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Въведение  
Добре дошли в проект StayWell!

Проект StayWell се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“, стратегически партньорства 
за сътрудничество за иновация и обмен на добри практики, който си поставя общата 
цел да разработи иновативен подход за уеб обучение за повишаване и поддържане на 
благополучието и психичното здраве на обучаемите в ПОО чрез придобиване на социално-
емоционални умения, които ще им помогнат да учат ефективно, да овладяват живота си и 
да навлизат на пазара на труда.

В рамките на проекта бяха разработени следните иновативни решения за учащите в средното 
професионално образование и обучение, за учителите, ръководителите и училищните 
психолози:  

 1.  Нов, съвременен уеб-базиран инструмент за измерване, наблюдение и непрекъснато 
подобряване на психологическото, когнитивното, социалното и физическото 
благосъстояние на учащите се в професионалното образование и обучение 
(Инструментариум за благосъстояние).

 2.  Виртуална учебна среда с уеб-базирани учебни дейности под формата на уеб куестове 
за повишаване и поддържане на уменията за благополучие на учащите се в ПОО 
(Дигитална лаборатория за благосъстояние).  

Чрез използването на уеб куестове при проектирането на Дигиталната лаборатория проектът 
има за цел да насърчи обучаващите се в областта на ПОО да осъзнаят важността, проверят 
и непрекъснато да подобряват нивото си на своето психологическо, когнитивно, социално и 
физическо благополучие. Разработеното Ръководство за работа с Дигиталната  лаборатория 
за благосъстояние има за цел да помогне на специалистите в областта на образованието 
да започнат да използват виртуалната среда за обучение, базирана на предизвикателства. 

Този подробен наръчник за насърчаване на благосъстоянието и психичното здраве на учащите 
в ПОО има за цел да обогати педагогическите подходи на учителите по ПОО по отношение 
на обучението, основано на предизвикателства, и насърчаването на благосъстоянието 
в класната стая. Ръководството предоставя цялостни насоки за това как учителите да 
използват и прилагат иновативния подход на проект StayWell, да адаптират материалите и 
да ги използват в своята практика по различни учебни предмети.
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Предговор  
Уважаеми специалисти в областта на образованието,

В това ръководство ще намерите насоки стъпка по стъпка как да приложите на практика 
подхода на Дигиталната лаборатория за благосъстояние, как да създадете свои уеб куестове 
и да постигнете отлични резултати в използването на иновативни подходи за обучение, 
основано на предизвикателства.

Ръководството се състои от две части:

Част 1. Ръководство за използване на уеб куестовете

Тази част има за цел да ориентира професионалистите в областта на ПОО как да използват 
ефективно и уверено Дигиталната лаборатория за благосъстояние в класната стая, за да 
повишат благосъстоянието и психичното здраве на учащите се в областта на ПОО.

Част 2. Ръководство за разработване на уеб куестове

Втората част има за цел да подпомогне професионалистите в областта на ПОО, и по-
специално учителите, при планирането и разработването на свои уеб куест-базирани 
дейности по същите или други учебни предмети, като по този начин допълнително подобри 
техните педагогически подходи, свързани с ученето чрез предизвикателства.
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Част 1. Ръководство за използване на 
уеб куестове

Ръ
ко
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Въведение в методологията на уеб 
куестовете

Използване на Дигиталната лаборатория за 
благосъстояние

Планиране и провеждане на сесии за уеб 
куестове

Оценяване на резултатите на учащите в 
областта на ПОО

Доклад с резултати от пилотното тестване 

Цел: 
Тази част има за цел да Ви помогне да се ориентирате как да 
използвате ефективно и уверено Дигиталната лаборатория за 
благосъстояние в класната стая, за да подобрите благополучието и 
психичното здраве на учащите се в ПОО.
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Обучителни резултати от част 1:
След завършване на глава 1. Въведение в методологията на преподаване на уеб 
куестове:

 Ще научите повече за проекта.
 Ще определите каква е методологията на преподаване на уеб куестове.
 Ще разберете какви предимства предлага методиката на учениците и учителите в 
контекста на благосъстоянието и психичното здраве.
 Ще се запознаете с предимствата, които методологията предлага в контекста на 
благосъстоянието и психичното здраве.

