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

 

 

 

 

 

 

 

Το 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 καθήκοντα, με στόχο την ανάπτυξη 

μιας προσωπικής και πραγματικής σκέψης στο 

σχετικό θέμα. Δεν είναι μόνο η έρευνα των 

πληροφοριών, 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 αυτού που 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.  

Από τότε που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 

1995 από τον Bernie Dodge, η στρατηγική 

WebQuest έχει εφαρμοστεί από διάφορα 

εκπαιδευτικά μαθήματα σε όλο τον κόσμο. Τα 

WebQuests είναι ελκυστικά επειδή παρέχουν 

καθοδήγηση και προτάσεις για τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την εκπαιδευτική 

χρήση του Ιστού. 

Αυτό το εγχειρίδιο κατάρτισης έχει ως στόχο να 

παρέχει στους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καινοτόμο, σχετικό 

με τις ΤΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό με βάση τις 

προκλήσεις, το οποίο θα εμπλουτίσει την 

παιδαγωγική τους προσέγγιση.  

Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι εκπαιδευτικοί θα βρουν 

έναν πλήρη οδηγό για το πώς να 

χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο WebQuest στις 

τάξεις τους, με μια λίστα των προτεινόμενων 

WebQuests, που καλύπτει διάφορα θέματα και 

τομείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ευρώπη. Τα θέματα θα παρουσιαστούν με 

πρακτικές ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης 

τους και σε ποια μαθήματα, όσον αφορά τις 

χώρες που συμμετέχουν στο έργο.  

 

 

 

Πες μου και ξεχνώ. Δίδαξε με και θυμάμαι.  

Με εμπλέκεις και μαθαίνω. 

Βενιαμίν Φραγκλίνος 
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Δομή των WebQuests  

Κάθε WebQuest έχει πέντε ενότητες:  

Εισαγωγή 

Αυτό είναι το αρχικό μέρος ενός WebQuest όπου ο δάσκαλος παρουσιάζει το θέμα. Παρέχει ερωτήσεις και 

θέματα, που σχετίζονται με το μάθημα και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και ταυτόχρονα εμπλέκουν και 

παρακινούν.  

Η εισαγωγή βοηθά να δώσει μια έγκυρη και διεγερτική ιδέα για το τι οι μαθητές πρόκειται να μάθουν 

περνώντας μέσα από την εμπειρία WebQuest. Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την εισαγωγή· ωστόσο, ο 

δάσκαλος πρέπει να είναι σαφής σχετικά με: 

 Τις ευκαιρίες WebQuest, δηλαδή τους στόχους και τους κανόνες. 

 Τη σχέση μεταξύ του θέματος WebQuest και του υπόλοιπου προγράμματος σπουδών (στο σχετικό 

θέμα). 

 Την εκπαιδευτική και μαθησιακή προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί (κριτική και περίεργη). 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η γνώση θα εκτιμηθεί ως πολύτιμη και ουσιαστική. Θα πρέπει να 

βασίζεται στην προηγούμενη γνώση του μαθητή και να προετοιμάζει τον μαθητή για το μάθημα.  

Η εισαγωγή είναι πάντα το πρώτο στοιχείο ενός WebQuest που οι μαθητές θα δουν, για αυτό το λόγο πρέπει 

να τους κινήσει το ενδιαφέρον από την αρχή. Για το σκοπό αυτό, ένας δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

γεγονότα ή αριθμούς που οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να μην γνωρίζουν («το γνωρίζατε αυτό...;»)· κάντε τους 

ρητορικές ερωτήσεις ή προκαλέστε τους («Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για..., τότε πραγματικά θα 

πρέπει να πάρετε αυτή την αναζήτηση!»).  

 

Εργασία1 

Η δεύτερη φάση ενός WebQuest είναι η εργασία. Περιγράφει το τελικό προϊόν της δραστηριότητας.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ο εκπαιδευτικός προσφέρει μια σαφή περιγραφή του περιεχομένου των 

δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετάσχουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του προτεινόμενου WebQuest. 

Είναι σημαντικό η εργασία να περιλαμβάνει προβλήματα, που προκαλούν τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη 

δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία τους. Είναι επίσης σημαντικό να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.  

                                                   

1 Περαιτέρω ανάγνωση για τους εκπαιδευτικούς: http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html 

   συμπέρασμα  αξιολόγηση  
διαδικασία 

και πόρος 
 εργασία  εισαγωγή 

http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html
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Τα εργαλεία για τη δημιουργία ενός έργου μπορεί να είναι διαφορετικά και να εξαρτώνται από τις δεξιότητες 

των εκπαιδευτικών. Σε γενικές γραμμές, οι εργασίες μπορούν να περιλαμβάνουν παρουσιάσεις PowerPoint, 

γραπτές, προφορικές αναφορές, πειστικά δοκίμια, άρθρα ειδήσεων, ιστοσελίδες κ.λπ.  

Η εργασία θεωρείται το πιο σημαντικό στοιχείο από τον Dodge, οπότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ακούγεται 

ελκυστικό αλλά ταυτόχρονα εφικτό. Εάν η εργασία φαίνεται πολύ ανέφικτη ή τρομακτική, μπορεί να 

αποθαρρύνει τους μαθητές να κάνουν το WebQuest. Θα πρέπει να απαιτεί τη σύνθεση πολλαπλών πηγών 

πληροφοριών ή/και τη λήψη θέσης ή/και την υπέρβαση των δεδομένων που παρέχονται και τη δημιουργία 

ενός προϊόντος γενίκευσης ή δημιουργίας. Η ενότητα αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνδέσμους προς 

κατάλληλους και προτεινόμενους πόρους και προτάσεις για την οργάνωση των πληροφοριών. 

 

Διαδικασία και πόροι 

Η διαδικασία αποτελείται από στρατηγικές και μεθόδους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

μαθητές για την ολοκλήρωση της εργασίας και αποτελεί μια βήμα προς βήμα περιγραφή του τρόπου με τον 

οποίο οι μαθητές θα ολοκληρώσουν το έργο. Σε αυτή την ενότητα, μπορούν να διανεμηθούν διαφορετικοί 

ρόλοι μεταξύ των μαθητών. Αυτό θα δημιουργούσε διαφορετικές προοπτικές και/ή κοινή ευθύνη για την 

εκπλήρωση του έργου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο οι μαθητές πρέπει να οργανώνουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν. 

Σε αυτή την ενότητα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να λένε στους μαθητές πώς πρέπει να εργάζονται: σε 

ομάδες ή ατομικά.  

Ανάλογα με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που στοχεύει να μεταδώσει το WebQuest, η διαδικασία θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, η ομαδική εργασία, το 

παιχνίδι ρόλων, η προετοιμασία παρουσιάσεων με τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, η παρουσίαση 

μπροστά σε ένα κοινό. Επιπλέον, αν θέλετε να βελτιώσετε τις ήπιες δεξιότητές τους, όπως ομαδική εργασία, 

δεξιότητες παρουσίασης ή άλλες — εκτός από την ενίσχυση της γνώσης των μαθητών σε ορισμένα θέματα 

— μπορείτε να συμπεριλάβετε το παιχνίδι ρόλων ή την προετοιμασία παρουσιάσεων και στη συνέχεια να 

παρουσιάσετε μπροστά σε ένα ακροατήριο. Με βάση τα μαθησιακά κενά που σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε 

— μπορείτε να είστε ευέλικτοι στο σχεδιασμό της διαδικασίας. 

Οι πόροι περιλαμβάνουν διαδικτυακές πηγές, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη 

συλλογή και την επιλογή πληροφοριών για την κατασκευή ενός πλήρους τελικού προϊόντος, όπως ζητείται 

στο WebQuest. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να επιλέγονται εκ των προτέρων από τον δάσκαλο. Οι μαθητές θα 

πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν και να επιλέγουν αυτόνομα τις πληροφορίες που είναι σε 

θέση να συγκεντρώσουν με την απαραίτητη στάση κριτικής σκέψης.  

Κανονικά, οι πιο κοινές στρατηγικές WebQuest προτείνουν να συμπεριληφθούν οι πόροι στη διαδικασία, 

αλλά οι εκπαιδευτικοί μπορεί να τις συμπεριλάβουν σε μια εναλλακτική ενότητα στο WebQuest.  

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, είναι καλό να ελέγξετε την αρχική λίστα των πόρων σας — μπορεί να 

υπάρχουν ορισμένοι πόροι που δεν είναι πλέον συναφείς ή μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε νέους με 

βάση τα βήματα της διαδικασίας. 

 

Αξιολόγηση 

Το τελευταίο βήμα είναι η αξιολόγηση. Είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν πώς θα αξιολογηθούν: 

όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις μεθόδους 

αυτοαξιολόγησης· θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το WebQuest δεν είναι μια εξωσχολική δραστηριότητα, αλλά 

μια μεθοδολογία που θα τους βοηθήσει να μάθουν καλύτερα και δημιουργικά. 
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Συμπέρασμα 

Αυτή η ενότητα συνοψίζει τη διαδικασία WebQuest με τη μορφή παροιμίας ή ελκυστικής εξήγησης, 

ενθαρρύνει τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της 

δραστηριότητας. 

Σε κάθε WebQuest που δημιουργείται στο έργο sCOOL-IT, ο εκπαιδευτικός θα βρει όλες τις ενδείξεις και τις 

προτάσεις που είναι χρήσιμες για την παροχή της κατάλληλης αξιολόγησης. Ωστόσο, υπάρχει χώρος για τις 

μεθοδολογίες αξιολόγησης και τις στρατηγικές των εκπαιδευτικών που θα πειραματιστούν με τα sCOOL-IT 

WebQuests.  

 

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 στο 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 συμβάλει στον εμπλουτισμό της παιδαγωγικής τους προσέγγισης: 

προώθηση καλύτερων επιδόσεων των μαθητών σε γενικά σχολικά μαθήματα, καθώς 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 των WebQuests ως κοινό εργαλείο στα σχολεία τους, να το υιοθετήσουν 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 ώστε 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 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. 
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1.2 Μεθοδολογία διδασκαλίας WebQuest  

Ένα WebQuest είναι μια καινοτόμος στρατηγική διδασκαλίας προσανατολισμένη στην έρευνα, η οποία 

συνήθως σχεδιάζεται ως ιστοσελίδα. Μερικές ή όλες οι πληροφορίες με τις οποίες αλληλοεπιδρούν οι 

εκπαιδευόμενοι προέρχονται από πηγές που βασίζονται στο διαδίκτυο. Επικεντρώνεται στην έρευνα, τη 

συλλογή και την επανεπεξεργασία των πληροφοριών, με την πρόθεση να εμπλέξουν τους μαθητές σε μια 

γνωστική διαδικασία. Τα WebQuests αποτελούν διάφορες καθοδηγούμενες και δομημένες δραστηριότητες, 

στις οποίες τα καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρωθούν είναι σαφώς καθορισμένα. Το μοντέλο WebQuest 

βασίζεται στη συνεργατική μάθηση και τον κονστρουκτιβισμό: προκαλεί τους μαθητές με προβλήματα, που 

απαιτούν δημιουργική και κριτική σκέψη.  

Τα WebQuests αναγκάζει τους μαθητές να εξερευνήσουν θέματα και να βρουν τις δικές τους απαντήσεις — 

πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να απομνημονεύουν απλώς πληροφορίες. Πρέπει να επεξεργάζονται 

τις πληροφορίες με ουσιαστικό τρόπο και να λαμβάνουν ηθικές και ηθικές αποφάσεις, καθοδηγούμενες από 

γεγονότα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το μοντέλο των WebQuests βασίζεται στη θεωρία της κονστρουκτιβιστικής μάθησης, σύμφωνα με την οποία 

οι εκπαιδευόμενοι είναι το ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, που σημαίνει ότι δεν είναι απλώς ένας 

παθητικός δέκτης των πληροφοριών που παρέχονται από τον εκπαιδευτικό, αλλά είναι αυτοί που 

κατασκευάζουν τη γνώση μέσα από τις εμπειρίες τους με τον κόσμο γύρω τους. Με βάση αυτό, χτίζουν τις 

δικές τους αναπαραστάσεις και ενσωματώνουν νέες πληροφορίες στις υπάρχουσες γνώσεις τους. Οι 

βασικές αρχές της θεωρίας της κονστρουκτιβιστικής μάθησης είναι: 

 Οι μαθητές κατασκευάζουν νέες γνώσεις συνδυάζοντας τις προηγούμενες γνώσεις τους με τις νέες ή 

τροποποιημένες γνώσεις που θα χτίσουν από νέες μαθησιακές εμπειρίες. 

 Η προσωπική μάθηση βασίζεται στην κατανόηση και την ερμηνεία του κόσμου. Ως αποτέλεσμα, η 

ίδια διδακτική δραστηριότητα ή πληροφορία μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική μορφή 

κατανόησης και νέας γνώσης για κάθε μαθητή με βάση τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του. 

 Η μάθηση είναι ενεργητική και όχι παθητική, πράγμα που σημαίνει ότι η γνώση χτίζεται μέσω της 

ενεργού εμπλοκής των μαθητών με τον κόσμο π.χ., πραγματική επίλυση προβλημάτων, πειράματα, 

εμπειρίες κ.λπ. όχι μόνο επεξεργασία των πληροφοριών όπως παρέχονται. 

Τα WebQuests μπορούν να συσχετιστούν με τις των Scaffolding και Inquiry-based μαθήσεων. Η Scaffolding 

είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν περισσότερα δουλεύοντας με έναν δάσκαλο ή 

έναν πιο προχωρημένο μαθητή για να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Η βασική ιδέα πίσω από 

αυτή τη μέθοδο είναι ότι οι μαθητές μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά όταν συνεργάζονται με άλλους που έχουν 

Ακούω και ξεχνώ. Βλέπω και θυμάμαι. 

Το κάνω και καταλαβαίνω  

Κομφούκιος 
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ένα ευρύτερο ή διαφορετικό φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων από τον ίδιο τον μαθητή. Η συνεργασία μεταξύ 

ομότιμων επιτρέπει στον μαθητή να δει διαφορετικές προοπτικές και να είναι σε θέση να διευρύνει το πεδίο 

μάθησης και να μάθει περισσότερα από όσα θα μπορούσε να μάθει μεμονωμένα. Τα WebQuests συνήθως 

πραγματοποιούνται σε ομάδες, περιλαμβάνουν ομαδική εργασία και διαδικασία μάθησης από ομότιμους. 

Αυτό αποτελεί αποτελεσματική διαδικασία σκαλωσιάς. 

Η μάθηση που βασίζεται στην έρευνα (Inquiry-based learning) απαιτεί μια διδακτική προσέγγιση με 

επίκεντρο τον μαθητή, στην οποία ο μαθητής διαδραματίζει κεντρικό ρόλο κάνοντας ερωτήσεις και 

εξερευνώντας το υλικό. Ο δάσκαλος έχει καθοδηγητικό ρόλο: αντί να παρέχει υλικά ή να καθορίζει τις σωστές 

απαντήσεις, ο δάσκαλος ενθαρρύνει τους μαθητές να έχουν ομαδικές συζητήσεις, να κάνουν έρευνα, να 

σκέφτονται κριτικά και να σχηματίζουν τις δικές τους απαντήσεις και απόψεις σχετικά με τα θέματα που 

διερευνώνται. Οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τους μαθητές μέσα από μια διαδικασία επιστημονικής έρευνας, 

όπου πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα για να καταλήξουν σε έγκυρα συμπεράσματα. 

 

Ο ρόλος του δασκάλου 

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

ενεργό, πρωτεύων ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρόλος των εκπαιδευτών δεν είναι 

σημαντικός, ακριβώς το αντίθετο: ο δάσκαλος είναι αυτός που χτίζει γέφυρες μεταξύ περιστασιακής και 

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

εμπλουτισμό του μαθήματος με ελκυστικά, ενδιαφέροντα 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 «χρειάζεταιι» 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 όσον αφορά το 

λάθος ή το σωστό. Οι μαθητές θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν την κατανόηση και τις 

αντιλήψεις τους που αποκτήθηκαν κατά την εφαρμογή του WebQuest χωρίς να ανησυχούν αν θα 

χαρακτηριστεί ως «σωστό» ή «λάθος».  

 

Ο ρόλος του μαθητή 

Τα WebQuests βασίζονται στη 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. Το WebQuest επιτρέπει 

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

προεπιλέγονται από τον δάσκαλο και αυτοί που βρίσκουν από μόνοι 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 
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Ενορχηστρώστε τους πόρους του μαθητή σας 

Προκαλέστε τους μαθητές σας να σκεφτούν 

Χρησιμοποιήστε το μέσο 

Υψηλές προσδοκίες 

Βρείτε καλές ιστοσελίδες 

  
  

  
  

  

χρησιμοποιούν τις δεξιότητες ομαδικής εργασίας και δίνει προτεραιότητα στον μετασχηματισμό των 

πληροφοριών. 

Το WebQuest ευνοεί επίσης την ικανότητα «Μαθαίνοντας πώς να μαθαίνεις». Αρχικά, το πρότυπο που 

σχεδιάστηκε από τον Dodge καθιέρωσε τα ακόλουθα θεμελιώδη βήματα για το σχεδιασμό ενός 

αποτελεσματικού WebQuest: 

 

 

 

Θεμελιώδη χαρακτηριστικά 

Κατά το σχεδιασμό ενός WebQuest, υπάρχουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά:  

 Βρείτε καλές ιστοσελίδες: βρείτε ιστοσελίδες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του μαθητή και 

συγκεκριμένους τρόπους μάθησης. Οι ιστοσελίδες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και 

ενδιαφέρουσες για τους μαθητές σας, ενημερωμένες και ακριβείς, και να προέρχονται από πηγές 

που οι μαθητές σας δεν θα συναντούσαν κανονικά στο σχολείο.  

 Ενορχηστρώστε τους πόρους του μαθητή σας: 

δημιουργήστε ξεχωριστές ευθύνες, έχοντας τους 

μαθητές να διαβάζουν διαφορετικές ιστοσελίδες ή 

διαβάζοντας τις ίδιες ιστοσελίδες από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. 

 Προκαλέστε τους μαθητές σας να σκεφτούν: να 

παρέχει ένα προκλητικό έδαφος, πάνω στο οποίο 

οι μαθητές θα χτίσουν γνώσεις που διαφορετικά 

θα φαινόταν στατική και αδρανής. 

 Χρησιμοποιήστε το μέσο: η παιδαγωγική δομή του 

WebQuest δεν περιορίζεται στη χρήση του 

διαδικτύου.  

 Υψηλές προσδοκίες: ένα αποτελεσματικό 

WebQuest απαιτεί από τους μαθητές να εκτελούν 

 

 Παρουσίαση του θέματος του WebQuest 

 Κατανομή του φόρτου εργασίας και οργάνωση των ομάδων και 

των ρόλων 

 Περιγραφή των εργασιών και των ερευνητικών διαδικασιών για 

τους φοιτητές  

 Παροχή των πληροφοριών και των πόρων που απαιτούνται για 

την επίτευξη του τελικού στόχου. 

 Ανάλυση, συζήτηση και συμπεράσματα 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ο/Η 
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καθήκοντα, τα οποία κανονικά δεν θα έκαναν. 

 

Πλεονεκτήματα των WebQuests για τους εκπαιδευτικούς.  

 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 τις δεξιότητες πληροφορικής των εκπαιδευτικών. 

 

Πλεονεκτήματα των WebQuests για τους μαθητές 

Το WebQuest αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική, η οποία είναι επωφελής για τους μαθητές 

επειδή:  

 Προωθεί τα κίνητρα και την αυθεντικότητα των φοιτητών. 

 Αναπτύσσει δεξιότητες σκέψης, μετατρέποντας την πληροφορία. 

 Ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση και την ομαδική εργασία. 

 Επικαλείται μια διασκεδαστική δραστηριότητα, η οποία είναι ευχάριστη για τους μαθητές . 

 Ενισχύει τις ικανότητες των υπολογιστών και της τεχνολογίας. 

 Διεγείρει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία. 

 Βοηθά τους μαθητές να εφαρμόσουν, να συνθέσουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τι 

μαθαίνουν. 

 Ενθαρρύνει την περιέργεια, επειδή ένα WebQuest μπορεί να περιλαμβάνει διεπιστημονικά θέματα, 

επιτρέποντας τη διασταύρωση με άλλα τμήματα και θεματικούς τομείς. 

 

Εργασίες στα WebQuest 

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

1. Εργασία επαναλήψεως: Σε αυτό το είδος της εργασίας οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να 

απορροφήσουν πληροφορίες και στη συνέχεια να αποδείξουν τι έχουν κατανοήσει, με την 

παραγωγή ενός εγγράφου, παρουσίασης ή περίληψης. Ο δάσκαλος θα πρέπει να εξετάσει το βαθμό 

μετασχηματισμού πληροφοριών που απαιτείται από τους μαθητές. 

2. Εργασία σύνταξης: οι μαθητές πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες από συγκεκριμένες πηγές και να 

τις συγκεντρώνουν σε μια μοναδική μορφή. Κατά το σχεδιασμό αυτού του είδους δραστηριότητας, 

είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 

δεξιότητες όπως η οργάνωση, η επιλογή και η έκθεση των πληροφοριών. 

3. Μυστήρια εργασία: σε αυτό το έργο οι μαθητές τοποθετούνται στη μέση ενός μυστηρίου, το οποίο 

απαιτεί σύνθεση από διάφορες πηγές, προκειμένου να παρουσιάσουν ένα παζλ που δεν μπορεί να 

λυθεί απλά βρίσκοντας την απάντηση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 

4. Δημοσιογραφική εργασία: Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να κάνουν δημοσιογραφική 

περιγραφή μιας εκδήλωσης με κάποιο είδος εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές πρέπει να 

συγκεντρώσουν τα γεγονότα και να τα οργανώσουν ανάλογα με τον τύπο (συνέντευξη, είδηση, 

ρεπορτάζ κ.λπ.). Σύμφωνα με τον Dodge, το δημοσιογραφικό έργο είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό 

της προκατάληψης στα μέσα ενημέρωσης. Κάθε άτομο έχει τα δικά του φίλτρα που επηρεάζουν τον 

τρόπο που βλέπει τα πράγματα και καθορίζουν τι τραβάει την προσοχή του. 
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5. Εργασία σχεδιασμού: οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης και να ανταποκριθούν 

σε ένα συγκεκριμένο στόχο, κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων κανονισμών, όπως ο 

προϋπολογισμός, οι νομικοί κανόνες, τα κριτήρια σχεδιασμού κ.λπ.  