След завършване на глава 2. Използване на Дигиталната лаборатория за 
благосъстояние

  Ще разберете какви са ролите и отговорностите на учителите при използването 
на елементите на уеб куестовете в Дигиталната лаборатория за благосъстояние с 
учениците.

  Ще научите повече за използването на уеб куестове в контекста на благосъстоянието 
и психичното здраве на учениците.

  Ще използвате ефективно Дигиталната лаборатория за благосъстояние, като 
спазвате указанията за работа с учениците. 

След завършване на глава 3. Планиране и провеждане на уеб куест сесии
  Ще познавате особеностите на работа с уеб куестове като уеб ресурси и ИТ 

инструменти за образователни цели.
  Ще научите трите подхода при избора на уеб куестове.
  Ще провеждате уеб куест сесии, като прилагате един от трите подхода.
  Ще разпознавате факторите при избора на уеб куестове. 
  Ще подобрите разбирането си за ролята на фасилитатора с етапите, които трябва 

да следвате по време на уеб куест сесиите.

След завършване на глава 4. Оценяване на постиженията на обучаващите се в 
областта на ПОО

  Ще обяснявате как се оценява представянето на обучаемите чрез таблица за оценка 
за всеки уебкуест.

  Ще подобрите разбирането си за оценяване с предложените гъвкави методи за 
оценяване.

  Ще се запознаете с основите на създаването на таблици за оценка.
  Ще дадете примери за таблици за оценка, отговарящи на различни критерии.
  Ще създадете таблици за оценяване на уеб куестове с многостранни дейности.

След завършване на глава 5. Доклад от пилотно тестване
  Ще се запознаете с опита от пилотното тестване и тестовите демонстрации на 

Инструментариума за благосъстояние и Дигиталната лаборатория за благосъстояние 
във всички страни-партньори.
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Глава 1: Въведение в методологията 
на преподаване на уеб куестове
Въведение  
Добре дошли в Ръководството за работа с Дигиталната лаборатория за благосъстояние!
В тази глава ще намерите основна информация за методологията на преподаване на уеб 
куестове, приложена в проекта StayWell

1.1. Проектът 
2 0 2 0 - 1 - L T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 7 8 0 1 6

 
Проект StayWell се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“, стратегически партньорства 
за сътрудничество за иновация и обмен на добри практики, чиято обща цел е да разработи 
иновативен подход за уеб обучение за повишаване и поддържане на благополучието и 
психичното здраве на обучаемите в ПОО чрез придобиване на социално-емоционални 
умения, които ще им помогнат да учат ефективно, да овладяват живота си и да навлизат 
на пазара на труда.

Проектът StayWell има 4 основни интелектуални резултата: Рамка за картографиране 
на благосъстоянието (резултат 1), Инструментариум за благосъстояние (резултат 2), 
Дигитална лаборатория за благосъстояние (резултат 3) и Ръководство за работа с 
Дигиталната лаборатория за благосъстояние (резултат 4). 
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1.2. Целта на интелектуален продукт 4: 
Ръководство за работа с Дигиталната 
лаборатория за благосъстояние 
Целта на този резултат е да се разработи 
Навигационно ръководство за работа с 
Дигиталната лаборатория за благосъстояние, 
което ще бъде цялостен инструмент с две цели:

1.  Ориентиране на учителите по ПОО как да 
използват ефективно и уверено Дигиталната 
лаборатория за благосъстояние в класната 
стая, за да повишат благополучието и 
психичното здраве на учащите се в ПОО.

2.  Подпомагане на учителите в областта на 
ПОО при проектирането и разработването 
на техни собствени дейности, базирани на 
уеб куест методологията, по същите или 
други учебни предмети, като по този начин 
се усъвършенстват техните педагогически 
подходи, свързани с обучение, основано на 
предизвикателства.

1.3.Методологията на преподаване на уеб куестове
Уеб куестът е уеб базирана учебна дейност, ориентирана към проучване, която акцентира 
върху ролята на учениците като основни участници в обучението. 
Уеб куестът има за цел да засили мотивацията на учениците да търсят знания чрез онлайн 
групова дейност. По време на този процес учениците извличат и анализират онлайн данни 
(ресурси) по определена тема, превръщат информацията в знание и представят новото 
знание и своето разбиране, като създават краен продукт.
Уеб куестът като метод на преподаване и учене насърчава проектно-базираното обучение, 
както и подхода на преподаване, ориентиран към ученика. Учениците изследват реални 
проблеми и предизвикателства, за да придобият знания и умения и да получат по-
задълбочено разбиране на изучаваната тема.
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Do You Feel Like You Belong? 
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Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ 
Wellbeing and Mental Health

 “True belonging  
only happens when we  
present our authentic, 

imperfect selves to the world, 
our sense of belonging can 
never be greater than  our 
level of self-acceptance.”

Brene Brown
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Introduction
Hello and welcome to this WebQuest! 

In this WebQuest, you are going to play the role of a journalist! You will have to write an article 
about the sense of belonging to school by analysing some of the best practices. 

People have a natural need to connect and belong. Belonging makes a person feel good 
and accepted. A sense of belonging, particularly in schools, is important for young people. 
However, many students do not feel that they belong at their schools. This feeling may only 
be temporary and can change at any time. Parents, teachers, and other students have vital 
roles in improving young people’s sense of belonging. Other factors that also influence a 
young person’s sense of belonging in school are personal characteristics, mental health, and 
academic motivation.

Belonging means that you feel accepted, included, or a part of something else. People can 
feel like they belong to a school, a friendship, a sporting group, or even a classroom. Not 
belonging can be linked to feelings of worthlessness, self-doubt, isolation, and sadness. It can 
affect your relationships with others and even your grades. Belonging is important and can 
be experienced differently by different people. Because many young people around the world 
attend school, schools are a primary place for most young people to feel a sense of belonging. 

Task
The goal of this WebQuest is to teach you the importance of the sense of belonging to school 
for your general wellbeing. When students feel that they belong, they are more likely to get 
good grades and otherwise perform well in school. A feeling of belonging also positively affects 
students’ psychosocial functioning, meaning their ability to perform daily activities and interact 
with people around them. You will play the role of a journalist and will prepare an article 
about the good practices at school, which can make students experience positive emotions 
and sense of belonging. You will find this WebQuest particularly engaging, because you will 
have to conduct interview, together with your research, and make suggestions about how to 
increase the students’ sense of belonging to school. 

Wellbeing dimension: Psychological wellbeing

Factor related to this WebQuest: Sense of belonging to school

Skills to be developed/ boosted with 
the WebQuest:

Flexibility, adaptability, coping with 
emotions, positivity, self-awareness 
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This WebQuest is suitable for groups of 3 students. You have to conduct the research, write 
the article and prepare a short PowerPoint Presentation to show your findings to the class.  

Process
Now that we have defined the task and the roles, let’s get started with this WebQuest! 

This WebQuest is all about creativity, so you have the freedom to express your creativity in the 
format of the article and the PowerPoint Presentation. In order to conduct the research, you 
can use the resources provided, but also other resources or methods. Surprise us!

Here are some crucial points, which should be included in your final product:

1. Begin with the research! 
Examine what is a sense of belonging to school and why it is important. What factors influence 
it? What is the role of the teacher? Use the resources provided in order to research the topic. 

2. Time for interviews! 
One of the most powerful predictors of school belonging is teachers. When young people feel 
liked and cared for by teachers, and think their teachers are likable and fair, they are more 
likely to report feelings of school belonging. Belonging is a unique experience and my own 
research has found that there are a lot of things that can influence it. Conduct an interview 
with teachers and students. Using the resources provided, you need to prepare an evaluation 
form or questionnaire, which you will use during the interview. For the teachers, you should 
find out which practices they use, whereas for the students, you need to assess what is their 
sense of belonging to school. 

3. Write the article! 
Gather the research you have in the first part of the WebQuest with the results from the 
interview and write your article! As I am sure you will agree, we can see from these findings 
that there are many things that can be done to help improve the sense of belonging for young 
people. We know from our own research that most schools want their students to feel a sense 
of belonging. Make suggestions! 