6. Δημιουργική εργασία προϊόντων: σε αυτό την εργασία οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν μια 

εργασία τέχνης σε μια δεδομένη μορφή, όπως ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, αφίσα, τραγούδι, 

παιχνίδι κ.λπ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στη δημιουργικότητα και το πόσο καλά οι 

μαθητές έχουν παρατηρήσει τους περιορισμούς καλλιτεχνικού στυλ που προτείνει ο δάσκαλος. 

7. Έργο οικοδόμησης συναίνεσης: πρόκειται για ένα καθήκον, το οποίο απαιτεί τον συντονισμό, την 

εξέταση και, ει δυνατόν, τη διευθέτηση διαφορετικών απόψεων γύρω από ένα αμφισβητούμενο 

γεγονός. Ενθαρρύνει τους μαθητές να εξετάσουν διαφορετικές προοπτικές μελετώντας μια ευρεία 

ποικιλία πηγών. Το έργο οικοδόμησης συναίνεσης οδηγεί σε μια έκθεση που αντικατοπτρίζει τη 

συναίνεση που έχει επιτευχθεί. Το παρόν έγγραφο θα πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένο 

ακροατήριο.  

8. Εργασία πειθούς: Οι μαθητές πρέπει να υπερασπιστούν μια άποψη ενώπιον ενός κοινού, η οποία 

θα πρέπει να είναι εχθρική προς το θέμα που πρέπει να υπερασπιστεί. Σε αυτό το έργο οι μαθητές 

αναπτύσσουν στρατηγικές και έγγραφα σχετικά με τις ιδέες και τις μεθόδους επικοινωνίας των 

απόψεων.  

9. Καθήκον αυτογνωσίας: αυτή η εργασία απαιτεί από τους μαθητές να επιλύσουν ερωτήσεις σχετικά 

με τον εαυτό τους. Οι εργασίες αυτές δεν είναι πολύ σύντομες. Μπορούν να βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμους στόχους, ηθικούς και ηθικούς προβληματισμούς, αυτοβελτίωση, καλλιτεχνική 

εκτίμηση, προσωπικές προτιμήσεις στη λογοτεχνία κ.λπ. 

10. Αναλυτική εργασία: οι μαθητές πρέπει να δώσουν προσοχή σε διάφορα θέματα, να εντοπίσουν 

ομοιότητες και διαφορές και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις και των δύο. Αυτή η εργασία κάνει τον 

μαθητή να κατανοήσει τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος. Ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από 

τους μαθητές να κάνουν ενδελεχείς συγκρίσεις μεταξύ φαινομένων, μοντέλων, θεωριών, 

συγγραφέων κ.λπ. 

11. Καθήκον απόφασης: οι μαθητές καλούνται να ασκήσουν κριτική κρίση και να καθιερώσουν κάποιο 

είδος βαθμολογίας. Θα πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες που πρέπει να αξιολογούνται και να 

κάνει τους μαθητές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. 

12. Επιστημονική εργασία: αυτό το έργο απαιτεί σύγκριση των δεδομένων που λαμβάνονται από μια 

ποικιλία ιστότοπων και οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν, ποια να υποστηρίξουν περιγράφοντας 

τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους σε μια επιστημονική μεταρρύθμιση. 

 

Ανάπτυξη ενός WebQuest 

Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού WebQuest απαιτεί διάφορες εργασίες:  

1. Προσδιορίστε το θέμα: Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να εντοπίσουν κενά στο εκπαιδευτικό υλικό ή 

μέρη που θα μπορούσαν να διδαχθούν με πιο διαδραστικό τρόπο. Διαφορετικά, οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούσαν να αποφασίσουν για κάποια «καυτά θέματα» από την καθημερινή ζωή, π.χ. 

προβλήματα της τοπικής σας κοινότητας, παγκόσμια ζητήματα, ορισμένες επερχόμενες εκδηλώσεις 

ή σημαντικές εκδηλώσεις που έχετε ακούσει στις ειδήσεις. Όλες αυτές οι πηγές θα μπορούσαν να 

χρησιμεύσουν ως βάση για ένα ενδιαφέρον WebQuest, εάν παρέχονται οι σωστές εργασίες και 

πόροι. 

2. Καθορισμός μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων: σύμφωνα με τα διαπιστωμένα κενά μάθησης, 

καθορίστε τι θα θέλατε οι μαθητές να αποκτήσουν όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

στάσεις μετά την ολοκλήρωση του WebQuest. Συνοψίστε τα μαθησιακά αποτελέσματα σε έναν 

πίνακα έτσι ώστε να τα έχετε υπόψη κατά το σχεδιασμό της εργασίας και της διαδικασίας του 

WebQuest. 
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3. Απογραφή πόρων: για να αναζητήσετε στο διαδίκτυο τους σχετικούς πόρους που θα εγγυηθούν την 

επίτευξη των στόχων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μόνο αυθεντικές και 

αξιόπιστες ιστοσελίδες/πλατφόρμες. Οι πόροι του διαδικτύου θα πρέπει να επιτρέπουν στους 

μαθητές να αντανακλούν, όχι μόνο να παρέχουν στατικά γεγονότα. Συνιστάται να επιλέξετε 

ιστοσελίδες πλούσιες σε μέσα, οι οποίες θα εξασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής των 

μαθητών. 

4. Σχεδιάστε το WebQuest: ακολουθώντας την προαναφερθείσα δομή, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα έγγραφο λέξεων, μια πλατφόρμα ή ένα φύλλο Excel για να παρουσιάσουν το 

WebQuest στους μαθητές, χρησιμοποιώντας ελκυστικές και κατανοητές φράσεις για τους μαθητές.  

5. Δοκιμάστε το WebQuest: δοκιμάστε το WebQuest με μια μικρή ομάδα εκπαιδευομένων προκειμένου 

να επιβεβαιώσετε εάν η διαδικασία που έχετε σχεδιάσει εξυπηρετεί τους μαθησιακούς στόχους, αν οι 

μαθητές είναι σε θέση να προσανατολιστούν στο WebQuest (π.χ. αν είναι γραμμένο σε κατάλληλη 

γλώσσα, αν προσελκύει το ενδιαφέρον τους, αν τους οδηγεί σε μια υψηλότερη τάξη σκέψης, αν οι 

πόροι είναι κατάλληλοι για την ηλικία τους, κ.λπ.). 
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2. Τα WebQuests υλοποιήθηκε στο έργο sCOOL-IT: Μαθησιακά 

αποτελέσματα και ικανότητες 

 

2.1. Ειδικές ικανότητες και μαθησιακά αποτελέσματα 

Σε γενικές γραμμές, όλα τα παραγόμενα WebQuests σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα, παρέχοντας στις 

ειδικές ικανότητες των μαθητών που συνδέονται με κάθε ένα από τα επιλεγμένα θέματα. Αλλά αξίζει να 

σημειωθεί ότι όλα τα WebQuests δίνουν έμφαση στη σκέψη ανώτερης τάξης (όπως η ανάλυση, η 

δημιουργικότητα ή η κριτική) αντί να αποκτούν απλώς πληροφορίες. 

Για το λόγο αυτό, σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύουμε τις συγκεκριμένες δεξιότητες που σχετίζονται με το θέμα 

αλλά και τα εγκάρσια μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των sCOOL-IT WebQuests 

στις αίθουσες διδασκαλίας 

Όλα τα WebQuest είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.scool-it.eu 

 

Μαθηματικά και Λογική 

Κάθε WebQuest έχει ως στόχο να μεταφέρει τη 

γνώση ενός συγκεκριμένου θέματος που 

συνδέεται με το πρόγραμμα σπουδών των 

μαθηματικών στις διάφορες χώρες. Ως εκ τούτου, 

για να είναι σε θέση να καθοδηγήσει 

αποτελεσματικά τους μαθητές σε καθένα από 

αυτά, συνιστάται ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί να 

κάνουν αναφορές στον πίνακα του κεφαλαίου 3.2 

του παρόντος εγχειριδίου, όπου ο πίνακας δείχνει 

το επίπεδο εφαρμογής κάθε WebQuest στα 

διάφορα εθνικά προγράμματα σπουδών. 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ελέγχουν όλους 

τους παρεχόμενους πόρους, αλλά και να κάνουν 

τη δική τους έρευνα σχετικά με το θέμα. Εκτός 

από αυτό, θα πρέπει να προσομοιώσει τα 

καθήκοντα που ζητούνται από τον μαθητή και να 

προσαρμόσει τόσο τη διαδικασία όσο και τους 

πόρους ώστε να ταιριάζουν στις ικανότητες της 

συγκεκριμένης τάξης. 

Κάθε ένα από τα WebQuests έχει συγκεκριμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με το 

καλυπτόμενο θέμα, αλλά όλα τα WebQuests 

έχουν άλλα μαθησιακά αποτελέσματα που 

συνδέονται με εγκάρσιες δεξιότητες και 

ικανότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scool-it.eu/
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Ειδικές ικανότητες (για κάθε WebQuest του μαθήματος «Μαθηματικά και Λογική») 

Το WebQuest Ειδικές δεξιότητες 

Εξισώσεις πρώτου 
βαθμού 
 

 Επίλυση προβλημάτων μέσω των εξισώσεων πρώτου βαθμού 
 Κατανόηση και επίλυση προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή με 

βάση εξισώσεις πρώτου βαθμού 
 Επίδειξη γνώσης των συστημάτων γραμμικών εξισώσεων 
 Διαχείριση και επίλυση συναρτήσεων από αριθμητική, γραφική, 

λεκτική και αναλυτική προοπτική 

Τα μαθηματικά βοηθούν 
την καλή γειτονία 
 

 Επίλυση προβλημάτων μέσω τετραγώνων εξισώσεων 
 Επίδειξη γνώσης της απόλυτης αξίας, των ριζικών και των 

λειτουργιών δύναμης 
 Εκτέλεση αλγεβρικών λειτουργιών σε τετραγωνικές εξισώσεις 
 Κατανόηση πώς τα μαθηματικά και οι εξισώσεις 2ου βαθμού 

μπορούν να εφαρμοστούν σε καθημερινές εργασίες και ρουτίνες 

Τετραγωνικές 
συναρτήσεις 
 

 Χρήση του διακριτικού για τον προσδιορισμό τύπων λύσεων για 
τετραγωνικές συναρτήσεις 
Εύρεση μέγιστης ή ελάχιστης τιμή μιας τετραγωνικής συνάρτησης 

 Επίλυση ε τετραγωνικών εξισώσεων 
 Κατανόηση πώς τα μαθηματικά και οι τετραγωνικές λειτουργίες 

μπορούν να εφαρμοστούν σε καθημερινές εργασίες και ρουτίνες 

Ορθολογικές ανισότητες 
— Οι ανισότητες του 
δεύτερου βαθμού 
 

 Επίλυση προβλημάτων με ορθολογικές ανισότητες. 
 Επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων σε δύο μεταβλητές  
 Επίλυση συστημάτων γραμμικών και μη γραμμικών ανισοτήτων 
 Κατανόηση, εφαρμογή και επίλυση αλγορίθμων  
 Κατανόηση πώς τα μαθηματικά και οι ανισότητες του δεύτερου 

βαθμού μπορούν να εφαρμοστούν σε καθημερινές εργασίες και 
ρουτίνες 

Τριγωνομετρικές 
λειτουργίες οξείας 
γωνίας 
 

 Μοντέλο που χρησιμοποιεί τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
 Επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων 
 Κατανόηση πώς να χρησιμοποιήσετε τις τριγωνομετρικές ταυτότητες 

και λειτουργίες στην πραγματική ζωή 

Το Πυθαγόρειο 
Θεώρημα και η χρήση 
του στην πραγματική 
ζωή 
 

 Σήμανση τριγώνων για τριγωνομετρία μέσω του θεωρήματος του 
Πυθαγόρα  

 Επίλυση προβλημάτων μέσω της εφαρμογής του θεωρήματος του 
Πυθαγόρα 

 Κατανόηση της πρακτικής χρήσης του θεωρήματος σε πραγματικές 
καταστάσεις και της εφαρμογής του θεωρήματος σε καθημερινές 
εργασίες και ρουτίνες. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε WebQuest του μαθήματος «Μαθηματικά και Λογική» 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Δουλεύοντας σε μια 
ομάδα 

Γνωρίζει την ομαδική εργασία: ρόλοι, 
λειτουργίες 
 
Γνωρίζει τη δομή και τη δυναμική της 
οργάνωσης του έργου σε μια ομάδα 
 
Προσδιορίζει το ρόλο και τη θέση του 
κάθε ατόμου μέσα στην ομάδα και 
τον τρόπο με τον οποίο 
αλληλοεπιδρούν 

Μπορεί να εργαστεί σε μια ομάδα 
 
Αναγνωρίζει και σέβεται διαφορετικούς 
ρόλους 
 
Αναγνωρίζει το οργανωτικό πλαίσιο της 
εργασίας 
 
Κατανοεί τη διαφορά ανάμεσα στο να 
δουλεύεις μόνος και να δουλεύεις μαζί. 
 
Συμβάλλει με θετικό τρόπο στην ομάδα  
 
Προσαρμόζεται στις ενέργειες και τις 
συμπεριφορές των άλλων 

Χειρισμός και 
κατανόηση αρχείων, 
γραφήματα και 
φόρμες για εγγραφή 

Γνωρίζει τα κύρια μέσα και εργαλεία 
επικοινωνίας και πώς να τα 
χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένους 
στόχους  

Προωθεί την ετοιμότητα και το άνοιγμα 
να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν 
αρχεία, διαγράμματα και φόρμες για την 
εγγραφή  

Χρήση κοινών 
εργαλείων ΤΠ 

Γνωρίζει τα βασικά της τεχνολογίας 
των πληροφοριών 

Μπορεί να εκτελεί βασικές λειτουργίες 
υπολογιστή 
 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα 
εργαλεία σε βασικό επίπεδο 

Σεβόμενοι τις απόψεις 
των άλλων 
ανθρώπων 

Γνωρίζει τα κύρια στοιχεία των 
σχέσεων 
 
Εξετάζει διαφορετικές απόψεις 

Έχετε ανοιχτό μυαλό σε διαφορετικές 
απόψεις 

Επίλυση 
προβλημάτων  
 

Ξέρει πώς να εντοπίσει και να 
καθορίσει ένα πρόβλημα 
 
Ξέρει πώς να αναζητήσει 
πληροφορίες 
 
Γνωρίζει πώς να αναλύει τις 
διαθέσιμες πληροφορίες 
 
Ξέρει πώς να σπάσει ένα πρόβλημα 
στα βασικά συστατικά του  
 
Είναι σε θέση να διατυπώσει 
εναλλακτικές λύσεις 
 
Ξέρει πώς μια λύση μπορεί να 
συμβάλει στο επιθυμητό αποτέλεσμα 

Ετοιμότητα να εμπλακεί σε 
προβληματικές καταστάσεις όπου η 
λύση δεν είναι προφανής  
 
Προθυμία να αντιμετωπίσει 
προβληματικές καταστάσεις, 
προσπαθώντας να τις λύσει 
 
Ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων ώστε 
να είναι σε θέση να αξιολογούν 
πληροφορίες ή καταστάσεις, να τις 
αναλύουν στα βασικά στοιχεία τους, να 
εξετάζουν διάφορους τρόπους 
προσέγγισης και επίλυσης τους και να 
αποφασίζουν ποιος είναι ο 
καταλληλότερος 

Διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 

 

Εκφράζει τη δική του θέση με σαφή 
και κατάλληλο τρόπο 
 
Είναι σε θέση να κάνει ερωτήσεις 
 

Έχετε ανοιχτό μυαλό στις επιλογές που 
προτείνονται από τους συμμαθητές 
 
 
Επικοινωνία ιδεών με τον σωστό τρόπο 
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Είναι σε θέση να ακούει ενεργά 
 
Είναι σε θέση να πείσει τον ομόλογό 
του, παρέχοντας  
επιχειρήματα 

 
Επιμονή στην επίτευξη συμφωνίας 
 
Μέτριο επίπεδο «ανταγωνιστικού 
πνεύματος» 

Συλλογή και 
επεξεργασία 
πληροφοριών 

 

Ξέρει πώς να συλλέγει πληροφορίες 
από διάφορους 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
νέων μέσων ενημέρωσης  
 
Γνωρίζει πώς να συγκρίνει την 
κατηγοριοποίηση και να αναλύσει τις 
πληροφορίες με τον εντοπισμό 
κατάλληλων στρατηγικών και 
προσεγγίσεων· έρευνα, οργάνωση 
των πληροφοριών, ικανότητα 
ερμηνείας, σύγκρισης, επαλήθευσης 
και κριτικής επεξεργασίας 
πληροφοριών 

Κριτική προσέγγιση της πληροφορίας 

Κριτική σκέψη  
Γνωρίζει πώς να βρει και να 
προτείνει κατάλληλες λύσεις σε μια 
προσδιορισμένη κατάσταση 
 
Είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις 
προτεραιότητες και τις αλλαγές και να 
προσαρμόζει τα δικά του σχέδια, 
συμπεριφορές, στρατηγικές ή 
προσέγγιση  
 
Γνωρίζει πώς να αναλύσει κριτικά τις 
δράσεις που έχουν αναληφθεί και να 
χρησιμοποιήσει στρατηγικές σχετικά 
με τη συμβολή του σε ένα 
συγκεκριμένο στόχο 
 
Είναι σε θέση να αλλάξει τις πράξεις 
του αν δεν οδηγήσει στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα  

Σκέψη «έξω από το κουτί» 
 
Κριτική προσέγγιση 
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Φυσική 

Ειδικές ικανότητες (για κάθε WebQuest του μαθήματος «Φυσικής») 

Το WebQuest Ειδικές δεξιότητες 

Ποιες δυνάμεις 
εφαρμόζετε; 

 Εφαρμογή γνώσεων που σχετίζονται με τα διαφορετικά είδη 
δυνάμεων 

 Κατανόηση των επτά τύπους δυνάμεων και πότε εφαρμόζονται  
 Χρήση των δυνάμεων για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων  
 Εφαρμογή δεύτερου νόμου κίνησης του Νεύτωνα για να καθορίσετε 

το βάρος ενός πράγματος 

Πώς λειτουργεί ένας 
φακός LED; 

 Κατανόηση πώς λειτουργεί ο φακός, προσδιορίζοντας τα στοιχεία του 
ηλεκτρικού κυκλώματος, τη λειτουργία του και τις συνθήκες για τη 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κύκλωμα 

 Χρήση συσχετιζόμενων σειρών LEDs, η οποία επιτρέπει τη 
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συσχετιστούν οι 
δέκτες ενέργειας (σειρά ή παράλληλοι) 

 Σχεδιασμός και συναρμολόγηση απλών ηλεκτρικά κυκλώματα, 
σχηματοποιώντας τα  

 Σχέση ηλεκτρικών ρευμάτων σε διάφορα σημεία και ηλεκτρικές τάσεις 
σε απλά κυκλώματα και αξιολόγηση της συσχέτισης των δεκτών σε 
σειρά και παράλληλα 

Η ιστορία του ατόμου  

 Κατανόηση ιστορίας του ατόμου 
 Κατανόηση δομικών στοιχείων που μας περιβάλλουν και πώς η 

γνώση γι’ αυτά εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου 
 Κατανόηση τι είναι κάτω από την επιφάνεια και κατανοήστε τους 

νόμους του Σύμπαντος 

Πυρηνική ενέργεια και 
πυρηνική ενέργεια  

 Κατανόηση για την πυρηνική ενέργεια και τους πυρηνικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής  

 Κατανόηση της πυρηνικής σχάσης και του μηχανισμού της που 
τροφοδοτεί την ενέργεια και παράγει τη ραδιενέργεια 

 Ανάλυση γιατί ορισμένες ουσίες είναι ραδιενεργές και τι σημαίνει 
 Ερμηνεία πληροφοριών σχετικά με τα πυρηνικά απόβλητα 

Τα βάθη του Σύμπαντος  

 Κατανόηση μυστηριωδών και συναρπαστικών αντικείμενα στο 
Σύμπαν 

 Εξερεύνηση πλανητών, αστεριών, νεφελωμάτων, κβάζαρ 
 Ανίχνευση γαλαξία 
 Κατανόηση τι είναι η μαύρη τρύπα 

Βάρος και μέτρα  

 Κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα 
συστήματα μέτρησης των μονάδων μέτρησης 

 Αξιολόγηση της ιστορικής εξέλιξης των βαρών και των μέτρων  
 Καθορισμός και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το μέτρο είναι 

διαφορετικό σε ορισμένες χώρες  
 Εξήγηση της εξέλιξης των συστημάτων μετρήσεων 
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Μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε WebQuest του μαθήματος «Φυσική» 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Εργασία στην ομάδα 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
λειτουργήσει μέσα σε μια ομάδα. 
 
Ο συμμετέχων μπορεί να 
αλληλοεπιδράσει επαρκώς μέσα 
στην ομάδα.  
 
Ο συμμετέχων αναγνωρίζει την 
ιεραρχία μέσα στην ομάδα.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην ομαδική 
εργασία 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
δεξιότητες επικοινωνίας.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
οργανωτικές δεξιότητες.  

Χρήση κοινών 
εργαλείων ΤΠ 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τη σωστή 
προσέγγιση για την επίτευξη των 
απαιτούμενων αποτελεσμάτων.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στα ψηφιακά 
μέσα. 
  

Σεβασμός σε άλλες 
απόψεις 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
συζητήσει μια άποψη. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
δεχθεί τη γνώμη άλλων 
συμμετεχόντων.  

Ο συμμετέχων αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας και της επικοινωνίας. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στη μάθηση 
με βάση το σύστημα. 

Επίλυση προβλημάτων  
 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
προβλέψει ένα πρόβλημα και να το 
ορίσει.  
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
αναζητήσει συγκεκριμένες 
πληροφορίες. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
αναλύσει τις διαθέσιμες 
πληροφορίες 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
λύσει την έλλειψη πληροφοριών 
από μόνος του.  
 
Ο συμμετέχων είναι επαρκής για 
την παροχή των απαιτούμενων 
πληροφοριών.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
πρακτική μάθηση 
 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος στις 
διαδικασίες. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στη μάθηση 
με βάση το σύστημα. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην έρευνα. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
πληροφορική με βάση το σύστημα  

Διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 
 

 

Ο συμμετέχων είναι ικανός να 
μοιραστεί το νόημά του. 
 
Ο συμμετέχων είναι επαρκής στις 
αναπτυξιακές πρακτικές.  
 
Ο συμμετέχων έχει εμπειρία στην 
παρατήρηση του τι απαιτείται. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
πείσει την ομάδα για τις απαιτήσεις 
που απαιτούνται για την επιτυχία.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία βάσει συστήματος. 
 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος σε 
οργανωτικές πτυχές.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία που βασίζεται στην πράξη.  