4. Show us the results! 
In the final step of this WebQuest you need to prepare a PowerPoint Presentation, which 
would include the contents of the article, and present it to the class. 

Resources
Explanation: 
Do You Feel Like You Belong? https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2020.00099 
PISA 2015 RESULTS (VOLUME III): STUDENTS’ WELL-BEING © OECD 201711 Students’ 
sense of belonging at school and their relations with teachers. https://www.oecd-ilibrary.org/
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Evaluation & Learning Outcomes
Knowledge 
 

 Basic knowledge about the psychological aspects of 
the sense of belonging; 

 Knowledge about the importance of the sense of 
belonging for one’s overall wellbeing; 

 Awareness of the good practices for enhancing the 
sense of belonging

Skills  Research and systematize information; 
 Make comparative research on different aspects; 
 Enhance problem solving:
 Assess the importance of belonging to school; 
 Evaluate the resources provided;  
 Develop flexibility; 
 Creative thinking; 
 Positive outlook; 
 Develop communication skills;
 Enhance teamwork;

Attitudes  Enhance the general performance; 

 Feel more connected to the school environment;

 Improve relationships with others.

Conclusion
“Love, belonging and connection are the true universal sources of wellbeing.”

Proverb

Reflection Journal
Please, share your feelings, learning experiences and impression about the tasks implemented.

Снимка: Пример за уеб-куест по проект StayWell
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Всеки уеб куест има следната структура:
1. Въведение: Въведението включва контекста, предоставя на учениците основна 
информация и привлича интереса им. 
2. Задача: Задачата описва резултата, който трябва да бъде представен в края на уеб 
куеста. 
3. Процес: Процесът очертава стъпките и ролите, които обучаемите трябва да следват, за 
да изпълнят възложената им задача. Всяка стъпка от процеса трябва да включва връзки 
към уебстраници, статии, блогове и видеоклипове, които могат да се използват в помощ на 
учениците при изпълнението на задачата.  
4. Ресурси: Онлайн ресурсите, които учениците трябва да използват. Това са главно 
уебсайтове, видеоклипове, документи и статии. Предоставянето им помага да се 
съсредоточи упражнението върху обработката на информацията.
5. Оценка и резултати от обучението: Те са съобразени с измерването на постиженията 
на учениците. Оценката трябва да бъде справедлива, ясна, последователна и конкретна 
спрямо задачите.
6. Заключение: Заключението включва това, което учащите научават от уеб куестовете, и 
ги насърчава да продължат да развиват своя опит и знания по съответната тема. 
7. Дневник за размисъл: Отделно място непосредствено след заключението, позволяващо 
на учениците от ПОО да споделят своите чувства, коментари и мнения от впечатленията 
си по време или след изпълнението на уеб куестовете, което ще помогне на учителите да 
обобщят опита и впечатленията на учениците от обучителния процес.

1.4.Предимства на прилагането на методологията на уеб куестовете за 
учителите
Уеб куестовете имат значителни предимства за уроците на учителите. На първо място, 
уеб куестовете имат специфичен процес на проектиране и учителите следват тази 
структура, за да разработят своите уроци. Освен това методологията на уеб куестовете 
им предлага възможност за структурирано използване на интернет, тъй като уроците, 
базирани на проучване, имат за цел да насочват учениците по смислен начин. На следващо 
място, учителите могат по-лесно да разработват уроци, като вземат предвид различните 
потребности и стилове на учене, като държат всички ученици да изпълняват задачите 
си и възприемат персонализираното обучение. И накрая, учителите могат да станат по-
креативни и да намерят алтернативни начини за постигане на целите на уроците.  

Обучаването на учителите по ПОО 
в иновативни методики, основани на 
уеб предизвикателства, ще повиши 
благосъстоянието на учащите се в областта 
на ПОО, ще им помогне да развият своите 
дейности, основани на проучвания, и да ги 
включат интелигентно в учебните програми. 
По този начин те ще повишат капацитета си 
за създаване на ангажираща учебна среда 
и практикуване на ориентирано към ученика 
преподаване в класната стая, както и ще 
имат по-мотивирани и по-добре представящи 
се ученици.  
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1.5.Предимства на прилагането на методологията на уеб куестовете за 
учениците

Методологията на уеб куестовете има 
благоприятен ефект върху учениците. 
Уеб куестът е методика, ориентирана 
към учениците, която е привлекателна 
за ученици с различни стилове на учене 
(например визуален, кинестетичен). Освен 
това, учениците са по-концентрирани по 
време на урока и са ангажирани да развият 
своите меки умения (напр. критично 
мислене и креативност). Също така 
проучванията разкриват, че уеб куестовете 
помагат на учениците да усвояват нови 
компетентности, да развиват компютърна 
грамотност, а след това да прилагат, 
синтезират, анализират и оценяват 
наученото. Не на последно място, 
учениците смятат, че уеб куестът е забавен 
учебен процес и отваря хоризонтите им.  

Прилагането на уеб куестове запознава учащите в областта на ПОО предимно с откриването, 
анализирането, класифицирането, синтезирането и оценяването на информацията, която те 
намират в интернет, и с интегрирането на нови идеи в установените знания. На второ място, 
учениците от ПОО се запознават с това как да се справят с трудностите и тревожността, 
свързани с училищната работа, как да се справят с лошите физически навици и конфликтите 
и как да демонстрират самостоятелност, съпричастност и общителност.

Използвана литература 
 
Amini, M., Asgari, M., and Asgari Z. (2020) Advantages and Disadvantages of Using Webquests 
in Junior High School English Classes in Iran. Journal of Critical Studies in Language and Litera-
ture, 1(1), 47-55 https://dx.doi.org/10.2525/jcsll.v.1n.1.2020 P.47 
Беси Мицикопулу. (n.d.). Раздел 6.1 Въведение в WebQuests. Взето от https://opencourses.
uoa.gr/modules/document/file.php/ENL10/Instructional%20Package/PDFs/Unit6a_Webquests.
pdf 
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Глава 2: Използване на Дигиталната 
лаборатория за благосъстояние
Въведение
В тази глава се дават насоки на учителите как да използват ефективно Дигиталната 
лаборатория за благосъстояние в класната стая, за да повишат благополучието и 
психичното здраве на учениците.  

Дигиталната лаборатория за благосъстояние е отворен образователен ресурс, съдържащ 
уеб-базирани учебни дейности под формата на уеб куестове, които помагат на учащите в 
областта на ПОО да развиват и поддържат положително благополучие и психично здраве. 
Тя има за цел да създаде учебна среда, базирана на предизвикателства, насърчаваща 
съвместното учене чрез насочено откриване. 

2.1.Достъп до Дигиталната лаборатория за благосъстояние 
Дигиталната лаборатория е налична на платформата на проекта StayWell, която е достъпна 
от уебсайта на проекта: https://staywell-project.eu/platform/ 
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След като кликнете върху бутона «Платформа», се появява интерактивната платформа на 
проекта с 6-те флага, съответстващи на 6-те страни-партньори, участващи в консорциума 
на  StayWell. В зависимост от избрания език системата изисква регистрация, за да се 
даде достъп до Инструментариума за благосъстояние и Дигиталната лаборатория за 
благосъстояние.

Във “Вид на потребителя» в прозореца за регистрация учителите трябва да изберат 
«Учител по ПОО» от падащото меню, след което да изберат «Тип на акаунта» - това 
може да бъде индивидуален или групов акаунт. Изборът между индивидуален и групов 
акаунт е от значение в случаите, когато учителите биха искали да започнат с работата 
по Инструментариума на благосъстоянието и да помолят учениците да попълнят Теста за 
самооценка. Груповият акаунт позволява да се визуализират резултатите от теста за целия 
клас заедно. В случаите, когато учителите биха искали да използват само Дигиталната 
лаборатория за благосъстояние, няма разлика дали ще изберат индивидуален или групов 
акаунт, след като се регистрират в платформата. След регистрацията учителите могат 
да променят данните на профила си от раздела “Моите данни” до бутона за излизане от 
системата.
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2.2.Основни характеристики на Дигиталната лаборатория за благосъстояние
След като влязат в платформата на StayWell и кликнат върху Дигиталната лаборатория 
за благосъстояние, учителите ще получат достъп до всички 24 уеб куеста, обхващащи 
четирите измерения на благосъстоянието на учащите в ПОО и уменията, свързани с всяко 
от тях:

1. Психологическо благополучие
2. Когнитивно благополучие
3. Социално благополучие
4. Физическо благополучие

Всяко измерение съдържа 6 уеб куеста по теми, свързани с ежедневието на учениците. 
Всеки уеб куест насърчава развитието на редица умения за благополучие сред учениците, 
тъй като изисква комбинация от множество действия за изпълнение на дадена задача, 
което допринася за изграждането на различни видове умения. 

За всеки от изброените уеб куестове в четирите измерения на благосъстоянието са 
посочени факторите и уменията, обхванати от теста, кратко въведение и линк за изтегляне 
на уеб кусетовете в PDF формат. Уебквестовете могат да се използват в електронен или 
хартиен формат по избор на учителите. 

2.3.Работа с уеб куестове в Лабораторията 
Повечето уеб куестове в Лабораторията изискват съвместна работа, като всеки ученик 

отговаря за част от цялото, като по този начин се засилва чувството за отговорност на 
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учениците към груповото и индивидуалното обучение, както и зависимостта им един от друг. 
Докато изпълняват задачите в уеб куестовете, учениците ще бъдат ангажирани в активен, 
конструктивен процес на учене, който създава положителни асоциации в съзнанието им 
и им помага да придобиват знания и умения автентично и трайно. Това е от решаващо 
значение, когато става въпрос за изграждане на набор от умения за благополучие.

В зависимост от конкретния случай учащите в областта на ПОО ще трябва да изпълнят 
уеб куест дейност или няколко дейности, като учителят само ще им помага в процеса на 
работа. Ролята на учителя тук се превръща в роля на фасилитатор. Това означава, че 
той подпомага процеса на учене чрез наблюдение, задаване на въпроси и предоставяне 
на обратна връзка на учениците. Учителят трябва да намери правилния баланс между 
осигуряването на необходимата свобода на учениците да участват активно в изпълнението 
на уеб куестовете и контролирането на целия процес, така че подходът на учене да бъде 
смислен за учащите се в областта на ПОО. Това ще даде възможност на учениците да 
научат за благосъстоянието чрез своите открития, въображение, творчество, изследвания 
и изграждане на собствено разбиране на темите, върху които се фокусират. В резултат 
на това в съзнанието на обучаващите се в ПОО ще се създаде положителен спомен за 
учебния процес, което прави придобитите знания и умения дълготрайни. 

Началото на уеб куест сесията е добра възможност за активизиране на учениците и 
привличане на техния интерес (и внимание). Учителят може да използва въвеждащата част, 
за да изгради увлекателна и ангажираща среда в класната стая, която да завладее учениците 
и да ги насърчи да се потопят в преживяването на уеб куестовете до самия му край.

      

По време на планирането на уеб куест сесията е много важно да се сформират правилните 
групи, които да работят съвместно и с желание. Някои ученици са по-заинтересовани 
от други да участват в дейностите и учителят трябва да направи групирането по начин, 
който да осигури синергия между техните нужди, стилове на учене и други особености, 
които могат да повлияят на ефективността на работа на групата. Освен това е важно да 
се изяснят ролите на учениците и да се уверите, че те са наясно какво се очаква от тях да 
направят, защо да го направят и какви ще бъдат ползите за тях.

За да се повиши и поддържа ангажираността на учащите по време на обясняването 
на задачите и изпълнението на процеса, добрият фасилитатор създава благоприятна и 
безопасна атмосфера в групата, така че учащите в областта на ПОО да могат свободно 
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да изразяват мнението си и да обменят значим опит. Учителят-фасилитатор подпомага 
учащите по време на изпълнението на уеб куестовете, като ги предизвиква да разсъждават 
върху мненията, твърденията, възприятията и т.н. на другите, като по този начин помага 
на учащите да изследват съответната тема по начин, основан на опита. Фасилитаторът 
трябва да обясни на учениците, че при изпълнението на уеб куестовете няма правилни или 
грешни отговори, а се отдава значение на личните възприятия, аргументи и споделения 
опит на членовете на групата, изразяването на собственото мнение, както и изслушването 
на другите. По този начин учениците, които не се чувстват комфортно със своите знания и 
умения, се насърчават да изразят мнението си и да участват в задачите.