 
Συλλογή και Ο συμμετέχων είναι σε θέση να Ο συμμετέχων είναι ικανός στη 
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επεξεργασία 
πληροφοριών 

 

συλλέγει πληροφορίες από 
διάφορα μέσα.  
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
επεξεργαστεί τις απαιτούμενες 
πληροφορίες 

συλλογική μάθηση  
 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος για την 
αποθήκευση πληροφοριών βάσει 
συστήματος. 

Κριτική σκέψη  

Ο συμμετέχων είναι ευέλικτος στον 
τρόπο εργασίας του. 
 
Ο συμμετέχων μπορεί να 
προσαρμόσει στρατηγικές ή 
προσεγγίσεις. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
προσαρμοστεί σε ό,τι απαιτείται.  
 
Ο συμμετέχων είναι, όταν 
απαιτείται, ικανός να αλλάξει την 
πορεία δράσης του για να επιτύχει 
το απαιτούμενο αποτέλεσμα.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός να 
παρουσιάσει μια εναλλακτική λύση.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην ομαδική 
εργασία. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
προσαρμοστικές δεξιότητες.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός για την 
επίτευξη του στόχου.  

 

Βιολογία 

Ειδικές ικανότητες (για κάθε WebQuest του μαθήματος «Βιολογία») 

 

Το WebQuest Ειδικές δεξιότητες 

Γιατί οι μύες κάνουν όταν 
τρέχουν πολύ γρήγορα; 

 Δομή και λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος στον άνθρωπο·  
 Δομή και λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος στον άνθρωπο. 
 Κυτταρικός μεταβολισμός και παραγωγή ενέργειας. 
 Διάκριση εξωτερικής αναπνοής από την εσωτερική αναπνοή και 

περιγραφή των μορφολογικών αλλαγών που συνέβησαν κατά τη 
διάρκεια της αναπνοής.  

 Πνευμονικός εξαερισμός.  
 Σύγκριση των κυψελοειδών αιματώσεων με την αιμάτωση των ιστών 

και κατανόηση της σημασίας της στο σώμα. 

 
«Οικοσύστημα στον 
Άρη» 

 Σύνδεση της βιολογικής ποικιλότητας με παρεμβάσεις  
 Ανθρωπισμός που μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική των 

οικοσυστημάτων (βιοτικές/αβιοτικές αλληλεπιδράσεις). 
 Συστηματοποίηση της γνώσης της βιολογικής ιεραρχίας και 

οικοσυστημικής δομής. 

 
«Γονίδια και χρώματα 
ματιών» 

 Ερμηνεία των πληροφοριών των δομών κυττάρων που μεταφέρουν 
γενετικό υλικό. 

 Εξήγηση της σχέσης μεταξύ των κληρονομικών παραγόντων, των 
γενετικών πληροφοριών και του τρόπου με τον οποίο η σεξουαλική 
αναπαραγωγή αντιμετωπίζει την ενδοειδική ποικιλομορφία. 

 Χρήση Mendelian chess. 
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«Εξερευνώντας τα 
συστήματα του 
ανθρώπινου σώματος» 

 Χαρακτηρισμός του ανθρώπινου οργανισμού ως ένα ανοικτό 
σύστημα, προσδιορίζοντας τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, 
ανατομικών κατευθύνσεων και κοιλοτήτων του.  

 Σύνδεση των οργάνων του πεπτικού συστήματος και των 
συνδεδεμένων αδένων τους. 

 Συσχέτιση των συστατικών του καρδιαγγειακού συστήματος. 
 Προσδιορισμός της μορφολογίας και της ανατομίας της καρδιάς ενός 

θηλαστικού, εξηγώντας τα κύρια συστατικά του και τις λειτουργίες 
τους. 

 Προσδιορισμός των κύριων συστατικών του αναπνευστικού 
συστήματος των θηλαστικών και των λειτουργιών του. 

 Προσδιορισμός των συστατικών και των λειτουργιών του κεντρικού 
και περιφερικού νευρικού συστήματος. 

 Χαρακτηρισμός του σκελετικού συστήματος και αναγνώριση των 
μεγάλων οστών. 

—«COVID 19, επιδημίες 
και πανδημίες» 

 Διάκριση της υγείας από την ποιότητα ζωής, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  

 Χαρακτηρισμός των κύριων ασθενειών που προκαλούνται από τη 
δράση των πιο συχνών παθογόνων. 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε WebQuest του μαθήματος «Βιολογία» 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΝΩΣΗ 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ
ΡΑ 
 

 Έρευνα και 
συστηματοποίηση των 
πληροφοριών, 
ενσωματώνοντας 
προηγούμενες γνώσεις, για 
την οικοδόμηση νέων 
γνώσεων.  

 Εξερεύνηση τρεχόντων ή 
ιστορικών γεγονότων που 
τεκμηριώνουν τη φύση της 
επιστημονικής γνώσης.  

 Ερμηνεία πειραματικών 
μελετών με όργανα ελέγχου 
και ελεγχόμενες, 
εξαρτώμενες και ανεξάρτητες 
μεταβλητές.  

 Εκτέλεση δραστηριοτήτων σε 
υπαίθρια περιβάλλοντα στην 
τάξη αρθρωμένες με άλλες 
πρακτικές δραστηριότητες.  

 Διατύπωση και κοινοποίηση 
κριτικών απόψεων, 
επιστημονικά τεκμηριωμένων 
και σχετικων με την 
Επιστήμη, την Τεχνολογία, 
την Κοινωνία και το 

 Ομαδική εργασία: ρόλοι και 
λειτουργία. 

 Χρήση του διαδικτύου με 
ασφάλεια. 

 Χρήση διαφόρων 
διαδικτυακών εργαλείων 
στην κατασκευή και 
παρουσίαση των έργων. 

 Πληροφορίες και επικοινωνία 
 Συλλογή και ψήφισμα  
 Προβλήματα 
 Κριτική σκέψη και 

Δημιουργική σκέψη 
 Διαπροσωπική σχέση 
 Προσωπική ανάπτυξη και 

αυτονομία 
 Ευημερία, υγεία και 

Περιβάλλον 
 Αισθητική ευαισθησία και 

καλλιτεχνικότητα 
 Επιστημονική γνώση,  
 Τεχνική και τεχνολογική 
 Επίγνωση και κυριαρχία του 

σώματος 

 Αυστηρότητα, άρθρωση και 
συνεπής χρήση της γνώσης· 

 Επιλογή, οργάνωση και 
συστηματοποίηση των 
σχετικών πληροφοριών, με 
ανεξάρτητη ανάγνωση και 
μελέτη· 

 Ανάλυση γεγονότων, 
θεωριών, καταστάσεων, 
στοιχείων ή δεδομένων· 

 Απομνημόνευση, κατανόηση, 
εδραίωση και κινητοποίηση 
της ενδοεπιστημονικής και 
διεπιστημονικής γνώσης. 

 Διατύπωση υποθέσεων και 
προβλέψεων ενόψει ενός 
φαινομένου ή γεγονότος· 

 Σχεδιασμός καταστάσεων 
στις οποίες μπορεί να 
εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη 
γνώση· 

 Φαντασία εναλλακτικών 
λύσεων για έναν 
παραδοσιακό τρόπο 
αντιμετώπισης μιας 
προβληματικής κατάστασης· 

 Διαρκής σχεδιασμός ιδίας 
οπτικής γωνίας, ενόψει 
διαφορετικών προοπτικών· 
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Περιβάλλον (CTSA).  

 Άρθρωση γνώσεων από 
διαφορετικούς κλάδους για 
να εμβαθύνουν τα θέματα 
της Βιολογίας και της 
Γεωλογίας. 

 Δημιουργική έκφραση της 
μάθησης (π.χ. εικόνες, 
κείμενο, διοργανωτής 
γραφικών, πρότυπα) 

 

 

Γεωγραφία 

Ειδικές ικανότητες (για κάθε WebQuest του μαθήματος «Γεωγραφία») 

Το WebQuest Ειδικές δεξιότητες 

Αποστολή της Διεθνούς 
Γεωγραφικής Ένωσης. ΤΙ 
ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ;  
 

 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες. 
 Οργανωτική ικανότητα. 
 Ικανότητα παρουσίασης 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 
 Μάθηση με βάση τα συστήματα 

Και ο νικητής είναι;  
 

 Ικανότητα παρουσίασης 
 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Οργανωτική ικανότητα 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 

Ζώνες ώρας, DST και 
Flat Earthers. 
 

 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Οργανωτικές ικανότητες 

Η κλιματική αλλαγή και οι 
μεγάλοι παγετώνες. 
 

 Ικανότητα παρουσίασης 
 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Οργανωτική ικανότητα 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 

Αποψίλωση των δασών  

 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Οργανωτική ικανότητα 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 

Πώς να σχεδιάσετε μια 
πόλη από το μέλλον 

 Ικανότητα παρουσίασης 
 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Οργανωτική ικανότητα 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 
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Μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε WebQuest του μαθήματος «Γεωγραφία» 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Εργασία στην ομάδα 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
λειτουργήσει μέσα σε μια ομάδα. 
 
Ο συμμετέχων μπορεί να 
αλληλοεπιδράσει επαρκώς μέσα στην 
ομάδα.  
 
Ο συμμετέχων αναγνωρίζει την 
ιεραρχία μέσα στην ομάδα.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
ομαδική εργασία 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
δεξιότητες επικοινωνίας.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
οργανωτικές δεξιότητες.  

Χειρισμός και 
κατανόηση του 
αρχείου, 
γραφήματα και φόρμες 
για εγγραφή 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.  
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
καταγράψει τις κατάλληλες 
πληροφορίες. 

Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος σε 
οργανωτικές πτυχές. 
 
Ο συμμετέχων είναι συστατικό στην 
εργασία με βάση το σύστημα.  

Χρήση κοινών 
εργαλείων ΤΠ 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τη σωστή προσέγγιση 
για την επίτευξη των απαιτούμενων 
αποτελεσμάτων.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στα 
ψηφιακά μέσα. 
  

Σεβασμός σε άλλες 
απόψεις 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
συζητήσει μια άποψη. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να δεχθεί 
τη γνώμη άλλων συμμετεχόντων.  

Ο συμμετέχων αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας και της επικοινωνίας. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στη 
μάθηση με βάση το σύστημα. 

Επίλυση προβλημάτων  
 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
προβλέψει ένα πρόβλημα και να το 
ορίσει.  
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
αναζητήσει συγκεκριμένες 
πληροφορίες. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
αναλύσει τις διαθέσιμες πληροφορίες 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να λύσει 
την έλλειψη πληροφοριών από μόνος 
του.  
 
Ο συμμετέχων είναι επαρκής για την 
παροχή των απαιτούμενων 
πληροφοριών.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
πρακτική μάθηση 
 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος στις 
διαδικασίες. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στη 
μάθηση με βάση το σύστημα. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
έρευνα. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
πληροφορική με βάση το σύστημα  

Διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 
 
 

Ο συμμετέχων είναι ικανός να 
μοιραστεί το νόημά του. 
 
Ο συμμετέχων είναι επαρκής στις 
αναπτυξιακές πρακτικές.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία βάσει συστήματος. 
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Ο συμμετέχων έχει εμπειρία στην 
παρατήρηση του τι απαιτείται. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να πείσει 
την ομάδα για τις απαιτήσεις που 
απαιτούνται για την επιτυχία.  

 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος σε 
οργανωτικές πτυχές.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία που βασίζεται στην 
πράξη.  
 

Συλλογή και 
επεξεργασία 
πληροφοριών 
 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
συλλέγει πληροφορίες από διάφορα 
μέσα.  
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
επεξεργαστεί τις απαιτούμενες 
πληροφορίες 

Ο συμμετέχων είναι ικανός στη 
συλλογική μάθηση  
 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος για την 
αποθήκευση πληροφοριών βάσει 
συστήματος. 

Κριτική σκέψη  

Ο συμμετέχων είναι ευέλικτος στον 
τρόπο εργασίας του. 
 
Ο συμμετέχων μπορεί να 
προσαρμόσει  
 στρατηγικές ή προσεγγίσεις. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
προσαρμοστεί σε ό,τι απαιτείται.  
 
Ο συμμετέχων είναι, όταν απαιτείται, 
ικανός να αλλάξει την πορεία δράσης 
του για να επιτύχει το απαιτούμενο 
αποτέλεσμα.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός να 
παρουσιάσει μια εναλλακτική λύση.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
ομαδική εργασία. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
προσαρμοστικές δεξιότητες.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός για την 
επίτευξη του στόχου.  

 

 

Φιλοσοφία  

Ειδικές ικανότητες (για κάθε WebQuest του μαθήματος «Φιλοσοφία») 

Το WebQuest Ειδικές δεξιότητες 

Σου αρέσει η street art; 

 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες. 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 
 Μάθηση με βάση τα συστήματα 

Κυβερνοεκφοβισμός, 
ζημιά στα παιδιά 
 

 Ικανότητα Παρουσίασης 
 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 

Η ηθική της ηθικής 
hacking και hacktivism 
 

 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 
 Μάθηση με βάση τα συστήματα 

Η επίδραση του Twitter 
στη σύγχρονη κοινωνία 

 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 
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Δείτε τις επιπτώσεις του 
«Προβλήματος Τρολέι» 
της Phillipa Foot/Αυτο-
οδήγησης Αυτοκίνητα — 
Ναι ή Όχι; 
 

 Ερευνητική ικανότητα 
 Ικανότητα Παρουσίασης 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Οργανωτική ικανότητα 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 
 Μάθηση με βάση το σύστημα 

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

 Ικανότητα Παρουσίασης 
 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Οργανωτική ικανότητα 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 

Επική αφήγηση: 
τι απαίσια περιπέτεια! 
 

 Ικανότητα Παρουσίασης 
 Ερευνητική ικανότητα 
 Ψηφιακές ικανότητες 
 Οργανωτική ικανότητα 
 Μάθηση βασισμένη στην πρακτική 
 Μάθηση βασισμένη στο σύστημα.  

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε WebQuest του μαθήματος «Φιλοσοφία» 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Εργασία στην ομάδα 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
λειτουργήσει μέσα σε μια ομάδα. 
 
Ο συμμετέχων μπορεί να 
αλληλοεπιδράσει επαρκώς μέσα στην 
ομάδα.  
 
Ο συμμετέχων αναγνωρίζει την 
ιεραρχία μέσα στην ομάδα.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
ομαδική εργασία 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
δεξιότητες επικοινωνίας.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
οργανωτικές δεξιότητες.  

Χειρισμός και 
κατανόηση του 
αρχείου, 
γραφήματα και 
φόρμες για εγγραφή 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.  
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
καταγράψει τις κατάλληλες 
πληροφορίες. 

Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος σε 
οργανωτικές πτυχές. 
 
Ο συμμετέχων είναι συστατικό στην 
εργασία με βάση το σύστημα.  

Χρήση κοινών 
εργαλείων ΤΠ 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τη σωστή προσέγγιση 
για την επίτευξη των απαιτούμενων 
αποτελεσμάτων.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στα 
ψηφιακά μέσα. 
  

Σεβασμός σε άλλες 
απόψεις 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
συζητήσει μια άποψη. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να δεχθεί 
τη γνώμη άλλων συμμετεχόντων.  

Ο συμμετέχων αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας και της επικοινωνίας. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στη μάθηση 
με βάση το σύστημα. 

Επίλυση 
προβλημάτων  
 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
προβλέψει ένα πρόβλημα και να το 
ορίσει.  
 

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
πρακτική μάθηση 
 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος στις 
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Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
αναζητήσει συγκεκριμένες 
πληροφορίες. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
αναλύσει τις διαθέσιμες πληροφορίες 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να λύσει 
την έλλειψη πληροφοριών από μόνος 
του.  
 
Ο συμμετέχων είναι επαρκής για την 
παροχή των απαιτούμενων 
πληροφοριών 

διαδικασίες. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στη μάθηση 
με βάση το σύστημα. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
έρευνα. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
πληροφορική με βάση το σύστημα 

Διαπραγματευτικές 
δεξιότητες 
 
 

Ο συμμετέχων είναι ικανός να μοιραστεί 
το νόημά του. 
 
Ο συμμετέχων είναι επαρκής στις 
αναπτυξιακές πρακτικές.  
 
Ο συμμετέχων έχει εμπειρία στην 
παρατήρηση του τι απαιτείται. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να πείσει 
την ομάδα για τις απαιτήσεις που 
απαιτούνται για την επιτυχία.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία βάσει συστήματος. 
 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος σε 
οργανωτικές πτυχές.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
επικοινωνία που βασίζεται στην πράξη.  
 

Συλλογή και 
επεξεργασία 
πληροφοριών 
 

Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
συλλέγει πληροφορίες από διάφορα 
μέσα.  
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
επεξεργαστεί τις απαιτούμενες 
πληροφορίες 

Ο συμμετέχων είναι ικανός στη 
συλλογική μάθηση  
 
Ο συμμετέχων είναι αρμόδιος για την 
αποθήκευση πληροφοριών βάσει 
συστήματος. 

Κριτική σκέψη  

Ο συμμετέχων είναι ευέλικτος στον 
τρόπο εργασίας του. 
 
Ο συμμετέχων μπορεί να προσαρμόσει  
 στρατηγικές ή προσεγγίσεις. 
 
Ο συμμετέχων είναι σε θέση να 
προσαρμοστεί σε ό,τι απαιτείται.  
 
Ο συμμετέχων είναι, όταν απαιτείται, 
ικανός να αλλάξει την πορεία δράσης 
του για να επιτύχει το απαιτούμενο 
αποτέλεσμα.  

Ο συμμετέχων είναι ικανός να 
παρουσιάσει μια εναλλακτική λύση.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στην 
ομαδική εργασία. 
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός στις 
προσαρμοστικές δεξιότητες.  
 
Ο συμμετέχων είναι ικανός για την 
επίτευξη του στόχου.  
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Ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά 

Ειδικές ικανότητες (για κάθε WebQuest του μαθήματος «Ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά») 

Το WebQuest Ειδικές δεξιότητες 

Βλέποντας τη Ρώμη με 
τα μάτια του αρχαίου 
Ρωμαίου: Μια μέρα στη 
ζωή ενός αρχαίου 
Ρωμαίου.  

 Κατανόηση ότι η γλώσσα, ο νόμος και η διοίκηση ήταν ενοποιητικά 
στοιχεία της αυτοκρατορίας. 

 Αναγνώριση της σημασίας των αξιών της ιδιότητας του πολίτη για τη 
διαμόρφωση της ευαισθητοποίησης στα κοινά και την υπεύθυνη 
παρέμβαση στη δημοκρατική κοινωνία· 

 Προώθηση μιας προσέγγισης της ιστορίας με βάση ηθικά και 
αισθητικά κριτήρια. 

 
Βιομηχανική 
επανάσταση και 
τεχνολογική ανεργία. Τα 
ρομπότ θα πάρουν τη 
δουλειά μας μια μέρα; 

 Προσδιορισμός των κυριότερων εκβιομηχανισμένων δυνάμεων του 
19ου αιώνα, τονίζοντας τη σημασία της επανάστασης των μεταφορών 
για την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας· 

 Επιλογή των αλλαγών που έχουν επέλθει σε οικονομικό, κοινωνικό 
και δημογραφικό επίπεδο λόγω της ανάπτυξης των μέσων 
παραγωγής·  

 Σύνδεση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του λειτουργού με 
την εμφάνιση των αιτούμενων κινημάτων και της σοσιαλιστικής 
ιδεολογίας 

 
Τι προβλήματα 
αντιμετώπισαν οι 
δημοκρατίες στη 
δεκαετία του 1930; 
Σήμερα είναι; 

 Ερμηνεία της επέκτασης των νέων ιδεολογιών και τον παρεμβατισμό 
των δημοκρατικών κρατών υπό το φως των κρίσεων του 
φιλελεύθερου καπιταλισμού, ιδίως της κρίσης του 1929· 

 Χαρακτηρισμός των φασιστικών, ναζιστικών και σταλινικών 
καθεστώτων, διακρίνοντας τις ιδιαιτερότητές τους και αναδεικνύοντας 
το ρόλο που διαδραματίζει η προπαγάνδα σε όλα αυτά. 

 
Εθνική ιστορία — απλά 
μια σύγχρονη εφεύρεση; 

 Να πλαισιώσουν τις νέες κοινωνικές και πολιτικές προτάσεις στη 
φιλοσοφία του Φωτός. 

 Προσδιορισμός/εφαρμογή των εννοιών: Επιστημονική επανάσταση· 
Ορθολογισμός; Η διαφώτιση; Διάκριση των εξουσιών· Της λαϊκής 
κυριαρχίας· Τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Πώς είναι να ζεις στη 
Λίθινη Εποχή; 

 Αναγνώριση στην κατασκευή οργάνων και στο πεδίο της Φύσης 
κρίσιμες στιγμές για την ανάπτυξη της Ανθρωπότητας 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε WebQuest του μαθήματος «Ιστορία και Πολιτιστική Κληρονομιά» 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Έρευνα και 
συστηματοποίηση των 
πληροφοριών, 
ενσωματώνοντας 
προηγούμενες γνώσεις, για 
την οικοδόμηση νέων 
γνώσεων.  

 Εξερευνήστε τρέχοντα ή 
ιστορικά γεγονότα που 
τεκμηριώνουν τη φύση της 
επιστημονικής γνώσης.  

 Η ομαδική εργασία: 
ρόλοι και λειτουργία. 

 Χρήση του διαδικτύου 
με ασφάλεια. 

 Χρήση διαφόρων 
διαδικτυακών εργαλείων 
στην κατασκευή και 
παρουσίαση των 
έργων. 

 Πληροφορίες και 

 Αυστηρότητα, άρθρωση και 
συνεπής χρήση της γνώσης· 

 Επιλογή, οργάνωση και 
συστηματοποίηση των σχετικών 
πληροφοριών, με ανεξάρτητη 
ανάγνωση και μελέτη· 

 Ανάλυση γεγονότων, θεωριών, 
καταστάσεων, στοιχείων ή 
δεδομένων· 

 Απομνημόνευση, κατανόηση, 
εδραίωση και κινητοποίηση της 
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 Ερμηνεία πειραματικών 
μελετών με όργανα ελέγχου 
και ελεγχόμενες, 
εξαρτώμενες και ανεξάρτητες 
μεταβλητές.  

 Εκτελέστε δραστηριότητες σε 
υπαίθρια περιβάλλοντα στην 
τάξη αρθρωμένες με άλλες 
πρακτικές δραστηριότητες.  

 Διατυπώνουν και 
κοινοποιούν κριτικές 
απόψεις, επιστημονικά 
τεκμηριωμένες και σχετικές 
με την Επιστήμη, την 
Τεχνολογία, την Κοινωνία και 
το Περιβάλλον (CTSA).  

 Άρθρωση γνώσεων από 
διαφορετικούς κλάδους για 
να εμβαθύνουν τα θέματα 
της Ιστορίας και της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Επικοινωνία 

 Συλλογή και ψήφισμα  

 Προβλήματα 

 Κριτική σκέψη και 
Δημιουργική σκέψη 

 Διαπροσωπική σχέση 

 Προσωπική ανάπτυξη 
και αυτονομία 

 Ευημερία, υγεία και 
Περιβάλλον 

 Αισθητική ευαισθησία 
και καλλιτεχνικότητα 

 Επιστημονική γνώση,  

 Τεχνική και τεχνολογική 

 Επίγνωση και κυριαρχία 
του σώματος 

ενδοεπιστημονικής και 
διεπιστημονικής γνώσης. 

 Διατύπωση υποθέσεων και 
προβλέψεων ενόψει ενός 
φαινομένου ή γεγονότος· 

 Σχεδιασμός καταστάσεων στις 
οποίες μπορεί να εφαρμοστεί μια 
συγκεκριμένη γνώση· 

 Φαντασία εναλλακτικών λύσεων 
για έναν παραδοσιακό τρόπο 
αντιμετώπισης μιας 
προβληματικής κατάστασης· 

 Διαρκής σχεδιασμός ιδίας οπτικής 
γωνίας, ενόψει διαφορετικών 
προοπτικών· 

 Δημιουργική έκφραση της 
μάθησης (π.χ. εικόνες, κείμενο, 
διοργανωτής γραφικών, πρότυπα) 
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2.2 Συστάσεις για εκπαιδευτικούς 

 

Οι ακόλουθες προτάσεις για την εφαρμογή WebQuests μπορούν να είναι χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς: 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιλέξουν το WebQuest με σύνεση και να εκτελέσουν μια ανάλυση για το 

αν το WebQuest είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για την προβλεπόμενη ηλικιακή ομάδα. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές διαβάζουν την εισαγωγή και τις 

οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με αυτό το WebQuest.  

 Όλα τα WebQuest βασίζονται στην καλά γνωστή αρχή της αυτο-καθοδηγούμενης μάθησης. Δεν 

απαιτούνται εξωτερικά μοντέλα ή μέθοδοι από το να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις και να 

εκτελέσουν την απαιτούμενη έρευνα ή άλλα καθήκοντα.  

 Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν ότι τα WebQuests δεν σχεδιάζονται μόνο 

επειδή είναι «διασκεδαστικά». Ενώ ασχολούνται με μια δραστηριότητα WebQuest, οι μαθητές δεν 

μαθαίνουν μόνο πραγματικές πληροφορίες, αλλά ταξινομούν, αξιολογούν, συνθέτουν, 

διαμορφώνουν και δοκιμάζουν υποθέσεις, λαμβάνουν αποφάσεις, διαμορφώνουν απόψεις και 

συμμετέχουν σε πολλές άλλες δραστηριότητες σκέψης υψηλότερου επιπέδου. 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποσαφηνίσουν τους ρόλους του μαθητή και να δώσουν μια εξήγηση για 

τη διαδικασία που πρέπει να περάσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 Το επίκεντρο του μαθητή θα πρέπει να είναι η διαδικασία της εξερεύνησης (πώς να βρω αυτό που 

ψάχνω) και τα αποτελέσματα/γεγονότα που ανακαλύπτουν. Ένας δάσκαλος δεν πρέπει να κάνει 

τίποτα περισσότερο από το να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη διαδικασία και να μην παρέχει 

εύκολες λύσεις.  

 Ένας δάσκαλος δεν πρέπει σε καμία στιγμή να προσπαθήσει να επηρεάσει την επιχειρηματολογία 

και την ανάπτυξη της γνώμης των μαθητών: είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της γνώμης τους με 

βάση το περιεχόμενο. 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν πλήρως σε 

συζητήσεις, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές τους απόψεις και να ανταλλάξουν τις 

απόψεις και τις γνώσεις τους. Τα περισσότερα από τα WebQuests βοηθούν τους μαθητές να 

αναπτύξουν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους, με βάση τα γεγονότα που διερευνούν. 

 Ορισμένες WebQuests σχετίζονται με «καυτά θέματα» (θρησκευτικές πεποιθήσεις, ρατσισμός, 

διαδικτυακός εκφοβισμός...). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα θέματα μπορούν να οδηγήσουν σε έντονες 

συζητήσεις για θέματα που μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα, αλλά θεωρούνται συναφή από 

ορισμένους. Ο δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτά τα θέματα μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητα 

για μερικούς μαθητές, έτσι είναι το ειδικό καθήκον του δασκάλου να κρατήσει τις συζητήσεις 

«καθαρές» και επικεντρωμένες σε πραγματικά ζητήματα. 

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη δομή αξιολόγησης όπως προβλέπεται στο τέλος 

κάθε WebQuest, αλλά είναι ακόμη καλύτερο εάν η διαδικασία ακολουθείται από μια διεξοδική 

συζήτηση από τον δάσκαλο και τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να εξηγηθούν οι βαθμολογίες 

που τους δίνονται. Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης είναι επίσης δυνατές, ανάλογα με το τι είναι 

συνηθισμένο στο σχολείο. Σίγουρα, ο δάσκαλος θα πρέπει να αποφύγει να βοηθήσει τους μαθητές 

πάρα πολύ και να δώσει απαντήσεις: είναι η αναζήτηση του μαθητή που μετράει. Από αυτό, 

προκύπτουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα. 
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3. Πρόγραμμα κατάρτισης sCOOL-IT vs Σχολικού προγράμματος 

κατάρτισης 

 

3.1. Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη βάση των sCOOL-IT WebQuests  

Το WebQuest που παράγεται στο πλαίσιο του έργου sCOOL-IT βασίζεται στην πληροφοριακή-

κατασκευαστική προσέγγιση (McGroarty, 1998· Matthews, 1998) που στοχεύει στη δημιουργία, ανάλυση και 

αναζήτηση πληροφοριών, με βάση προβολικές, ενεργητικές και εποικοδομητικές μεθόδους κατάρτισης. Αυτή 

η προσέγγιση εισάγεται ως μια ολοκληρωμένη μετα-προσέγγιση που χρησιμεύει ως οδηγός για την 

εφαρμογή άλλων ειδικών ψυχολογικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την εντατικοποίηση της 

εκπαίδευσης των μαθητών και τη διασφάλιση του απαραίτητου πληροφοριακού-διδακού χώρου. 

Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον παρουσιάζεται το διδακτικό δυναμικό της πληροφοριακής-εποικοδομητικής 

προσέγγισης στην εφαρμογή προβολικών και εποικοδομητικών μεθόδων κατάρτισης, 

η οποία αναπτύσσει τις δεξιότητες των μαθητών για την επίλυση ρεαλιστικών εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών καθηκόντων. Οι μαθητές συμμετέχουν κυρίως στην ομαδική εργασία για να βρουν λύσεις σε 

ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Σύμφωνα με την πληροφοριακή-κατασκευαστική προσέγγιση, ένας δάσκαλος 

δεν είναι πλέον ένα άτομο που δίνει μαθήματα για ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά ένας σύμβουλος, 

διοργανωτής και συντονιστής του προσανατολισμένου στο πρόβλημα, μάθησης μέσω της έρευνας και άλλων 

γνωστικών δραστηριοτήτων των μαθητών. Δημιουργεί συνθήκες για την ανεξάρτητη πνευματική τους 

δραστηριότητα, διεγείροντας την ενεργητική τους στάση. 

Κατά συνέπεια, οι μαθητές γίνονται παράγοντες στη διαδικασία κατάρτισης και μοιράζονται την ευθύνη 

γι’ αυτήν και για τα αποτελέσματά της με τον δάσκαλο. 

Με βάση τη μέθοδο του έργου ενσωματώνει το πρόγραμμα, την ομάδα και τις επικοινωνιακές μεθόδους, 

καθώς και τη μέθοδο του προβλήματος, τη μέθοδο συνομιλίας και τη μεθοδολογία σχεδίου Dalton (Dodge, 

2001). 

Εδώ, το WebQuest που παράγεται στο πλαίσιο του έργου sCOOL-IT περιλαμβάνει διάφορα θέματα, και 

προβληματικές εργασίες μπορεί να διαφέρουν σε βαθμό πολυπλοκότητας. 

 

 
 

 

 

Με το sCOOL-it WebQuests, ομάδες 

μαθητών ακολουθούν ένα 

καθοδηγούμενο μάθημα, αναζητούν 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας — 

ιστοσελίδες και πηγές που 

επιλέγονται από τον δάσκαλο ή τον 

μαθητή, απαντούν σε ερωτήσεις 

που ενθαρρύνουν την κριτική 

σκέψη και παρουσιάζουν τις ιδέες 

τους μέσα από ένα «τελικό προϊόν» 

(πολυχρονική παρουσίαση, 

ιστοσελίδα....). Το WebQuests 

μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο ή 

πιο μακροπρόθεσμο, με βάση ένα 

μόνο θέμα ή να είναι δια-σχολικό.  

 

Η πιο συναρπαστική πτυχή του 

WebQuests είναι ότι υποστηρίζουν 

τις εκπαιδευτικές ερευνητικές 

συνδέσεις με τον 

κονστρουκτιβισμό, τις πολλαπλές 

ευφυείς, την κριτική αμφισβήτηση 

και την έρευνα του εγκεφάλου και, 

το καλύτερο από όλα, παρέχουν 

ένα χρήσιμο εργαλείο 

ενσωμάτωσης που οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να 

επαναχρησιμοποιήσουν, με μικρές 

προσαρμογές, κάθε χρόνο. 
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Ο Tom March, συνάδελφός του Bernie Dodge, 

γράφει: «Η έρευνα έχει δείξει ότι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας που σχετίζεται με τη μάθηση των 

μαθητών και τη χρήση της τεχνολογίας είναι ο 

τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συσχετίζουν 

τη δραστηριότητα που βασίζεται στην τεχνολογία 

με άλλες μαθησιακές δραστηριότητες.» Για να 

αυξηθεί η μάθηση των μαθητών, είναι σημαντικό 

για τον δάσκαλο να συσχετίσει το WebQuest με 

άλλες δραστηριότητες μάθησης εκτός σύνδεσης, 

τόσο πριν όσο και μετά το WebQuest. Το 

WebQuest δεν πρέπει να είναι «μια απομονωμένη 

εμπειρία αποσυνδεδεμένη από το υπόλοιπο 

πρόγραμμα σπουδών» (Μάρτιος 1998). Για το 

λόγο αυτό, κάθε ένα από τα παραγόμενα 

WebQuest έχει συσχετιστεί με τα διαφορετικά 

εθνικά προγράμματα σπουδών. 

Σε αυτό το πλαίσιο σε όλο το WebQuest, οι 

ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν 

τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις ο ένας στον 

άλλο, να αναλύσουν πληροφορίες και να 

συνθέσουν πολλαπλές πηγές πληροφοριών. 

«Ένα WebQuest αναγκάζει τους μαθητές να 

μετατρέψουν τις πληροφορίες σε κάτι άλλο: ένα 

σύμπλεγμα που χαρτογραφεί το κύριο ζήτημα, μια 

σύγκριση, μια υπόθεση, μια λύση, κ.λπ. (Μάρτιος 

1998).  

Η κριτική αμφισβήτηση που εμπλέκεται στα 

sCOOL-IT WebQuests ενθαρρύνει τον μαθητή να 

αρθρώσει προσωπικές προοπτικές για θέματα και 

στη συνέχεια να συγκρίνει και να αναλύσει αυτές 

τις προοπτικές με εκείνες των άλλων. Αυτό βοηθά 

τον μαθητή να κατασκευάσει μια κατανόηση που 

βασίζεται στην ατομική προηγούμενη γνώση 

του/της. Με αυτή την έννοια τα WebQuests 

υποστηρίζει πολλές από τις ιδέες του 

κονστρουκτιβισμού. Η διαδικασία κατά την οποία 

οι μαθητές συγχωνεύουν τις πληροφορίες τους 

προωθεί τη χρήση συνεργατικών στρατηγικών 

μάθησης. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε, για κάθε 

ένα από τα ανεπτυγμένα θεματικά πεδία, ποιο 

είναι το επίπεδο της αντιστοιχίας των sCOOL-IT 

WebQuests με το εθνικό σχολικό πρόγραμμα 

σπουδών σε κάθε χώρα και για το οποίο το 

συγκεκριμένο ηλικιακό φάσμα των μαθητών.  
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3.2. Πώς τα sCOOL-IT WebQuests ταιριάζουν με τα εθνικά προγράμματα σπουδών 

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει το επίπεδο εφαρμογής των WebQuests στα διάφορα εθνικά πλαίσια των χωρών που συμμετέχουν στο έργο sCOOL-IT: 

 

Μαθηματικά και Λογική 

Όλα τα WebQuests που συνδέονται με τα Μαθηματικά και τη λογική είναι κατάλληλα για το σχολικό πρόγραμμα σπουδών στις χώρες που συμμετέχουν στο 

έργο sCOOL-IT: οι μαθητές ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών αναμένεται να είναι σε θέση να τις ολοκληρώσουν.  

Επιπλέον, όλα τα WebQuests μπορούν να αποτελέσουν μέρος των μεθόδων διδασκαλίας και του υλικού των εκπαιδευτικών. Η δυνατότητα εφαρμογής τους 

διευκρινίζεται περαιτέρω στον κατωτέρω πίνακα: 

Τίτλος WebQuest Επίπεδο εφαρμοσιμότητας στα εθνικά σχολικά προγράμματα σπουδών 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Εξισώσεις 
πρώτου βαθμού 

Μαθητές 8ης τάξης (14 
ετών)  

1ο έτος δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τόσο για τα 
λύκεια όσο και για τις 
τεχνικές σχολές) (14 ετών 
μαθητές) 

Κατάλληλο για όλα τα 
τέσσερα χρόνια 
εκπαίδευσης σε ένα 
πρακτικό σχολείο 

Μαθητές 8ης τάξης (14 
ετών) 

7η και 8η τάξη 
12-13 ετών 

Αυτό το WebQuest μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους μεγαλύτερους μαθητές, δεδομένου ότι περιλαμβάνει λογικές εργασίες με 
ευρύτερη δυνατότητα εφαρμογής. 
Είναι χρήσιμο για όλους τους μαθητές για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εξισώσεις μαθηματικών και 1ου βαθμού 
εφαρμόζονται σε καθημερινές εργασίες και ρουτίνες. 
Η προσέγγιση είναι κυρίως σε ατομικό επίπεδο. 
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Τα μαθηματικά 
βοηθούν την καλή 
γειτονιά 

Μαθητές 8ης τάξης (14 
ετών) 
 

2ο έτος μαθητές (15 ετών) 
τόσο για τα λύκεια όσο και 
για τις τεχνικές σχολές 

Κατάλληλο για όλα τα 
τέσσερα χρόνια σε ένα 
πρακτικό σχολείο, από 13 
έως 16 ετών  
 

Μαθητές 8ης και 9ης 
τάξης ή ηλικιακή ομάδα 
14-15 ετών  

Μαθητές 8ης τάξης (13 
ετών) 

Αυτό το WebQuest κάνει χρήση των τετραγώνων εξισώσεων, οπότε προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις 
εξισώσεις 1ου βαθμού.  
Είναι χρήσιμο για όλους τους μαθητές να κατανοήσουν πώς τα μαθηματικά και οι εξισώσεις 2ου βαθμού εφαρμόζονται σε καθημερινές 
εργασίες και ρουτίνες. 
Η πραγματική κατάσταση καθιστά ένα ενδιαφέρον θέμα για χρήση στα μαθηματικά.  
Θα ήταν επίσης κατάλληλο ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα του εγχειριδίου, δεδομένου ότι αποδεικνύει τη δυνατότητα 
εφαρμογής των μαθηματικών σε πραγματικές καταστάσεις. Το WebQuest περιλαμβάνει ομαδική εργασία. 

Τετραγωνικές 
συναρτήσεις  

Μαθητές 8ης τάξης (14 
ετών) 
 

2ο έτος των λυκείων και 
πρώτο έτος σε τεχνικές 
σχολές (14-15 ετών 
μαθητές) 

Το θέμα είναι κατάλληλο για 
μαθητές 14-15 ετών  

9ης τάξης: μαθητές που 
ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα 15 
 

9ης και 10ης τάξης. 14-
15 ετών 

Αυτό το WebQuest θα είναι επίσης κατάλληλο ως πρόσθετη εργασία στο υλικό του βιβλίου ή ως εξωσχολική δραστηριότητα. Είναι χρήσιμο 
για όλους τους μαθητές να κατανοήσουν πώς τα μαθηματικά μπορούν να εφαρμοστούν σε καθημερινές εργασίες και ρουτίνες. Η 
προσέγγιση είναι κυρίως σε επίπεδο ομάδας. 

Οι ανισότητες του 
δεύτερου βαθμού  
  
 

9ης τάξης (15 ετών 
μαθητές) 
 

3ο έτος επιστημονικών 
λυκείων και τεχνικών 
σχολών (16 ετών 
μαθητές) 

Είναι κατάλληλο για 
μαθητές 14 ετών έως 16 
ετών  

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών και άνω 
(9ης τάξης και άνω) 

10ης τάξης — 15 ετών 

Το θέμα αυτού του WebQuest είναι πολύ σημαντικό επειδή οι αλγόριθμοι έχουν στρατηγικό ρόλο στον ψηφιακό κόσμο. Ως εκ τούτου, αυτό 
το WebQuest θα είναι επίσης κατάλληλο ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα του εγχειριδίου: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μέρος της διδακτικής διαδικασίας των μαθητών ή ως πρόσθετο υλικό μάθησης/πρακτικής. Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική 
εργασία. 

Τριγωνομετρικές 
λειτουργίες οξείας 
γωνίας 

9ης τάξης (15 ετών 
μαθητές) 
 

4ο έτος τόσο λυκείων όσο 
και τεχνικών σχολών 
(μαθητές ηλικίας 16+ 
ετών) 

Το θέμα είναι κατάλληλο για 
μαθητές 14-15 ετών. Το 
WebQuest πρέπει να 
προσαρμοστεί στο επίπεδο 
της τάξης. 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 16 ετών και άνω 
(10ης τάξης και άνω) 

11ης τάξης — 16 ετών.  
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Αυτό το WebQuest θα είναι επίσης κατάλληλο ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα του εγχειριδίου. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο υλικό μάθησης/πρακτικής. Η προσέγγιση είναι κυρίως σε ατομικό επίπεδο. 

Το Πυθαγόρειο 
Θεώρημα και η 
χρήση του στην 
πραγματική ζωή:  
 

Μαθητές 8ης τάξης (14 
ετών) 
 

1ο έτος δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (τόσο για τα 
λύκεια όσο και για τις 
τεχνικές σχολές) (14 ετών 
μαθητές) 

Αυτό το WebQuest είναι, με 
πρόσθετη εξήγηση, 
κατάλληλο για τους 
περισσότερους μαθητές σε 
ένα πρακτικό σχολείο 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για φοιτητές 
ηλικίας 14 ετών (8ης 
τάξης) 

8ης τάξης (Γεωμετρία 
και μέτρα) — 13 έτη.  

Αυτό το WebQuest θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για να καταδείξει την πρακτική χρήση του 
θεωρήματος σε πραγματικές καταστάσεις. Μπορεί επίσης να είναι ένα πρόσθετο υλικό μάθησης/πρακτικής για να κάνει τους μαθητές να 
κατανοήσουν την εφαρμογή του Πυθαγόρειο Θεώρημα σε καθημερινές εργασίες και ρουτίνες. Η πραγματική κατάσταση καθιστά ένα 
ενδιαφέρον θέμα για χρήση στα μαθηματικά. Η προσέγγιση είναι κυρίως σε επίπεδο ομάδας. 

 

Βιολογικές Επιστήμες 

Σχεδόν όλα τα WebQuests που συνδέονται με τη Βιολογία είναι κατάλληλα για το σχολικό πρόγραμμα σπουδών στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

sCOOL-IT και για την ηλικία των 14-16 ετών. Η δυνατότητα εφαρμογής τους διευκρινίζεται περαιτέρω στις ακόλουθες παρατηρήσεις:  

Τίτλος 
WebQuest 

Επίπεδο εφαρμοσιμότητας στα εθνικά σχολικά προγράμματα σπουδών 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Το ανθρώπινο 
σώμα 

8ης τάξης (14 ετών) για 
ολοκληρωμένα γυμνάσια 
 

2ο έτος για τα 
επιστημονικά και κλασικά 
λύκεια και το 1ο έτος των 
τεχνικών σχολών (14-15 
ετών) 

Το θέμα εντάσσεται στο 
σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών για τους μαθητές 
του πρώτου έτους έως και 
τους μαθητές τέταρτου 
έτους 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών και άνω 
(9ης τάξης και άνω) 

9ης τάξης — 14 ετών  

Αυτό το WebQuest θα μπορούσε να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο, καθώς βασίζεται στην υπάρχουσα γνώση.  
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών ή ως πρόσθετο υλικό μάθησης/πρακτικής. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Οικοσύστημα 
στον Άρη: 

10ης τάξης (16 ετών) και 
άνω, όπως ταιριάζει στο 

2ο ή 3ο έτος όλων των 
σχολείων δευτεροβάθμιας 

Αυτό το θέμα δεν είναι 
κατάλληλο για τους μαθητές 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 

10ης τάξης — 15 ετών  
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πρόγραμμα σπουδών για το 
τρέχον έτος 

εκπαίδευσης (16+ ετών) σε ένα πρακτικό σχολείο. Η 
ορολογία είναι πολύ 
δύσκολη, το επίπεδο της 
αγγλικής είναι πολύ 
δύσκολο για τους μαθητές 
να κατανοήσουν.  
 

ηλικίας 16 ετών και άνω 
(10ης τάξης και άνω). 
Δεν ισχύει για το 
επίσημο εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών, 
οπότε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ως 
εξωσχολικό υλικό 
μάθησης/πρακτικής και 
να δείξει τις διαφορές με 
τη Γη. 

Αυτό το WebQuest δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τα επίσημα σχολικά προγράμματα σπουδών στην Κύπρο και τις σχολές πρακτικής 
εκπαίδευσης στην Ολλανδία. Τέλος πάντων, θα ήταν κατάλληλο για εξωσχολικές δραστηριότητες και υλικό μάθησης/πρακτικής να δείξει τις 
διαφορές με τη Γη, είτε σε ολοκληρωμένα σχολεία είτε σε περισσότερες επιστημονικές σχολές. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Φράκταλ — 
Γεωμετρία μέσα 
μας 

8ης -10ης τάξης (14-16 ετών) 
 

Το θέμα είναι αρκετά ευρύ 
και μπορεί να είναι 
κατάλληλο για το δεύτερο 
και τρίτο έτος της 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (14-15 ετών) 

Το θέμα δεν είναι 
κατάλληλο για τους μαθητές 
σε ένα πρακτικό σχολείο. Η 
ορολογία είναι πολύ 
δύσκολη, το επίπεδο της 
αγγλικής είναι πάρα πολύ 
δύσκολο για τους μαθητές 
να κατανοήσουν  

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών και άνω 
(9ης τάξης και άνω) 
 

10ης τάξης — 15 ετών  
 

Αυτό το WebQuest δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τα επίσημα σχολικά προγράμματα σπουδών στην Κύπρο και τις σχολές πρακτικής 
εκπαίδευσης στην Ολλανδία. Τέλος πάντων, θα ήταν κατάλληλο για εξωσχολικές δραστηριότητες και υλικό μάθησης/πρακτικής να δείξει 
στους μαθητές πώς συνδέονται η βιολογία και τα μαθηματικά  
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. Θα ήταν επίσης κατάλληλο ως πρόσθετη εργασία για το διδακτικό υλικό.  

Το χρώμα των 
γονιδίων και 
των ματιών 
 

Μαθητές Δ΄ Δημοτικού (16 
ετών) 
 

Δεύτερο έτος των 
τεχνικών σχολών και τρίτο 
έτος των λυκείων (15-16 
ετών) 

το θέμα αυτό καλύπτεται 
από το πρόγραμμα 
σπουδών και για τα 
τέσσερα χρόνια σε ένα 
πρακτικό σχολείο. Το 
WebQuest θα πρέπει να 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 16 ετών και άνω 
(10ης τάξης και άνω) 
 

9η τάξη — 14 ετών  
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προσαρμοστεί ώστε να 
συμμορφώνεται με το 
επίπεδο εκπαίδευσης ανά 
έτος 

Αυτό το WebQuest θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο, καθώς βασίζεται σε ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις, θα ήταν κατάλληλο για εξωσχολικές δραστηριότητες και υλικό μάθησης/πρακτικής εμβαθύνει τις γνώσεις των μαθητών 
για την κληρονομικότητα. Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Γιατί οι μύες 
πονάνε όταν 
τρέχετε πολύ 
γρήγορα;: 

8ης τάξης (14 ετών) 
 

2ο έτος για τα 
επιστημονικά και κλασικά 
λύκεια και το 3ο έτος των 
τεχνικών σχολών (15-16 
ετών) 

Το θέμα εντάσσεται στο 
σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στην ηλικία 
των δώδεκα έως δεκαέξι 
ετών. 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών και άνω 
(9ης τάξης και άνω) 
 

9ης τάξης — 14 ετών  

Αυτό το WebQuest θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρόσθετο υλικό μάθησης/πρακτικής για τα μαθήματα που διδάσκονται στην 
τάξη για να εμβαθύνει τις γνώσεις και την κατανόηση των ανθρώπινων μυών των μαθητών, δεδομένου ότι συμπληρώνει το διδακτικό υλικό 
αφιερωμένο σε αυτό το θέμα. Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

COVID 19, 
Επιδημίες και 
Πανδημίες 

10ης τάξης (16 ετών) Το WebQuest είναι 
κατάλληλο για το δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο έτος των 
ιταλικών σχολείων 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (14-15-16 
ετών) επειδή μπορεί να 
συνδεθεί με πολλά 
μαθήματα σπουδών. 

Αυτό το θέμα είναι 
κατάλληλο για το δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο έτος του 
σχολικού προγράμματος  

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 16 ετών και άνω 
(10ης τάξης και άνω) 
 

9ης τάξης και 10ης 
τάξης — 14/15 ετών  

Αυτό το WebQuest δεν ισχύει για όλα τα επίσημα εθνικά προγράμματα σπουδών, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως εξωσχολική 
δραστηριότητα μάθησης/πρακτικής. Ως εκ τούτου, θα ήταν κατάλληλο για μια μεγάλη ηλικιακή ομάδα, διότι δίνει μια επιπλέον ματιά στην 
τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση που συνδέεται με την πανδημία COVID. Η πραγματική κατάσταση της ζωής το καθιστά ένα πολύ 
ενδιαφέρον θέμα. Χρησιμοποιεί δύο προσεγγίσεις — ατομική και ομαδική εργασία. 
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Ιστορία και Πολιτιστική Κληρονομιά 

Δεν εμπίπτουν όλες οι αναπτυγμένες WebQuests αυστηρά στα θέματα που καλύπτονται από τα εθνικά προγράμματα σπουδών στην ιστορία των χωρών που 

συμμετέχουν στο έργο sCOOL-IT. Ωστόσο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εξωσχολικές δραστηριότητες σε ολοκληρωμένα γυμνάσια ή ως πρόσθετο 

εκπαιδευτικό υλικό στα ανθρωπιστικά γυμνάσια (με έμφαση σε εξαντλητικές μελέτες ανθρωπιστικών θεμάτων). Σε ορισμένες χώρες, το θέμα του WebQuests 

απαιτεί υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Η συγκεκριμένη δυνατότητα εφαρμογής κάθε WebQuest καθορίζεται στα σχόλια παρακάτω:  

Τίτλος 
WebQuest 

Επίπεδο εφαρμοσιμότητας στα εθνικά σχολικά προγράμματα σπουδών 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Πώς είναι να 
ζεις στη Λίθινη 
Εποχή; 

Η περίοδος της Λίθινης 
Εποχής δεν είναι ένα θέμα 
που καλύπτεται ειδικά στα 
βουλγαρικά γυμνάσια. 
Ωστόσο, το πρόγραμμα 
σπουδών προβλέπει τη 
διερεύνηση του θέματος των 
Βουλγαρικών εδαφών στην 
προϊστορική εποχή ως 
μέρος των μαθημάτων 
ιστορίας της 10ης τάξης (16 
ετών). 

1ο έτος για τα λύκεια και 
την τεχνική σχολή (14 
ετών), αφού η Λίθινη 
Εποχή είναι περίοδος 
προϊστορίας  
 

Μαθητές 1ου έτους. Η 
ηλικιακή ομάδα είναι μεταξύ 
δώδεκα και δεκατριών 
ετών.  
 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
στην ηλικία των 14 
(8ηςτάξης), όταν 
μαθαίνουν για τον 
κόσμο και τις χρονικές 
περιόδους από την αρχή 
μέχρι σήμερα.  

7ης τάξης — 12 ετών 

Αυτό το WebQuest θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εξωσχολική δραστηριότητα για τη διδασκαλία σχετικά με τη Λίθινη Εποχή ως μια 
περίοδο προϊστορίας, οπότε μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα είδος πρόσθετου και διασκεδαστικού υλικού μάθησης/πρακτικής. 
Η προσέγγιση είναι κυρίως σε ατομικό επίπεδο. 

Εθνική ιστορία 
— απλά μια 
σύγχρονη 
εφεύρεση; 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
το θέμα του «διαφωτισμού» 
που αποτελεί μέρος του 
εθνικού προγράμματος 

1ο έτος για λύκεια και 
τεχνική σχολή (14 ετών)  
 

Τρίτο έτος (15 ετών) σε 
πρακτικό σχολείο  

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών και άνω 
(9ης τάξης και άνω). 

11ης τάξης — 16 ετών 
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σπουδών για 8ους μαθητές 
(14 ετών μαθητές).  
 

Συνδέεται με το επίσημο 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών: «Η Ευρώπη 
στη σύγχρονη εποχή 
(15ος-18ος αιώνας)» 

Αυτό το WebQuest εισάγει ένα καλά διατυπωμένο θέμα, «διαφωτισμός». Το WebQuest θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσθετη δραστηριότητα στα μαθήματα ιστορίας που διδάσκονται στην τάξη (δεδομένου ότι πηγαίνει βαθύτερα σε λεπτομέρειες από ό, τι 
συνήθως συμβαίνει) ή ως εξωσχολική δραστηριότητα. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Βιομηχανική 
επανάσταση και 
τεχνολογική 
ανεργία. Τα 
ρομπότ θα 
πάρουν τη 
δουλειά μας μια 
μέρα; 

Το θέμα της «βιομηχανικής 
επανάστασης» καλύπτεται 
στο πρόγραμμα σπουδών 
για8ους μαθητές (14 ετών 
φοιτητές) 
 

Τρίτο έτος στα λύκεια και 
τέταρτο έτος των τεχνικών 
σχολών (16+ ετών 
μαθητές)  

Το θέμα της «βιομηχανικής 
επανάστασης» καλύπτεται 
από το πρόγραμμα 
σπουδών για το πρακτικό 
σχολείο. Αυτή η ηλικιακή 
ομάδα είναι μεταξύ 13 και 
15 ετών 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για φοιτητές 
ηλικίας 16 ετών και άνω 
(10ης τάξης και άνω) 
Συνδέεται με το επίσημο 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών: 
«Οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη 
και στον κόσμο κατά τον 
19ο αιώνα» 

8ης τάξης και 11ης 
τάξης 13 και 15 ετών 

Αυτό το WebQuest διερευνά το θέμα της βιομηχανικής επανάστασης και τις συνέπειές της για την ανθρώπινη ζωή.  
Θα ήταν επίσης κατάλληλο ως πρόσθετη εργασία για το διδακτικό υλικό ή ως εξωσχολική δραστηριότητα. Η προσέγγιση περιλαμβάνει 
κυρίως ομαδική εργασία. 

Τι προβλήματα 
αντιμετώπισαν 
οι δημοκρατίες 
στη δεκαετία του 
1930; Σήμερα 
είναι; 
 

9βαθμίδες (15 ετών) 
 

Τέταρτο έτος των ιταλικών 
σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (16+ ετών) 
 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών και άνω  
 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών και άνω 
(9ης τάξης και άνω) 
 

Ισχύει για φοιτητές 
ηλικίας μεταξύ 14 και 
16 ετών, στους τομείς 
«Ολικές επιλογές» και 
«Φασισμός: θεωρία 
και πράξη» 

Το θέμα αυτού του WebQuest περιλαμβάνει ένα θέμα που διδάσκεται εν μέρει στα επίσημα προγράμματα σπουδών των χωρών που 
συμμετέχουν στο έργο sCOOL-IT: «δημοκρατίες» είναι το θέμα που διδάσκεται, αλλά δεν πηγαίνει τόσο βαθιά όσο σε αυτό το WebQuest. Για 
τον λόγο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό εξωσχολικής μάθησης/πρακτικής, που συνδέεται με το επίσημο εθνικό πρόγραμμα 
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σπουδών: «Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος». 
Το WebQuest είναι κατάλληλο ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, συμπληρώνοντας τα μαθήματα στην τάξη, δεδομένου ότι απαιτεί μια 
βαθύτερη εξερεύνηση των γεγονότων γύρω από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις συνέπειές τους. 
Η συνεργατική και συνεργατική ομαδική εργασία (4 φοιτητές) προορίζεται, χρησιμοποιώντας κυρίως το διαδίκτυο για την αναζήτηση γνώσης. 

Από τη σκλαβιά 
στη μαύρη ζωή 
έχει σημασία 

8ουβαθμού (14 ετών). Ωστόσο, 
η δυνατότητα εφαρμογής 
του θα μπορούσε να 
επεκταθεί σε μαθητές 
γυμνασίου άλλων ηλικιών, 
δεδομένου ότι το WebQuest 
κάνει μια σύνδεση μεταξύ 
των ιστορικών γεγονότων 
και ορισμένων καυτά 
σύγχρονα θέματα. Με αυτή 
την έννοια, ενθαρρύνει την 
κριτική σκέψη και θα 
μπορούσε να ενδιαφέρει 
τους ανθρώπους πολύ πέρα 
από την ηλικία των 14 ετών. 

Αυτό το WebQuest 
μπορεί να ιδωθεί από 
διαφορετικές οπτικές 
γωνίες (σύγχρονη ηλικία ή 
σύγχρονη εποχή), έτσι 
ώστε να μπορεί να γίνει 
σε οποιαδήποτε τάξη (14-
16+ ετών μαθητές). Αυτό 
το WebQuest κάνει μια 
σύνδεση μεταξύ των 
ιστορικών γεγονότων και 
ορισμένων καυτά 
σύγχρονα θέματα, έτσι 
ώστε να μπορεί να τεθεί 
επίσης στο πρόγραμμα 
σπουδών της αγωγής του 
πολίτη 

Αυτό το WebQuest είναι για 
την ηλικία μεταξύ 
δεκατεσσάρων και δεκαέξι 
ετών. Το θέμα είναι πολύ 
ευαίσθητο, οπότε θα 
πρέπει να εφαρμοστεί 
προσοχή 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών και άνω 
(9ης τάξης και άνω) 

11ηςτάξης — 15 ετών με 
θέμα «Αποικιακές 
αυτοκρατορίες XVII, 
XVIII XIX αιώνες» 

Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, οπότε θα πρέπει να παρουσιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Στις χώρες όπου το θέμα του WebQuest δεν 
προβλέπεται στο επίσημο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξωσχολική δραστηριότητα μάθησης/πρακτικής. Η 
προσέγγιση αυτή αφορά τόσο την ατομική όσο και την ομαδική εργασία. 

Θρησκεία, 
Διαφορετικότητ
α και Ανοχή 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
τα θέματα της εκκλησίας και 
της θρησκείας σε όλη την 
ιστορία, τα οποία θα 
μπορούσαν να συνδεθούν 
με το εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών για8ους μαθητές 
(14 ετών). 
 

Αυτό το WebQuest 
μπορεί να συνδεθεί με το 
πρόγραμμα σπουδών της 
τέταρτης τάξης, όπου οι 
μαθητές μας αποκτούν 
γνώση για τις σχέσεις 
μεταξύ του Κράτους και 
της Εκκλησίας (16+ ετών 
μαθητές). Μπορεί επίσης 

Τέταρτο έτος — η ηλικία 
των δεκαέξι ετών. Η 
θρησκεία καλύπτεται στις 
κατώτερες τάξεις, η ηλικία 
είναι δώδεκα ετών έως 
δεκατεσσάρων ετών. 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 14 ετών και άνω 
(8ης τάξης και άνω). 
Συνδέεται με ορισμένα 
θέματα του επίσημου 
εθνικού προγράμματος 
σπουδών (από το 
θάνατο του Ιουστινιανού 

9η και 10η τάξη — 
14/15 ετών μαθητές 
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να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα σπουδών της 
αγωγής του 
πολίτη/ιθαγένειας 

μέχρι την 
αποκατάσταση των 
εικόνων και τη συνθήκη 
του Βερντέν· Από το 
σχίσμα Ανατολής-Δύσης 
-διαχωρισμός των δύο 
εκκλησιών- μέχρι την 
πτώση της 
Κωνσταντινούπολης) 

Το WebQuest θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό.  
Η προσέγγιση περιλαμβάνει τόσο ατομική όσο και ομαδική εργασία. 

Ζώντας στην 
Αρχαία Ρώμη 

Η αρχαία Ρώμη δεν είναι 
ένα θέμα που καλύπτεται 
ειδικά στα βουλγαρικά 
γυμνάσια. Ωστόσο, το 
πρόγραμμα σπουδών 
προβλέπει τη διερεύνηση 
του θέματος των εδαφών 
της Βουλγαρίας κατά τη 
διάρκεια σημαντικών 
ιστορικών γεγονότων στο 
πλαίσιο των μαθημάτων 
ιστορίας της 10ης τάξης (16 
ετών). 
Ως εκ τούτου, αυτό το 
WebQuest θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για αυτό το 
θέμα 

Η αρχαία Ρώμη είναι ένα 
θέμα του πρώτου έτους 
του ιταλικού 
προγράμματος σπουδών 
(για όλες τις τυπολογίες 
των σχολείων) (14 ετών) 

Το θέμα αυτό καλύπτεται 
από το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Το WebQuest 
είναι κατάλληλο για μαθητές 
του πρώτου έτους ηλικίας 
δεκατριών έως 
δεκατεσσάρων ετών 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 14 ετών και άνω 
(8ης τάξης και άνω) 

Αυτό το WebQuest 
μπορεί να εφαρμοστεί 
σε διαφορετικά χρόνια 
μαθημάτων Ιστορίας 
στην 7η τάξη, 12 και 
13 ετών. Αυτό είναι 
επίσης ένα μέρος των 
διαφορετικών 
προσεγγίσεων 
προγραμμάτων 
σπουδών κυρίως με 
τους μαθητές μουσικής 
και χορού. Ταιριάζει 
επίσης στα 
προγράμματα 
σπουδών Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς για το 
δευτεροβάθμιο 
επίπεδο, 15 ετών και 
Ιστορίας στο ίδιο 
επίπεδο και ηλικία 
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Το WebQuest θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη εξωσχολική δραστηριότητα και εκπαιδευτικό υλικό. Η προσέγγιση είναι 
κατάλληλη τόσο για ομαδική όσο και για ατομική εργασία. 

 

Γεωγραφία 

Σχεδόν όλα τα WebQuests που συνδέονται με τη Γεωγραφία είναι κατάλληλα για τα επίσημα σχολικά προγράμματα στις χώρες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα sCOOL-IT και για μαθητές ηλικίας 12-16 ετών. Η δυνατότητα εφαρμογής τους διευκρινίζεται περαιτέρω στις ακόλουθες παρατηρήσεις:  

Τίτλος 
WebQuest 

Επίπεδο εφαρμοσιμότητας στα εθνικά σχολικά προγράμματα σπουδών 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Και ο νικητής 
είναι... 

Αν και οι λεπτομέρειες της 
ευρωπαϊκής περιοχής 
διερευνώνται με 
περισσότερες λεπτομέρειες 
στην 9η τάξη, το θέμα αυτό 
είναι κατάλληλο για ένα 
ευρύτερο φάσμα φοιτητών 
και μπορεί εύκολα να 
προσαρμοστεί για μαθητές 
ηλικίας 14-16 ετών. Αυτό το 
WebQuest βασίζεται σε ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις που το 
καθιστούν εφαρμόσιμο σε 
όλους τους βαθμούς σε 
ολοκληρωμένα σχολεία 

1ο έτος της 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, αλλά το 
θέμα είναι ακόμη 
κατάλληλο για ένα 
ευρύτερο φάσμα μαθητών 
και μπορεί εύκολα να 
προσαρμοστεί για 
μαθητές ηλικίας 14-16 
ετών. 

Αυτό το WebQuest είναι 
αρκετά δύσκολο για τους 
μαθητές στο πρακτικό 
σχολείο 
 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 14 ετών και άνω 
(8ης τάξης και άνω). Το 
επίσημο εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών 
περιλαμβάνει πολλά 
θέματα που σχετίζονται 
με την Ευρώπη: αυτό το 
WebQuest μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσθετο υλικό 
μάθησης/πρακτικής ή 
ως άσκηση. 
 

Μαθητές ηλικίας 14 
ετών και άνω (8ης 
τάξης και άνω) 

Αυτό το WebQuest μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα μαθητών. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Ζώνες ώρας, 
DST και Flat 
Earthers 

Αυτό το WebQuest καλύπτει 
το θέμα «Κίνημα της Γης» 
που ανήκει στο πρόγραμμα 
σπουδών της8ης τάξης (14 
ετών) 

1ο έτος των τεχνικών 
σχολών και δεύτερο έτος 
των λυκείων (14 15 ετών) 

Αυτό το WebQuest είναι 
αρκετά δύσκολο για τους 
μαθητές στο πρακτικό 
σχολείο. Οι ζώνες ώρας 
καλύπτονται στο κατώτερο 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 14-16 ετών και 
άνω, επειδή διεγείρει όχι 
μόνο την ανάπτυξη 

7ου βαθμού — 12 
ετών 
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 σχολείο, ηλικίας δώδεκα 
έως δεκατριών ετών 
 

θεωρητικών γνώσεων 
του μαθητή αλλά και την 
κριτική σκέψη. Το ίδιο το 
θέμα δεν αποτελεί μέρος 
του επίσημου εθνικού 
προγράμματος 
σπουδών, ωστόσο 
αποτελεί μέρος του 
ευρύτερου θέματος «Η 
Γη». 

Αυτό το WebQuest καλύπτει το θέμα «Κίνηση της Γης». καλύπτει επίσης ορισμένα αμφιλεγόμενα ζητήματα που είναι κατάλληλα για την 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Με αυτή την έννοια, αυτό το WebQuest ισχύει για μια ευρύτερη ηλικιακή ομάδα και μπορεί εύκολα να 
χρησιμοποιηθεί για μαθητές γυμνασίου όλων των βαθμών.  
Αυτό το WebQuest μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο υλικό μάθησης/πρακτικής και ως άσκηση. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Πώς να 
σχεδιάσετε μια 
πόλη από το 
μέλλον 

Αυτό το WebQuest βασίζεται σε διάφορα θέματα που καλύπτονται από το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για όλους τους βαθμούς στο 
γυμνάσιο στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο sCOOL-IT. Ως εκ τούτου, θα ήταν κατάλληλο για μια ευρύτερη ηλικιακή ομάδα, κυρίως ως 
εξωσχολική δραστηριότητα ή ως πρόσθετη δραστηριότητα τάξης, να καταδεικνύεται η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών πεδίων γνώσης. 
 

Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Η κλιματική 
αλλαγή και οι 
μεγάλοι 
παγετώνες: 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
την κλιματική αλλαγή ως 
συνδεόμενο με τους 
κλιματικούς παράγοντες 
που καλύπτονται από το 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών για τους μαθητές 
8ης τάξης (14 ετών). 

Αυτό το WebQuest θα 
μπορούσε να συνδεθεί με 
το εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών για το δεύτερο 
έτος των τεχνικών 
σχολών και το τρίτο έτος 
των λυκείων (15-16 ετών 
μαθητές). Ωστόσο, αυτό 
το WebQuest θα ήταν 
κατάλληλο για μια 
ευρύτερη ηλικιακή ομάδα, 
δεδομένου ότι 
επικεντρώνεται σε ένα 

Τρίτο και τέταρτο έτος — η 
ηλικία είναι δεκαπέντε και 
δεκαέξι ετών 

Αυτό το WebQuest 
καλύπτει θέματα που 
αποτελούν μέρος των 
θεμάτων «Η Γη» και 
«Ατμόσφαιρα» για 
μαθητές ηλικίας 14 ετών 
(8ης τάξης) 
 

9η τάξη. 14 ετών 
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ζήτημα που έχει 
παγκόσμια σημασία. 

Ωστόσο, αυτό το WebQuest θα ήταν κατάλληλο για μια ευρύτερη ηλικιακή ομάδα, δεδομένου ότι επικεντρώνεται σε ένα ζήτημα που έχει 
παγκόσμια σημασία. Ως εκ τούτου, το WebQuest μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για μαθητές γυμνασίου όλων των βαθμών. Αυτό το 
WebQuest μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο υλικό μάθησης/πρακτικής. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Αποψίλωση των 
δασών 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
τα προβλήματα της 
αποψίλωσης των δασών. 
Ανήκει στο θέμα των 
«παγκόσμιων προβλημάτων 
νεωτερικότητας» στο 
πλαίσιο του εθνικού 
προγράμματος σπουδών 
γεωγραφίας για μαθητές 8ης 
τάξης (14 ετών) 

Αυτό το WebQuest 
διερευνά τα προβλήματα 
της αποψίλωσης των 
δασών. ανήκει στο θέμα 
της «Βοτανικής» που είναι 
μέρος του ιταλικού 
προγράμματος σπουδών 
που ταιριάζει στο δεύτερο 
έτος για όλα τα είδη του 
σχολείου (15 ετών 
μαθητές) 

Το θέμα αυτού του 
WebQuest δεν διδάσκεται 
ως μέρος του επίσημου 
προγράμματος σπουδών. 
Είναι αρκετά ενδιαφέρον 
και ένας μαθητής στην 
ηλικία των δεκαπέντε ή 
δεκαέξι ετών θα ωφεληθεί 
από αυτό το WebQuest.  
 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για φοιτητές 
ηλικίας 14 ετών (8ης 
τάξης) συνδέεται με το 
θέμα του επίσημου 
εθνικού προγράμματος 
σπουδών «Φυσικοί και 
ανθρώπινοι πόροι». 
Αυτό το WebQuest 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσθετο υλικό 
μάθησης/πρακτικής 

9η τάξη (14 ετών) 

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη δραστηριότητα για τη συμπλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού στην τάξη ή ως εξωσχολική 
δραστηριότητα.  
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Αποστολή για 
τη Διεθνή 
Γεωγραφική 
Ένωση 

Αυτό το WebQuest εξερευνά 
λεπτομερώς τα ηφαίστεια, 
τους καταρράκτες και τις 
ερήμους. Ταιριάζει στο 
πρόγραμμα σπουδών για 
μαθητές 8ης τάξης (14 ετών) 

Αυτό το WebQuest 
ταιριάζει στο πρόγραμμα 
σπουδών για το πρώτο 
έτος των σχολείων 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (όλα τα είδη) 
για μαθητές 14 ετών  

Αυτό το WebQuest θα 
διδάσκεται στους 
χαμηλότερους βαθμούς, η 
ηλικιακή ομάδα θα είναι 12 
έως 13 ετών.  

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 14 ετών και άνω 
(8ης τάξης και άνω). Δεν 
ισχύει για το επίσημο 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών, δεδομένου 
ότι καλύπτεται σε 
προηγούμενους 
βαθμούς  

9η τάξη (14 ετών) 
επειδή το θέμα 
εντάσσεται στο τμήμα 
του εθνικού 
προγράμματος 
σπουδών που 
ονομάζεται 
«Περιβάλλον και 
κοινωνία — κίνδυνοι 
και περιβάλλον»  

Αυτό το WebQuest μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο υλικό μάθησης/πρακτικής, για επιπλέον κατανόηση και μάθηση σχετικά με τα 
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ηφαίστεια, τους καταρράκτες και τις ερήμους. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

 

 

 

 

 

 

Φυσική  

Σχεδόν όλα τα WebQuests που συνδέονται με τη Φυσική είναι κατάλληλα για τα εθνικά προγράμματα σπουδών των εμπλεκόμενων χωρών και για μαθητές 

ηλικίας 14-16 ετών. Η δυνατότητα εφαρμογής τους διευκρινίζεται περαιτέρω στις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Τίτλος 
WebQuest 

Επίπεδο εφαρμοσιμότητας στα εθνικά σχολικά προγράμματα σπουδών 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Ποιες δυνάμεις 
εφαρμόζετε; 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
το θέμα των δυνάμεων που 
καλύπτεται από το εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών 
για8ης τάξης (14 χρόνια) 
 

Δεύτερο έτος των 
τεχνικών σχολών και 
πρώτο έτος των λυκείων 
(14-15 χρόνια) 
 

Το θέμα αυτού του 
WebQuest καλύπτεται από 
το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Μαθητές από 
δεκατρία έως δεκαέξι 
χρόνια θα συμμετάσχουν 
σε αυτό το θέμα. Αυτό θα 
μπορούσε επίσης να 
επεκταθεί ως επιπλέον 
δραστηριότητα.  
 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για φοιτητές 
ηλικίας 16 ετών (10ης 
τάξης). Αυτό το 
WebQuest μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσθετο υλικό 
μάθησης/πρακτικής. 
 

11ου βαθμού. 16 ετών 
— «Waves and 
Electromagnetism»  

Αυτό το WebQuest μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τους μεγαλύτερους μαθητές, δεδομένου ότι περιλαμβάνει λογικές εργασίες με 
ευρύτερη δυνατότητα εφαρμογής. 
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Η προσέγγιση είναι κυρίως σε επίπεδο ομάδας. 

Πώς λειτουργεί 
ένας φακός 
LED; 

Αυτό το WebQuest 
επικεντρώνεται στο «φως», 
ένα θέμα που καλύπτεται 
από το εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών για 10ης τάξης 
μαθητές (16 χρόνια) 

Τέταρτο έτος στα λύκεια 
και πέμπτο έτος στην 
τεχνική σχολή (16+ έτη) 
 

Το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
στην τρίτη και τέταρτη τάξη, 
σε ηλικία από δεκατέσσερα 
έως δεκαέξι χρόνια. 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 15 ετών (9ης 
τάξης) 
 

10ης τάξης — 15 ετών: 
«ενεργειακά και 
ηλεκτρικά φαινόμενα» 

Αυτό το WebQuest είναι κατάλληλο ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό που συμπληρώνει ό, τι διδάσκεται στην τάξη: μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για επιπλέον και διασκεδαστική μάθηση/πρακτική. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Η ιστορία του 
ατόμου 

Αυτό το WebQuest 
επικεντρώνεται στο άτομο, 
ένα θέμα που καλύπτεται 
από το εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών για10 μαθητές 
 

Τέταρτο έτος στα λύκεια 
και πέμπτο έτος στην 
τεχνική σχολή (16+ έτη) 
 

Αυτό το WebQuest 
επικεντρώνεται στο άτομο 
που καλύπτεται εν 
συντομία στο σχολικό 
πρόγραμμα σπουδών. Οι 
μαθητές των υψηλότερων 
βαθμών θα διδαχθούν 
γι’ αυτό, ηλικίας 
δεκατεσσάρων έως δεκαέξι 
ετών.  

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 16 ετών (10ης 
τάξης) 
 

10ης τάξης. 14-15 
χρόνια. «Η ιστορία του 
ατόμου — στοιχεία 
χημείας και η 
οργάνωσή της».  

Αυτό το WebQuest θα είναι επίσης κατάλληλο ως πρόσθετη εργασία στο υλικό του βιβλίου ή ως εξωσχολική δραστηριότητα. Η προσέγγιση 
περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Πυρηνική 
ενέργεια και 
πυρηνική 
ενέργεια 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
το θέμα της πυρηνικής 
ενέργειας, που σχετίζεται με 
τις «πυρηνικές 
αντιδράσεις», μέρος του 
εθνικού προγράμματος 
σπουδών για 10η τάξη (16 
χρόνια). 
 

Δεύτερο έτος της 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (15 έτη) 
 

Το θέμα αυτού του 
WebQuest καλύπτεται από 
το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Διδάσκεται 
στους μαθητές της 
ανώτερης τάξης, από 
δεκατέσσερα έως δεκαέξι 
χρόνια. 
 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 16 ετών (10ης 
τάξης). Συνδέεται με το 
θέμα «Πυρηνικές 
αντιδράσεις» του 
επίσημου εθνικού 
προγράμματος 
σπουδών. Αυτό το 
WebQuest μπορεί να 

8ουκαι 10ης τάξης 13 
και 15 ετών «Πυρηνική 
ενέργεια και πυρηνική 
ενέργεια»  
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χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσθετο υλικό. 

Αυτό το WebQuest θα είναι επίσης κατάλληλο για αυτή την ηλικιακή ομάδα και ως υλικό μάθησης/πρακτικής, επιπλέον των μαθημάτων του 
εγχειριδίου. 
Αυτό το WebQuest μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της διαδικασίας διδασκαλίας των μαθητών. Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως 
ομαδική εργασία. 

Τα βάθη του 
Σύμπαντος 

Αυτό το WebQuest 
επικεντρώνεται στο σύμπαν. 
Συνδέεται με το θέμα 
«Άστρα, γαλαξίες, σύμπαν» 
που καλύπτονται από το 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών για10ης τάξης (16 
χρόνια) 
 

Αυτό το WebQuest 
συνδέεται με την 
«Αστρονομική 
Γεωγραφία» στο ιταλικό 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για 
μαθητές 16 ετών.  
 

Το θέμα αυτού του 
WebQuest για το σύμπαν 
θα διδάσκεται στους 
ανώτερους βαθμούς, αλλά 
είναι αρκετά δύσκολο. Η 
ηλικία των μαθητών θα 
είναι περίπου δεκατέσσερα 
και δεκαέξι χρόνια. 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για φοιτητές 
ηλικίας 16 ετών (10ης 
τάξης). Το θέμα δεν 
αποτελεί μέρος του 
επίσημου εθνικού 
προγράμματος 
σπουδών 

9ης και 10ης τάξης— 
14-16 ετών. «Κινήσεις 
στη Γη — Κίνηση και 
Δυνάμεις» 
7ουβαθμού — 12 
ετών. «Σύμπαν» 

Αυτό το WebQuest θα είναι κατάλληλο ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό που συμπληρώνει ό, τι διδάσκεται στην τάξη ή ως εξωσχολική 
δραστηριότητα. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

Βάρος και 
μέτρα 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
το θέμα του βάρους και των 
μέτρων που δεν 
καλύπτονται ειδικά στο 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών στη φυσική. 
Παρ’ όλα αυτά, το 
WebQuest θα μπορούσε 
ακόμα να χρησιμοποιηθεί 
ως εξωσχολική 
δραστηριότητα, η 
δυνατότητα εφαρμογής του 
θα εξαρτηθεί από την 
ικανότητα του δασκάλου να 
το συνδέσει με άλλα 

Το πρώτο έτος της 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (14 ετών). 
Μπορεί να συνδεθεί με το 
«Διεθνές Σύστημα 
Μονάδων» και τα 
«Αναλογικά και ψηφιακά 
όργανα μέτρησης» που 
είναι ενσωματωμένα στο 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών. 
 

Το θέμα αυτού του 
WebQuest καλύπτεται από 
το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Θα διδάσκεται 
σε μαθητές τρίτου και 
τέταρτου έτους, σε ηλικία 
δεκατεσσάρων έως δεκαέξι 
ετών. 
 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για μαθητές 
ηλικίας 14 ετών (8ης 
τάξης). Το θέμα που 
καλύπτεται δεν αποτελεί 
μέρος του επίσημου 
εθνικού προγράμματος 
σπουδών, αλλά θα 
μπορούσε να συνδεθεί 
με το θέμα «Δυνάμεις» 
 

9ης τάξης — 14 ετών 
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μαθησιακά θέματα. 

Το WebQuest μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό και για μια εξωσχολική δραστηριότητα για να καταδείξει την 
πρακτική χρήση του βάρους και των μέτρων. 
Η προσέγγιση περιλαμβάνει κυρίως ομαδική εργασία. 

 

 

Φιλοσοφία (συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας) 

Δεν εμπίπτουν όλα τα αναπτυγμένα WebQuests αυστηρά στα θέματα που καλύπτονται από τα εθνικά προγράμματα σπουδών. Ωστόσο, τα ερωτήματα και τα 

προβλήματα που διερευνούν είναι εφαρμόσιμα σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και θα μπορούσαν εύκολα να συμπεριληφθούν ως εξωσχολική δραστηριότητα ή στα 

προγράμματα σπουδών της Πολιτικής Εκπαίδευσης και Ιθαγένειας, εκτός από τη Φιλοσοφία. Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες:  

Τίτλος 
WebQuest 

Επίπεδο εφαρμοσιμότητας στα εθνικά σχολικά προγράμματα σπουδών 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Σου αρέσει το 
Street Art; 

Αυτό το WebQuest εγείρει 
τη συζήτηση σχετικά με την 
εγκυρότητα της τέχνης του 
δρόμου σε αντίθεση με την 
κλασική τέχνη και τους 
παγκοσμίου φήμης 
καλλιτέχνες. Το θέμα δεν 
σχετίζεται άμεσα με κανένα 
από τα θέματα που 
καλύπτονται από το εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών. 

Το θέμα δεν σχετίζεται 
άμεσα με κανένα από τα 
θέματα που καλύπτονται 
από το ιταλικό 
πρόγραμμα σπουδών. 
 

Το θέμα δεν σχετίζεται 
άμεσα με κανένα από τα 
θέματα που καλύπτονται 
από το ολλανδικό 
πρόγραμμα σπουδών 

Στην Κύπρο, η 
φιλοσοφία ανήκει στο 
πρόγραμμα σπουδών 
της 10ης τάξης. Ως εκ 
τούτου, αυτό τα 
WebQuests μπορεί να 
είναι κατάλληλο μόνο για 
μαθητές ηλικίας 16 ετών 
και άνω  

11ης τάξης — 15-16 
ετών· «Αισθητική 
Διάσταση — Ανάλυση 
και Κατανόηση της 
Πειραματικής 
Φιλοσοφίας 
(Φιλοσοφία της 
Τέχνης)».  

Αυτό το WebQuest μπορεί να είναι μια καλή προσθήκη στα μαθήματα φιλοσοφίας όλων των μαθητών γυμνασίου ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους, καθώς προκαλεί κριτική σκέψη, αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες συζήτησης.  
Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εγκάρσιο θέμα που σχετίζεται με τον «γενικό πολιτισμό» (Τι είναι η τέχνη; Ποια είναι η αξία της τέχνης;) και 
μπορεί να γίνει ως εξωσχολική δραστηριότητα για όλους τους βαθμούς γυμνασίου, επειδή καλύπτει θέματα και εγείρει συζητήσεις σχετικά με 



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. - 47 - 

 

τον σύγχρονο κόσμο μας και βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες, έχοντας μια καλύτερη κατανόηση του 
κόσμου στον οποίο ζουν. 
Η προσέγγιση συνδυάζεται: ατομική και ομαδική εργασία. 

Η ηθική του 
ηθικού hacking 
και του 
hactivism 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
την Ηθική και την Ηθική. Στο 
βουλγαρικό εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών το 
θέμα καλύπτεται από τα 
μαθήματα φιλοσοφίας 
των9ων βαθμίδων (15 έτη) 

Το WebQuest μπορεί να 
είναι ένα σημείο 
εκκίνησης για να 
συζητηθεί η διαφορά 
μεταξύ ηθικής και ηθικής. 
Ως εκ τούτου, το 
WebQuest θα είναι 
κατάλληλο για όλους τους 
μαθητές γυμνασίου είτε 
ως μέρος των μαθημάτων 
φιλοσοφίας είτε ως 
εξωσχολική 
δραστηριότητα 

Το θέμα αυτού του 
WebQuest δεν καλύπτεται 
από το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Θα μπορούσε να 
εισαχθεί ως μια επιπλέον 
δραστηριότητα, λόγω της 
αξίας της. Αυτό θα 
μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί σε 
ανώτερους βαθμούς, 
ηλικιακή ομάδα, δεκαπέντε 
έως δεκαέξι χρόνια. 
 

Στην Κύπρο, η 
φιλοσοφία ανήκει στο 
πρόγραμμα σπουδών 
της 10ης τάξης. Ως εκ 
τούτου, αυτό τα 
WebQuests είναι 
κατάλληλο μόνο για 
μαθητές ηλικίας 16 ετών 
(10ης τάξης) και άνω 

Δέκατη τάξη — 14-15 
χρόνια — «Η 
προσωπική και 
κοινωνική διάσταση 
της ηθικής». «Θέμα και 
Προβλήματα του 
Σύγχρονου Κόσμου» 

Αυτό το WebQuest θέτει ερωτήματα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν μια πολύ ευρύτερη ηλικιακή ομάδα. Ως εκ τούτου, το WebQuest θα 
είναι κατάλληλο για όλους τους μαθητές γυμνασίου είτε ως μέρος των μαθημάτων φιλοσοφίας τους είτε ως εξωσχολική δραστηριότητα.  
Μπορεί να θεωρηθεί ως εγκάρσιο θέμα που σχετίζεται με τη «γενική κουλτούρα» (ηθική και ηθική) και μπορεί να γίνει ως εξωσχολική 
δραστηριότητα για όλους τους βαθμούς γυμνασίου, επειδή καλύπτει θέματα και εγείρει συζητήσεις σχετικά με τον σύγχρονο κόσμο μας και 
βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες, έχοντας καλύτερη κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζουν. 
Η προσέγγιση συνδυάζεται: ατομική και ομαδική εργασία. 

Δείτε τις 
επιπτώσεις του 
«Προβλήματος 
Τρολέι» της 
Phillipa 
Foot/Αυτο-
οδήγησης 
Αυτοκίνητα — 
Ναι ή Όχι; 

Αυτό το WebQuest διερευνά 
ένα ηθικό πρόβλημα. Θα 
μπορούσε να συνδεθεί με το 
θέμα της ηθικής και της 
ηθικής που καλύπτεται από 
τα μαθήματα φιλοσοφίας9ου 
βαθμού (15 ετών). Ωστόσο, 
το WebQuest θέτει 
ερωτήματα που θα 
μπορούσαν να ενδιαφέρουν 
μια πολύ ευρύτερη ηλικιακή 

Το WebQuest μπορεί να 
είναι ένα σημείο 
εκκίνησης για να 
συζητηθεί η διαφορά 
μεταξύ ηθικής και ηθικής. 
Ως εκ τούτου, το 
WebQuest είναι 
κατάλληλο για όλους τους 
μαθητές γυμνασίου είτε 
ως μέρος των μαθημάτων 
φιλοσοφίας τους είτε ως 

Το θέμα αυτού του 
WebQuest δεν καλύπτεται 
από το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Θα μπορούσε να 
εισαχθεί ως μια επιπλέον 
δραστηριότητα, λόγω του 
θέματος της. Αυτό θα 
μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί στους 
ανώτερους βαθμούς, 
ηλικίας από δεκαπέντε έως 

Στην Κύπρο, η 
φιλοσοφία είναι μέρος 
του προγράμματος 
σπουδών της 10ης 
τάξης. Ως εκ τούτου, 
αυτό τα WebQuests 
είναι κατάλληλο μόνο για 
μαθητές ηλικίας 16 ετών 
(10ης τάξης) και άνω 

Δέκατη και ενδέκατη 
τάξη — 14-15-16 ετών 
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ομάδα εξωσχολική 
δραστηριότητα. 
 

δεκαέξι ετών. 

Αυτό το WebQuest θέτει ερωτήματα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν μια πολύ ευρύτερη ηλικιακή ομάδα. Ως εκ τούτου, το WebQuest θα 
είναι κατάλληλο για όλους τους μαθητές γυμνασίου είτε ως μέρος των μαθημάτων φιλοσοφίας τους είτε ως εξωσχολική δραστηριότητα.  
Η προσέγγιση συνδυάζεται: ατομική και ομαδική εργασία. 

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

Αυτό το WebQuest διερευνά 
ηθικά διλήμματα και θέτει 
ερωτήματα σχετικά με το 
καλό και το κακό. Θα 
μπορούσε να συνδεθεί με το 
θέμα της ηθικής και της 
ηθικής που καλύπτεται από 
τα μαθήματα φιλοσοφίας της 
9ης δημοτικού (15 χρόνια). 
Το θέμα, ωστόσο, είναι 
κατάλληλο για μια ευρύτερη 
ηλικιακή ομάδα μαθητών 

Αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο για όλους τους 
μαθητές γυμνασίου, είτε 
ως μέρος των μαθημάτων 
φιλοσοφίας τους είτε ως 
εξωσχολική 
δραστηριότητα 
 

Το θέμα αυτού του 
WebQuest δεν καλύπτεται 
από το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Θα μπορούσε να 
εισαχθεί ως μια επιπλέον 
δραστηριότητα λόγω του 
θέματος της. Αυτό θα 
μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί στους 
ανώτερους βαθμούς, 
ηλικίας 15 και 16 ετών   
 

Στην Κύπρο, η 
φιλοσοφία είναι μέρος 
του προγράμματος 
σπουδών της 10ης 
τάξης. Ως εκ τούτου, 
αυτό τα WebQuests 
είναι κατάλληλο μόνο για 
μαθητές ηλικίας 16 ετών 
(10ης τάξης) και άνω 

Δέκατη και ενδέκατη 
τάξη — 14-15-16 ετών 

Αυτό το WebQuest θέτει ερωτήματα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους μαθητές γυμνασίου περισσότερων ηλικιών, δεδομένου ότι 
διερευνά παγκόσμια ζητήματα που υπερβαίνουν τα μαθήματα σχολικών βιβλίων. Ως εκ τούτου, το WebQuest είναι κατάλληλο για όλους τους 
μαθητές γυμνασίου είτε ως μέρος των μαθημάτων φιλοσοφίας τους είτε ως εξωσχολική δραστηριότητα. 
Η προσέγγιση συνδυάζεται: ατομική και ομαδική εργασία. 

Η επίδραση του 
Twitter στη 
σύγχρονη 
κοινωνία 

Αυτό το WebQuest δεν 
αποτελεί μέρος ενός 
συγκεκριμένου θέματος που 
καλύπτεται από το εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών στη 
φιλοσοφία. Ωστόσο, οι 
εκπαιδευτικοί θα 
μπορούσαν να το 
συνδέσουν με μαθήματα 
που επικεντρώνονται στην 
«επικοινωνία» (για μαθητές 

Αυτό το WebQuest δεν 
αποτελεί μέρος ενός 
συγκεκριμένου θέματος 
που καλύπτεται από το 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών στη φιλοσοφία. 
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 
θα μπορούσαν να το 
συνδέσουν με μαθήματα 
που επικεντρώνονται 
στην «επικοινωνία» (για 

Αυτό το WebQuest δεν 
αποτελεί μέρος ενός 
συγκεκριμένου θέματος 
που καλύπτεται από το 
σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί στο μάθημα 
ιθαγένειας. Θα μπορούσε 
να διδαχθεί σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες λόγω του 
ιστορικού του στα μέσα 

Στην Κύπρο, η 
φιλοσοφία είναι μέρος 
του προγράμματος 
σπουδών της 10ης 
τάξης. Ως εκ τούτου, 
αυτό το WebQuest είναι 
κατάλληλο μόνο για 
μαθητές ηλικίας 16 ετών 
(10ης τάξης) και άνω 

Δέκατη τάξη — 14-15 
ετών Η Επίδραση του 
TWITTER στη 
σύγχρονη κοινωνία.  
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ηλικίας 14 ετών)· «αξίες και 
κανόνες» & «ηθική και 
ηθική» (για μαθητές ηλικίας 
15 ετών)· «αλήθεια και 
εγκυρότητα» & «πολιτική 
κοινότητα» (για μαθητές 
ηλικίας 16 ετών). Έχοντας 
αυτό κατά νου, αυτό το 
WebQuest προσφέρει 
ευέλικτες επιλογές για τους 
εκπαιδευτικούς να το 
συμπεριλάβουν στα 
μαθήματά τους ως 
εξωσχολική δραστηριότητα. 

μαθητές ηλικίας 14 ετών)· 
«ιθαγένεια»· «ηθική και 
ηθική» & «εκπαίδευση 
στα μέσα ενημέρωσης» 
(για μαθητές ηλικίας 14-15 
ετών). Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως 
εξωσχολική 
δραστηριότητα ή στο 
πλαίσιο του 
προγράμματος σπουδών 
της Πολιτικής 
Εκπαίδευσης 
 

κοινωνικής δικτύωσης. 
 

Αυτό το WebQuest μπορεί να είναι μια καλή προσθήκη στα μαθήματα ιθαγένειας όλων των μαθητών γυμνασίου ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους, καθώς προκαλεί κριτική σκέψη, αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες συζήτησης.  
Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εγκάρσιο θέμα που σχετίζεται με τον «γενικό πολιτισμό» (Θέματα και προβλήματα του σύγχρονου κόσμου) και 
μπορεί να γίνει ως εξωσχολική δραστηριότητα για όλους τους βαθμούς γυμνασίου, επειδή καλύπτει θέματα και εγείρει συζητήσεις σχετικά με 
τον σύγχρονο κόσμο μας και βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες, γνωρίζοντας καλύτερα τον κόσμο στον 
οποίο ζουν. 
Η προσέγγιση συνδυάζεται: ατομική και ομαδική εργασία. 

Κυβερνοεκφοβι
σμός: η ΖΗΜΙΑ 
για ΙΤΑΛΙΑΥΣ 
ΝΕΟΥΣ 

Αυτό το WebQuest δεν 
αποτελεί μέρος ενός 
συγκεκριμένου θέματος που 
καλύπτεται από το εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών στη 
φιλοσοφία. Ωστόσο, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να 
το συνδέσουν με ορισμένα 
θέματα του προγράμματος 
σπουδών: «κοινωνικές 
ομάδες και κανόνες», 
«συγκρούσεις», «ψυχική 

Αυτό το WebQuest δεν 
αποτελεί μέρος ενός 
συγκεκριμένου θέματος 
που καλύπτεται από το 
εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών στη φιλοσοφία. 
Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως 
εξωσχολική 
δραστηριότητα ή στο 
πλαίσιο του 
προγράμματος σπουδών 

Αυτό το WebQuest δεν 
αποτελεί μέρος ενός 
συγκεκριμένου θέματος 
που καλύπτεται από το 
σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για να 
αναδείξει αυτά τα 
προβλήματα σε ένα 
μάθημα κοινωνικών 
σπουδών. 

Στην Κύπρο, η 
φιλοσοφία είναι μέρος 
του προγράμματος 
σπουδών της 10ης 
τάξης. Ως εκ τούτου, 
αυτό τα WebQuests 
είναι κατάλληλο μόνο για 
μαθητές ηλικίας 16 ετών 
(10ης τάξης) και άνω 

Η ζημιά στα παιδιά. Το 
θέμα αυτό θα 
μπορούσε να εξεταστεί 
στο πλαίσιο ομαδικών 
εργασιών: θέματα και 
προβλήματα του 
σύγχρονου κόσμου. 
Αυτό είναι επίσης ένα 
πολύ καλό θέμα που 
πρέπει να αναπτυχθεί 
στην Ιθαγένεια και τα 
Ανθρώπινα 
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υγεία» (για μαθητές ηλικίας 
14 ετών)· «αξίες και νόρμες» 
& «καλό, κακό, αρετή» (για 
15χρονους μαθητές). 
«πολιτική κοινότητα» (για 
μαθητές ηλικίας 16 ετών). 
Ως εκ τούτου, αυτό το 
WebQuest θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί ως εξωσχολική 
δραστηριότητα για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες στο 
γυμνάσιο  

της Πολιτικής 
Εκπαίδευσης και της 
ιδιότητας του πολίτη. 
 

Δικαιώματα. 14-16 
ετών. 

Αυτό το WebQuest μπορεί να είναι μια καλή προσθήκη στα μαθήματα ιθαγένειας όλων των μαθητών γυμνασίου ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους, καθώς προκαλεί κριτική σκέψη, αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες συζήτησης.  
Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εγκάρσιο θέμα που σχετίζεται με τον «γενικό πολιτισμό» (Θέματα και προβλήματα του σύγχρονου κόσμου) και 
μπορεί να γίνει ως εξωσχολική δραστηριότητα για όλους τους βαθμούς γυμνασίου, επειδή καλύπτει θέματα και εγείρει συζητήσεις σχετικά με 
τον σύγχρονο κόσμο μας και βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες, γνωρίζοντας καλύτερα τον κόσμο στον 
οποίο ζουν. 
Η προσέγγιση συνδυάζεται: ατομική και ομαδική εργασία. 

Επική αφήγηση: 
τι απαίσια 
περιπέτεια! 

Αυτό το WebQuest δεν 
αποτελεί μέρος ενός 
συγκεκριμένου θέματος που 
καλύπτεται από το εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών στη 
φιλοσοφία. Ωστόσο, θα 
μπορούσε ακόμα να 
χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσθετο εκπαιδευτικό 
υλικό ή εξωσχολική 
δραστηριότητα για τους 
μαθητές να επιδείξουν 
ενδιαφέρον για τη 
φιλοσοφία. 

Αυτό το WebQuest 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στο πρόγραμμα σπουδών 
Ιστορίας. Το WebQuest 
σκοπεύει να βοηθήσει 
τους μαθητές στη μελέτη 
του επικού. Ειδικότερα, 
επικεντρώνεται στα δύο 
ποιήματα που 
αποδίδονται στον Όμηρο 
και την Αινειάδα του 
Βιργίλιου. Έτσι, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους 
μαθητές στο πρώτο ή 

Αυτό το WebQuest δεν 
αποτελεί μέρος ενός 
συγκεκριμένου θέματος 
που καλύπτεται από το 
σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Το περιεχόμενο 
θεωρείται πολύ δύσκολο 
για το επίπεδο της 
εκπαίδευσής μας.  

Στην Κύπρο, η 
φιλοσοφία ανήκει στο 
πρόγραμμα σπουδών 
της 10ης τάξης. Ως εκ 
τούτου, αυτό τα 
WebQuests μπορεί να 
είναι κατάλληλο μόνο για 
μαθητές ηλικίας 16 ετών 
(10ης τάξης) και άνω 

Δευτεροβάθμιο 
επίπεδο — 15 ετών 
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δεύτερο έτος της 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (14-15 ετών) 

Αυτό το WebQuest μπορεί να είναι μια καλή προσθήκη στα μαθήματα φιλοσοφίας/ιστορίας όλων των μαθητών γυμνασίου ανεξάρτητα από 
την ηλικία τους, καθώς προκαλεί κριτική σκέψη και δεξιότητες συζήτησης.  
Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εγκάρσιο θέμα που σχετίζεται με τη «γενική κουλτούρα» και μπορεί να γίνει ως εξωσχολική δραστηριότητα για 
όλους τους βαθμούς γυμνασίου, επειδή καλύπτει θέματα και εγείρει συζητήσεις σχετικά με την επική, αφήγηση και αφήγηση βοηθώντας τους 
μαθητές να αυξήσουν τις γνώσεις τους. 
Η προσέγγιση συνδυάζεται: ατομική και ομαδική εργασία. 
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4. Χρήση πόρων και εργαλείων που βασίζονται στο διαδίκτυο 

 

Οι κύριοι πόροι και εργαλεία που βασίζονται στο Διαδίκτυο είναι τα εξής: 

4.1. PowerPoint Online (ή τοπική εφαρμογή σε προσωπικό υπολογιστή) 

Χρήση: να παρουσιάσει το θέμα, τα θεωρητικά μαθήματα, να δώσει στους μαθητές μια οπτική μορφή 

του μαθήματος, να δείξει τις παρουσιάσεις των μαθητών 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: επεξεργασία, μορφοποίηση κειμένου, απλούς πίνακες, απλές κινήσεις, 

χρήση άλλων γραφικών στοιχείων (σχήματα, διαγράμματα, διαγράμματα), αλλαγές διάταξης 

διαφανειών, επεξεργασία από πολλούς χρήστες. 

Πλεονεκτήματα: Δωρεάν, απλό στη χρήση, έχει πολλά πρότυπα και θέματα διαθέσιμα, επιλογή κοινής 

χρήσης, προτείνουν ιδέες σχεδιασμού, Web-based εργαλείο (δεν απαιτείται λήψη λογισμικού) 

Μειονεκτήματα: δεν έχει την ίδια χωρητικότητα σε σχέση με την επιτραπέζια έκδοση 

 

4.2. Google Slides 

Χρήση: να παρουσιάσει το θέμα, τα θεωρητικά μαθήματα, να δώσει στους μαθητές μια οπτική μορφή 

του μαθήματος, να δείξει τις παρουσιάσεις των μαθητών. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: επεξεργασία, μορφοποίηση κειμένου, απλούς πίνακες, απλές κινήσεις, 

χρήση άλλων γραφικών στοιχείων (σχήματα, διαγράμματα, διαγράμματα), αλλαγές διάταξης 

διαφανειών, επεξεργασία από πολλούς χρήστες. 

Πλεονεκτήματα: Δωρεάν, απλή στη χρήση, επιλογή συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, Web-based 

Tool (δεν απαιτείται λήψη λογισμικού), αυτόματη αποθήκευση, διαθεσιμότητα cross-platform 

Μειονεκτήματα: χρειάζεστε έναν Λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε τις Διαφάνειες Google, 

περιορισμένες επιλογές για κινούμενα σχέδια και μεταβάσεις, διαθεσιμότητα περιορισμένων θεμάτων 

 

4.3. Microsoft One Drive 

Χρήση & Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Το Microsoft One Drive είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών 

αποθήκευσης σε cloud, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα αντίστοιχα αρχεία και τα 

έγγραφά τους στο cloud, να τα συγχρονίζουν και να τα μοιράζονται σε άλλες συσκευές και με άλλους 

χρήστες. Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Microsoft One Drive για να κρατήσει online όλα τα 

έγγραφα της τάξης, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας εγγράφων και εγγράφων που 

παραδίδονται από τους μαθητές. Το Microsoft One Drive ενσωματώνει επίσης το PowerPoint Online 

(Tool 1). 

Πλεονεκτήματα: Δωρεάν αποθήκευση 15 GB, εύκολη οργάνωση, συνεργασία με εφαρμογές του 

Microsoft Office. 

Μειονεκτήματα: Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να σαρώνει τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο 

OneDrive για να αναζητήσει αυτό που αποκαλεί «αντικειμενικό περιεχόμενο», όπως υλικό που 

προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ρητές εικόνες. 
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4.4. Ο Kahoot! 

Χρήση: Το Kahoot! είναι μια πλατφόρμα μάθησης βασισμένη στο παιχνίδι, που χρησιμοποιείται ως 

εκπαιδευτική τεχνολογία σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μετατρέπει το παραδοσιακό χέρι 

σε παιχνίδι! 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Συνδέει τους εκπαιδευτικούς ενός σχολείου με μία άδεια, κάνει τα 

μαθήματα διαδραστικά, αξιολογεί τη μάθηση, διευκολύνει τη συνεργασία, τον αυξημένο έλεγχο και την 

ορατότητα. 

Πλεονεκτήματα: Εμπλέκει τους μαθητές στην τάξη και ουσιαστικά, οι μαθητές μπορούν να 

αναθεωρήσουν το περιεχόμενο και να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις, εύκολα χειρισμός 

εκατοντάδων εκπαιδευτικών, φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας, εύκολο στη χρήση, 

προσαρμόσιμο 

Μειονεκτήματα: Η παρακολούθηση του επιπέδου προόδου του μαθητή είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία. 

 

4.5. Άλλοι πόροι που βασίζονται στο διαδίκτυο 

 Eric — Κέντρο Πληροφόρησης Εκπαιδευτικών Πόρων eric.ed.gov/?q=WebQuest   

 The School education gateway, μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη σχολική εκπαίδευση στην 

Ευρώπη www.schooleducationgateway.eu  

 Amazing Educational Resources https://www.amazingeducationalresources.com/  

 Photodentro-Cyprus http://photodentro.pi.ac.cy/?locale=en  

 Βουλγαρία https://ucha.se/ - περιέχει πάνω από 21.000 μαθήματα βίντεο, τεστ και νοητικούς 

χάρτες σύμφωνα με το επίσημο σχολικό πρόγραμμα (που προορίζεται για μαθητές όλων των 

ηλικιών) 

 Βουλγαρία https://gramoten.li/ — αποσκοπούσε στην πλήρη ενσωμάτωση του γραμματισμού 

στα μέσα επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην αύξηση του γραμματισμού στα 

μέσα επικοινωνίας στην κοινωνία. Προσφέρει μια σειρά από πόρους: παιχνίδια που 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, της συμμετοχικής 

κουλτούρας και των ψηφιακών δεξιοτήτων εντός και εκτός της τάξης· δραστηριότητες για την 

οικοδόμηση και την προστασία της διαδικτυακής σας παρουσίας εγχειρίδια, μαθήματα και 

παρουσιάσεις. 

 Βουλγαρία https://teacher.bg/ — απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία· προσφέρει μια 

σειρά από διαδικτυακά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικεντρώνονται σε 

καινοτόμα σχολεία και την ανάπτυξη περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης. 

 

5. Πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων 

 

https://eric.ed.gov/?q=WebQuest
http://www.schooleducationgateway.eu/
https://www.amazingeducationalresources.com/
http://photodentro.pi.ac.cy/?locale=en
https://ucha.se/
https://gramoten.li/
https://teacher.bg/
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Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν 

την απόδοση των μαθητών καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του WebQuest.  

5.1. Αξιολόγηση Rubrics 

Τα WebQuests είναι δραστηριότητες που βασίζονται σε δια-σχολικές έρευνες, στις οποίες οι 

εκπαιδευόμενοι δεν λαμβάνουν τις «σωστές απαντήσεις». Ενθαρρύνονται να αναζητήσουν πόρους 

στο διαδίκτυο και να αντανακλούν και να διαμορφώσουν τη δική τους κατανόηση των 

θεμάτων/θεμάτων που εστιάζουν στο αντίστοιχο WebQuest. Η Rubrics θα σας βοηθήσει να ορίσετε 

σαφή κριτήρια και πρότυπα για την αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών της διαδικασίας που 

ενθαρρύνει/απαιτείται τα WebQuests, ανάλογα με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει. 

Τα WebQuests περιλαμβάνει πολύπλευρες εργασίες, οι οποίες απαιτούν ευέλικτους τύπους 

αξιολόγησης, επομένως συνιστάται η ανάπτυξη σημείων αξιολόγησης για κάθε WebQuest σχετικά με 

τις δραστηριότητες που ορίζονται στη διαδικασία και τα αναμενόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα/στόχους. Οι ενότητες αποτελούν ένα αυθεντικό εργαλείο αξιολόγησης που 

χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση πολύπλευρων εργασιών, το οποίο δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

αντικειμενικά με βάση ένα μόνο κριτήριο ή με υποκειμενική βαθμολογία όπως στις παραδοσιακές 

μεθόδους αξιολόγησης. 

5.2. Αξιολόγηση των μαθησιακών επιτευγμάτων 

Όλα τα SCOOL-IT WebQuests προβλέπουν κριτήρια για την αξιολόγηση. Από αυτή την άποψη, δεν 

θα βουτήξουμε πολύ βαθιά στις υποκείμενες εκπαιδευτικές θεωρίες σχετικά με την αξιολόγηση και τις 

δοκιμές: υπάρχουν πάρα πολλά εκεί έξω απ’ όσα θα μπορούσαμε να καλύψουμε σε αυτή την έκθεση 

μικρού έργου. 

Αντ’ αυτού, θέλουμε να επικεντρωθούμε σε διαδικασίες που επιτρέπουν τόσο στους μαθητές/μαθητές 

όσο και στους δασκάλους τους να διαπιστώσουν εάν οι μαθησιακοί στόχοι του WebQuest 

επιτεύχθηκαν και, αν ναι, σε ποιο βαθμό. Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να κάνουν χρήση μιας 

συνδυασμένης διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από: 

1. Δηλώσεις των μαθητών (αφού τους ζητηθεί να το πράξουν) 

 λέγοντας τι έμαθαν για το θέμα (αυτό-αξιολόγηση προσανατολισμένη στη γνώση): 

τώρα (μετά από το WebQuest) ξέρω ότι...  

 

 λέγοντας τι έμαθε για τον εαυτό του (διαμορφωτική αξιολόγηση, στην περίπτωση 

αυτή διαγνωστική αυτοαξιολόγηση): τώρα (μετά από το WebQuest) ξέρω για τον 

εαυτό μου ότι... 

 

Αυτό το ζεύγος βασικών δηλώσεων προστίθεται σε μια αποκαλούμενη έκθεση 

μαθητή, στην οποία ο μαθητής/μαθητής αντανακλά αυτό που του έφερε το WebQuest 

όσον αφορά την αποκτηθείσα γνώση και τις νέες προσωπικές απόψεις και στάσεις 

σχετικά με το θέμα.  

Για παράδειγμα:  

[1] «Έμαθα ότι στους μεσαιωνικούς χρόνους η υγιεινή των ανθρώπων δεν ήταν θέμα 

ανησυχίας που βοήθησε στο να αφήσουν επιδημικές ασθένειες όπως η πανούκλα να 

προκαλέσουν τόσες πολλές απώλειες».  
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Έμαθα τα γεγονότα και ξέρω ότι η γη θερμαίνεται, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω 

γιατί οι άνθρωποι ήταν τόσο ηλίθιοι να μολύνουν τον κόσμο και να τον αφήσουν να 

ζεσταθεί τόσο πολύ. 

 

[2] «Από τις πληροφορίες σχετικά με τις ασθένειες έμαθα ότι αυτό το θέμα είναι πιο 

ελκυστικό για μένα από ό, τι θα περίμενα εκ των προτέρων: ίσως θα έπρεπε να 

εξετάσω μια ιατρική καριέρα». Ή: 

«Τα WebQuests επιβεβαιώνει αυτό που σκέφτηκα ήδη: Δεν θα μπορούσα να 

νοιάζομαι λιγότερο για το κλίμα και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Στην 

πραγματικότητα, νόμιζα ότι ήταν όλα μια φάρσα και εξακολουθώ να το κάνω!» 

 

Αυτό το είδος αξιολόγησης φαίνεται πιο υποκειμενικό από ό, τι είναι στην πραγματικότητα: στο 

καθιερωμένο έργο του για τις δοκιμές και την αξιολόγηση (και πολλά άλλα), απλά ονομάζεται 

Μεθοδολογία (1974), ο καθηγητής A.D. de Groot περιέγραψε πόσο συνεπείς οι 

αυτοαξιολογήσεις του μαθητή φαίνονταν να είναι: όταν ρωτήθηκαν ξανά μετά από 5 ή 10 

χρόνια, η αξιολόγησή τους θα ήταν σχεδόν η ίδια. Η De Groot συμβούλευσε τους 

εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν την έκθεση του μαθητή ως αρχή για κοινές αξιολογήσεις, 

επιδιώκοντας τη συναίνεση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή/μαθητή σχετικά με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και την αξία τους για τον εκπαιδευόμενο, αλλά και σε σύγκριση με 

τους μαθησιακούς στόχους που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.  

 

2. Τα μαθησιακά επιτεύγματα είναι ορατά στο αποτέλεσμα που παράγουν οι μαθητές: 

είναι φυσικά στοιχεία: αναφορές, απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται στο WebQuest, 

παρουσιάσεις, επιδόσεις κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων (κατά προτίμηση 

καταγεγραμμένες). Ο εκπαιδευτικός ολοκληρώνει έναν πίνακα αξιολόγησης που αναφέρει 

σαφώς ποια είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα για τον μαθητή/μαθητή. Οι κατηγορίες στο 

πλέγμα μπορούν να τροποποιηθούν από τον δάσκαλο ώστε να καλύπτουν ακριβέστερα το 

περιεχόμενο ενός WebQuest. 

 

Συμβουλεύουμε τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν το πλέγμα για να ξεκινήσουν μια 

κοινή συζήτηση αξιολόγησης, με στόχο τη συναίνεση ή τουλάχιστον την κατανόηση μεταξύ 

του εκπαιδευτικού και του μαθητή/μαθητή σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα: 

επιτεύχθηκαν (όπως είχε προγραμματιστεί στο πρόγραμμα σπουδών και κοινοποιήθηκαν 

πριν από την έναρξη του WebQuest) και σε ποιο βαθμό; Η σαφής επικοινωνία των 

μαθησιακών στόχων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε μαθησιακής δραστηριότητας είναι 

μια απαίτηση διαφάνειας που αναγνωρίζεται ευρέως στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η ιστορία 

της αποσαφήνισης των μαθησιακών στόχων ανάγεται στην αξιολόγηση «Βίβλος» των Bloom, 

Hastings και Madaus: «Εγχειρίδιο για τη διαμορφωτική και συνοπτική αξιολόγηση της 

μάθησης των μαθητών» (1971), ένα πρότυπο έργο που χρησίμευσε επίσης ως έμπνευση για 

τον προαναφερθέντα καθηγητή De Groot.  

 

Η διαδικασία εφαρμόζεται επίσης όταν οι μαθητές/μαθητές έχουν συνεργαστεί σε ένα 

WebQuest. Ο δάσκαλος θα κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις ατομικές συνεισφορές: Τι βρήκες; 

Ποιο κομμάτι έγραψες; Πώς βρήκατε τις εικονογραφήσεις; Ποιος έκανε την τελική 

παρουσίαση;»  

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (των μαθησιακών προσπαθειών και των αποτελεσμάτων καθώς και των 

κοινών αξιολογήσεων) αποθηκεύονται κατά προτίμηση στο μαθησιακό χαρτοφυλάκιο του μαθητή ή σε 



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 
- 

 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο σύστημα αποθήκευσης (φάκελοι με γραπτά ή έντυπα έγγραφα, 

ηλεκτρονική συλλογή αρχείων κ.λπ.). 

Οι αλλαγές στις προσωπικές απόψεις και τα συναισθήματα είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν και εδώ η 

συναίνεση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/μαθήτριας σχετικά με τις εμπειρίες κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες. 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η αξιολόγηση της 

μαθησιακής διαδικασίας και των επιτευγμάτων: τι είδους αντιδράσεις στο WebQuest αναμένει ο 

εκπαιδευτικός και πόσο πολύτιμες είναι αυτές; Είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει την αξία ή τη 

βαθμολογία που αποδίδεται στις απαντήσεις ή τις παρουσιάσεις των μαθητών; Κατανοεί ο μαθητής τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και συμφωνεί; Εάν ναι, εξακολουθεί να είναι ο εκπαιδευτικός αυτός 

που αποφασίζει πώς θα αξιολογήσει την εργασία του μαθητή/της μαθήτριας.   

Σημειώστε ότι το κείμενο στον πίνακα απευθύνεται απευθείας στον μαθητή: αυτό είναι σημαντικό και 

αποτελεί στην πραγματικότητα προϋπόθεση για τη χρήση ενός τέτοιου πίνακα αξιολόγησης: 

προορίζεται ειδικά για να επιτρέψει τη συζήτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή και όχι για να κοινοποιήσει τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών σε 

άλλους που δεν είχαν άμεσο ρόλο στο WebQuest. 
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Κριτήρια 
Κατηγορία Ανεπαρκής Επαρκής Καλός Πολύ καλός 

Γνώση 

Παρουσιάζετε λίγες γνώσεις με 
χαμηλή συνάφεια και όχι με σαφή 
τρόπο. Εφάρμοσες πολύ λίγες 
έννοιες σωστά.  

Επιλέξατε πληροφορίες που ήταν 
ελάχιστα σχετικές και από πηγές 
που δεν ήταν σαφείς. Απέτυχες να 
εφαρμόσεις μεγάλο μέρος αυτών 
στο θέμα ή στο θέμα 

Παρουσιάζεις κάποιες από τις 
γνώσεις που απέκτησες, αλλά όχι 
με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, 
και εφαρμόζεις σωστά ορισμένες 
τουλάχιστον έννοιες.  

Επέλεξες πληροφορίες που 
έδειχναν μερικές φορές μικρή 
συνάφεια από πηγές που δεν ήταν 
και τόσο σαφείς, και εφάρμοσες 
κάποιες από αυτές στο 
θέμα/αντικείμενο. 

Παρουσιάζεις με σαφήνεια τις 
περισσότερες από τις γνώσεις που 
απέκτησες και εφαρμόζεις σωστά 
πολλές έννοιες.  

Επέλεξες σχετικές πληροφορίες 
από ορισμένες αξιόπιστες πηγές και 
προσάρμοσες τις περισσότερες από 
αυτές στο θέμα/αντικείμενο. 

Παρουσιάζεις όλες τις γνώσεις που 
απέκτησες με μεγαλύτερη σαφήνεια 
και εφαρμόζεις όλες τις έννοιες 
συστηματικά και σωστά. 

Επέλεξες τις πιο σχετικές 
πληροφορίες από διάφορες 
εξαιρετικά αξιόπιστες πηγές και τις 
προσάρμοσες όλες στο 
θέμα/αντικείμενο. 

Έρευνα & εργασία 
σε αναθέσεις 

Χρησιμοποίησες πολύ λίγες πηγές 
στο διαδίκτυο ή αλλού- οι 
πληροφορίες που έδωσες  ήταν 
ελάχιστα σχετικές με τις αναθέσεις ή 
τις ερωτήσεις σε αυτό το WebQuest. 

Χρησιμοποίησες κάποιες πηγές στο 
διαδίκτυο ή αλλού- οι πληροφορίες 
που έδωσες  παρουσίαζαν κάποια 
ποικιλία και είχαν κάποια συνάφεια 
με τις εργασίες ή τις ερωτήσεις σε 
αυτό το WebQuest. 

Χρησιμοποίησες αρκετές πηγές από 
το διαδίκτυο και άλλες πηγές- οι 
πληροφορίες που έδωσες  ήταν 
επαρκείς, παρουσίαζαν καλή 
ποικιλία και οι απαντήσεις σου ήταν 
σχετικές με τις εργασίες και τις 
ερωτήσεις. 

Χρησιμοποίησες όλες τις 
διαδικτυακές και άλλες πηγές που 
χρειαζόσασταν για να παρέχετε 
εξαιρετικά ακριβείς και πλήρεις 
πληροφορίες, παρουσιάζοντας μια 
καλή ποικιλία προοπτικών που 
συνθέτουν τις πιο σχετικές 
απαντήσεις σε όλες τις εργασίες και 
τις ερωτήσεις. 

Δέσμευση & 
συνεισφορές 

Έδειξες ελάχιστο ενδιαφέρον και 
δέσμευση για την εκπλήρωση των 
εργασιών που σου δόθηκαν, 
υπάρχει αμφιβολία ότι κατανόησες 
πραγματικά τις εργασίες και ότι 
προσπάθησες σκληρά να βρείτε 
περισσότερες και διεισδυτικές 
πληροφορίες. 

Έδειξες ενδιαφέρον για το θέμα και 
δέσμευση για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που σου ανατέθηκαν. 
Κατανόησες τις εργασίες και 
προσπάθησες να βρείτε πρόσθετες 
και διορατικές πληροφορίες. Είναι 
πραγματικά μια καλή αρχή, αλλά 
μπορείς να βελτιωθείς. 

Έδειξες καλό ενδιαφέρον για το 
θέμα και σαφή δέσμευση να 
ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες 
που σου δόθηκαν. Δουλέψατε καλά 
στις εργασίες και μπορέσατε να 
βρείτε βασικές πληροφορίες. Η 
βελτίωση είναι δύσκολη, αλλά 
εφικτή! 

Έδειξες έντονο ενδιαφέρον για το 
θέμα και είχατε κίνητρο να 
ολοκληρώσετε τις εργασίες με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εργασία 
σου πλησίαζε την τελειότητα και 
παρουσίασες τις πληροφορίες όσο 
το δυνατόν πιο ξεκάθαρα. 
Περαιτέρω βελτίωση είναι δύσκολο 
να φανταστεί κανείς! 

Ομαδική εργασία 
Έδειξες λίγη υπευθυνότητα και 
σχεδόν καθόλου αυτονομία- 
δυσκολεύτηκες να συνεργαστείς με 

Έδειξες υπευθυνότητα και κάποιο 
βαθμό αυτονομίας- συνεργάστηκες 
καλά με τα μέλη της ομάδας και 

Έδειξες υπευθυνότητα και 
αυτονομία- συνεργάστηκες πολύ 
καλά με τα μέλη της ομάδας και 

Εκτός από την αυτονομία σου, 
ενθάρρυνες επίσης τη συνεργασία 
μεταξύ των μελών της ομάδας και 
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άλλα μέλη της ομάδας και να 
σεβαστείς τις απόψεις των άλλων. Η 
αλληλεπίδρασή σου με τους άλλους 
δεν ήταν γόνιμη ή παραγωγική. 

Επίσης, δεν τήρησες τις προθεσμίες 
που συμφωνήθηκαν στην ομάδα. 

σεβαστήκατε τις απόψεις των 
άλλων. Συνεργάστηκες αρκετά καλά 
με τους άλλους, αλλά τα 
αποτελέσματα θα μπορούσαν να 
είναι καλύτερα. 

Προσπάθησες με κάποια επιτυχία 
να τηρήσεις τις προθεσμίες που 
συμφωνήθηκαν στην ομάδα. 

Έδειξες σαφή σεβασμό στις 
απόψεις των άλλων. Συνεργάστηκες 
πολύ καλά με τους άλλους και τα 
αποτελέσματα ήταν τα 
αναμενόμενα. 

Σεβάστηκες τις προθεσμίες της 
ομάδας. 

εξήγησες τις απόψεις σου για να 
διαφωτίσετε τους άλλους. 
Συνεργάστηκες ομαλά με όλους 
τους άλλους και τα αποτελέσματα 
ήταν πέρα από τις προσδοκίες. 

Πήρες την πρωτοβουλία να ορίσεις 
τις απαραίτητες προθεσμίες για όλες 
τις ομαδικές εργασίες. 

Επικοινωνία 

Η επικοινωνία σου δεν είναι 
αποτελεσματική, οι δηλώσεις και τα 
αιτήματά σου προς τους άλλους δεν 
γίνονται κατανοητά και δεν 
ενδιαφέρεσαι ιδιαίτερα. 

Ο τρόπος έκφρασής σου δεν είναι 
καλά προσαρμοσμένος στο πλαίσιο, 
τόσο σε προφορική όσο και σε 
γραπτή μορφή. 

Η επικοινωνία σου είναι 
αποτελεσματική σε κάποιο βαθμό. 
Ωστόσο, τα αιτήματά σου προς τους 
άλλους συχνά δεν γίνονταν 
κατανοητά και θα μπορούσες να 
είχες προσπαθήσει να 
επαναδιατυπώσεις τις δηλώσεις 
σου. 

Μερικές φορές ο τρόπος έκφρασής 
σου δεν ταιριάζει καλά στο πλαίσιο 
και, ως εκ τούτου, είναι κάπως 
δυσάρεστος. 

Η επικοινωνία σου είναι αρκετά 
αποτελεσματική. Τα αιτήματά σου 
γίνονται κατανοητά και 
χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τις 
απαντήσεις των μελών της ομάδας. 

Ο τρόπος έκφρασής σου ταιριάζει 
καλά στο πλαίσιο και γίνεται 
αντιληπτός από τα μέλη της ομάδας 
σου ως ευχάριστος και σωστός. 

Η επικοινωνία σου είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική. Οι παρατηρήσεις 
και τα αιτήματά σου γίνονται πάντα 
κατανοητά και συνεπώς οι 
απαντήσεις των μελών της ομάδας 
ταιριάζουν απόλυτα στο πλαίσιο. 

Ο τρόπος έκφρασής σου είναι πολύ 
καλός: τα μέλη της ομάδας σε 
βλέπουν ως ευχάριστο και σωστό. 
Είστε ένα πλεονέκτημα για την 
ομάδα σου! 
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6. Συμπέρασμα 

6.1. Τελικές παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν εγχειρίδιο εφαρμόζει μια πρακτική 

προοπτική: να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην καθημερινή 

εφαρμογή της μεθοδολογίας WebQuest. Από την 

εμφάνισή της, η προσέγγιση WebQuest 

σχεδιάστηκε για να δώσει μια συμβολή σε μια πιο 

ενθαρρυντική και (γιατί όχι!) διασκεδαστική 

διδακτική δραστηριότητα σε όλα τα θέματα και 

τους τομείς μάθησης. 

Στην ιδέα του δημιουργού του, Bernie Dodge, το 

WebQuest είναι ένα παιδαγωγικό δομημένο και 

πειραματικό εργαλείο, βασισμένο στην εργασία με 

τον υπολογιστή ή άλλες επινοήσεις. Μπορεί να 

διευκολύνει τη διαδικασία μεταφοράς 

πληροφοριών και μάθησης μέσω άτυπης 

ερευνητικής δραστηριότητας. 

Αυτό είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να 

εξεταστεί: το WebQuest ορίζει μια δραστηριότητα, 

βασισμένη στην εργασία στο διαδίκτυο, αλλά 

παιδαγωγικά, εργασία που απαιτεί και εμπνέει 

από μια μεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση. 

Για όσους θεωρούν ότι η χρήση διαδικτυακών 

πόρων στο σχολείο δεν είναι τίποτα περισσότερο 

από μια δράση «αντιγραφής και επικόλλησης», το 

παρόν εγχειρίδιο μπορεί να παρουσιάσει 

χρήσιμες ιδέες. 

Πρώτον: Για την έρευνα. Αυτή είναι η πρώτη 

λέξη-κλειδί της προσέγγισης WebQuest. Οι 

μαθητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες, 

να διαβάσουν τις πληροφορίες και να επιλέξουν τι 

μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο και σχετίζεται 

επίσης με την περιοχή που το WebQuest απαιτεί 

από τους μαθητές να διερευνήσουν. Σε 

παιδαγωγικό επίπεδο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, 

επειδή οι μαθητές δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να επαληθεύσουν αυτά που 

διαβάζουν. Η ιδέα της ανάλυσης της πηγής των 

πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη 

αυτών των μαλακών δεξιοτήτων για τη ζωή, μαζί 

με τις τεχνικές και ειδικές γνώσεις. 

Δεύτερον: Ενσωμάτωση των πληροφοριών. 

Μόλις οι μαθητές έχουν επιλέξει πληροφορίες, 

πρέπει να συγκεντρώσουν αυτά που έχουν 

συλλέξει. Η δραστηριότητα της συστηματικής 

πληροφόρησης είναι πολύ σημαντική και διδάσκει 

στον μαθητή να εφαρμόζει τις δικές του αρχές 

παραγγελίας. Αυτή η νοοτροπία είναι χρήσιμη για 

τη μελλοντική επαγγελματική και προσωπική τους 

ζωή.  

Τρίτος: Η παρουσίαση. Το να είναι σε θέση να 

δημιουργήσει τάξη στις πληροφορίες για μια 

παρουσίαση που χρησιμεύει για να εισαγάγει την 

Πρέπει να προχωρήσουμε, όχι με βάση τις δικές μας 

ιδέες ή με τις δικές μας προκαταλήψεις, όχι με 

προκαθορισμένες μεθόδους, αλλά με την παρατήρηση 

του παιδιού. 

Μαρία Μοντεσσόρι (The 1946 London Lectures, σ. 33) 
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έννοια που οι μαθητές έχουν μάθει για τους 

άλλους, είναι πολύ σχετική, γιατί η ικανότητα και 

οι δεξιότητες που σχετίζονται με την εμφάνιση 

«αυτό που γνωρίζουν» σε σχέση με το πώς 

παρουσιάζουν και εξηγούν τις γνώσεις τους, είναι 

μια σημαντική δεξιότητα. 

Όλα αυτά σχετίζονται με τον κονστρουκτιβισμό, μια αρκετά περίπλοκη λέξη που χρησιμοποιούμε για να 

πούμε ότι σε όλες τις διδακτικές δραστηριότητες πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητές βρίσκονται «στο 

κέντρο της δραστηριότητας». Τα WebQuests εφαρμόζονται για να χρησιμοποιήσουν το χρόνο του μαθητή με 

τον καλύτερο τρόπο, για να τονώσουν την απόκτηση γνώσης και την ενσωμάτωση και επέκταση της 

γνώσης. Όταν εργάζονται με ένα WebQuest, οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σημαντική ποσότητα 

πληροφοριών και να έχουν νόημα (Dodge, 1998). Τα WebQuests βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν 

δεξιότητες κριτικής σκέψης και ανάλυσης. Με βάση τις ιδέες της έρευνας και του κονστρουκτιβισμού, τα 

WebQuests περιλαμβάνει τη συνεργατική μάθηση όταν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες.  

Τα WebQuests μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές με την τόνωση της δημιουργικότητας και την παροχή ενός 

υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Όταν σκεφτόμαστε ένα WebQuest θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι: 

 Η γνώση κατασκευάζεται από τον μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι βασίζεται σε προηγούμενες ή άλλες 

γνώσεις. Τα WebQuests διευκολύνει τους μαθητές να λαμβάνουν κομμάτια των πληροφοριών που 

προέρχονται από διαφορετικές πηγές και να τα τοποθετούν στη δική τους σειρά και εννοιολογική 

διάσταση.  

 Τα WebQuests ενθαρρύνουν να μάθουν πώς να μαθαίνουν, ενώ μαθαίνουν. Η μάθηση περιλαμβάνει 

την κατασκευή νοήματος και συστημάτων νοήματος.  

 Τα WebQuests απαιτούν μια ενεργή διαδικασία που περιλαμβάνει αισθητήρια είσοδο για την 

κατασκευή του νοήματος. Οι μαθητές καλούνται να μάθουν με ενεργό τρόπο. 

 Τα WebQuests εισάγει και υπονοεί μια κοινωνική δραστηριότητα, όπου η μελέτη συνδέεται άμεσα με 

τις συνδέσεις με άλλους ανθρώπους.  

 Τα WebQuests ορίζουν τη δραστηριότητα της μάθησης ως συμφραζόμενη: κανείς και τίποτα δεν 

μπορεί να θεωρηθεί απομονωμένο. 

 WebQuests σημαίνει επίσης ότι η γνώση (στο τέλος της διαδικασίας) είναι προσωπική. Βασίζεται 

στην προσωπική εμπειρία και τις πεποιθήσεις του μαθητή.  

 Ένας παρακινημένος μαθητής μαθαίνει πιο αποτελεσματικά και το WebQuest υποστηρίζει αυτή τη 

διαδικασία 

 Σε αυτή τη διαδικασία ξεχάσαμε τον δάσκαλο! Τι μπορούμε να ρωτήσουμε έναν δάσκαλο και τι 

μπορούμε να του δώσουμε όταν χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία WebQuest; 

 Η πρόκληση του WebQuest απαιτεί διεξοδικές προετοιμασίες. Οι μαθητές πρέπει να 

παρακολουθούνται βήμα προς βήμα. Αλλά κάνοντας αυτό και βλέποντας ότι έχουν κίνητρο, μπορεί 

να παρακινήσει και τους δασκάλους. Και οι προετοιμασίες και ο προσανατολισμός διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της αριστείας στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί με κίνητρα είναι πιο 

πιθανό να παρακινήσουν τους μαθητές να μάθουν μέσα και έξω από την τάξη. Το WebQuest είναι 

ένα σημαντικό εργαλείο τόνωσης για τους εκπαιδευτικούς.  



 

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. - 61 - 

 

 Το κίνητρο μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να δει ότι η απόκτηση της γνώσης δεν είναι αυτοσκοπός, 

αλλά εξασφαλίζει τη χρήση των δεξιοτήτων στο μέλλον όλων εκείνων που εμπλέκονται σε αυτή την 

«απαίσια περιπέτεια» που ονομάζουμε εκπαίδευση. 

 

6.2. Δέκα λόγοι για τη χρήση του sCOOL-IT WebQuests  

 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αναφέρονται 10 επιτακτικοί λόγοι για τη χρήση των sCOOL-IT 

WebQuests στην τάξη: 

1. Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι ανεξάρτητοι στοχαστές, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα 

προβλήματα που εξετάζονται στο sCOOL-IT WebQuests είναι πραγματικά προβλήματα. 

2. Το WebQuest από μόνο του είναι μια τεχνική κινήτρων για να κρατήσει τους μαθητές που 

ασχολούνται με μια εργασία. 

3. Τα WebQuests είναι ένας εύκολος τρόπος για τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν το Διαδίκτυο 

στην τάξη, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. — Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες 

τεχνικές γνώσεις για την παραγωγή ή τη χρήση WebQuests. 

4. Πολύ συχνά, τα WebQuests περιλαμβάνει ομαδικές δραστηριότητες και τονώνει την επικοινωνία και 

την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων. Επιπλέον, ενθαρρύνουν τη χρήση προηγούμενης γνώσης σε νέες 

δραστηριότητες μάθησης. 

5. Τα WebQuests μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα θέματα στα εθνικά προγράμματα 

σπουδών, αλλά μπορούν επίσης να είναι διεπιστημονικά, που περιλαμβάνουν διασταυρώσεις σε 

άλλους θεματικούς τομείς. 

6. Τα WebQuests ενθαρρύνουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης, της 

ταξινόμησης, της πρόκλησης, της κατανόησης, της ανάλυσης σφαλμάτων, της κατασκευής 

υποστήριξης, της αφαίρεσης, της ανάλυσης προοπτικών κ.λπ. Οι μαθητές κάνουν κάτι περισσότερο 

από το να επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που βρίσκουν ότι καθοδηγούνται προς μια 

μεταμόρφωση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο έργο. 

7. Τα WebQuests περιέχουν αυθεντικά καθήκοντα που ενθαρρύνουν τους μαθητές να αντιλαμβάνονται 

τις δραστηριότητές τους ως «πραγματικές» ή «χρήσιμες». Αυτό οδηγεί σε περισσότερη προσπάθεια, 

μεγαλύτερη συγκέντρωση και πραγματικό ενδιαφέρον για την επίτευξη των καθηκόντων. 

8. Τα sCOOL-IT WebQuests δημιουργούνται με τρόπο που επιτρέπει στους μαθητές να εξετάσουν το 

πρόβλημα μέσω πολλαπλών φακών, διεγείροντας την ικανότητα να αμφισβητούν ο ένας την άποψη 

του άλλου. 

9. Στο sCOOL-IT WebQuests οι μαθητές μπορούν να προτείνουν μια λύση που βασίζεται σε 

περισσότερες από μία προσεγγίσεις. Μπορούν να λύσουν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας 

περισσότερες από μία λύσεις, έτσι ώστε η γνώση που αποκτήθηκε από μια δράση επίλυσης 

προβλημάτων να μπορεί να μεταφερθεί σε μια άλλη κατάσταση. 
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10. Η ουσία του sCOOL-IT WebQuests είναι η χρήση κινήτρων για θέματα, σε συνδυασμό με 

ενημερωμένους διαδικτυακούς πόρους. Τα WebQuests ενθαρρύνει την ικριώματα μάθησης 

(μετασχηματίστε αυτό που οι μαθητές διαβάζουν σε κάποια νέα μορφή) και να επιτύχουν και τα έξι 

βασικά στοιχεία του Weinstein (2000): α) επιδέξια σκέψη· β) υπεύθυνη σκέψη· γ) μη τακτική σκέψη· 

Δ) την εφαρμογή κριτηρίων· Ε) αυτοδιόρθωση· και στ) ευαισθησία. 