Тъй като времето за прилагане на уеб куестовете в класната стая е ограничено, учителят-
фасилитатор следва да предприеме някои подготвителни действия преди началото на 
занятието:

  Предварителен избор на уеб куестове, които да бъдат изпълнени, като се вземат 
предвид нуждите и стиловете на учене на учащите в областта на ПОО.

  Предварителна проверка на ресурсите и линковете от избраните уеб куестове, а в 
случай на неработещи връзки трябва да се потърсят други.

  Предварително планиране на групите и екипните двойки, така че да се спести важно 
работно време.

  Предварително организиране на листове хартия, маркери и други необходими 
материали за изпълнение на уеб куестовете. 

Целият клас трябва да работи по един и същ уеб куест едновременно, а когато в началото 
на процеса има въвеждащо видео, е добре да го гледат всички заедно, наведнъж. Учителят-
фасилитатор трябва да напътства учащите по време на тяхното онлайн пътешествие, като 
ги насърчава да се запознаят с всички ресурси в съответния раздел на уеб куестовете, 
като същевременно ограничава използването на недостоверни връзки и материали. 
Учителят може да им предостави и допълнителен списък с ресурси за домашна работа или 
допълнителна работа след занятията, така че да продължат да трупат знания по темата на 
уеб куестовете. Препоръчва се използването на връзки, които съдържат по-динамично и 
интерактивно съдържание (не само видеоклипове).

Ето няколко полезни съвета за успешно провеждане на уеб куест сесия в класната стая: 
  Опитайте се да избегнете доминирането на някои ученици по време на сесиите и 

прикриването на по-малко уверените ученици зад по-уверените им връстници. 
  Опитайте се да не поставяте учениците или групите в неудобни ситуации, които 

могат да доведат до конфликти между тях.
  Опитайте се да не бързате с приключването на уеб куестовете и да дадете достатъчно 

време за проучване на темата. 
  Опитайте се да се съсредоточите не само върху групови дейности, но и да се 

занимавате с индивидуална работа.
  Позволете на учениците да се забавляват и да изследват темите и взаимодействието 

помежду си.
  Опитайте се да дадете повече свобода на учениците, което със сигурност ще ги 

стимулира да бъдат креативни и да се изразяват открито.

След като учениците направят уеб куестовете, учителят-фасилитатор трябва да пристъпи 
към оценяване на резултатите от обучението. Всеки уеб куест съдържа знанията, уменията 
и нагласите, които се очаква да бъдат придобити от учащите в областта на ПОО в резултат 
на завършването им. Оценяването може да се извърши под формата на самооценка от 
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самите обучаеми или тяхното представяне може да бъде оценено единствено от учителя-
фасилитатор въз основа на рубриките, предоставени в глава 4. Оценяване на представянето 
на обучаемите в областта на ПОО.

Сесията на уеб куеста трябва да завърши със смислено заключение, което да насърчи 
учащите в областта на ПОО да размишляват върху повдигнатия въпрос и да придобият 
по-дълбоко разбиране за това, което са направили по време на изпълнението на задачата. 

Важна част от изводите е да се даде време на учениците 
да предоставят обратна връзка за процеса и да се 
включат в бъдещи дейности. В края на всеки уеб куест 
има раздел, който позволява на учащите се в областта 
на ПОО да добавят своите усещания и коментари по 
време или след изпълнението на уеб куеста, като по 
този начин помагат на учителя-фасилитатор да обобщи 
учебния опит и впечатленията на учащите се.

Сесията за размисъл може да се проведе и под 
формата на обща дискусия, която да даде възможност 
на всички ученици, участващи в изпълнението на уеб 
куеста, да изразят своите виждания и да споделят лично 
мнение за предприетите дейности.

2.4.Заключителни забележки
Списъкът с уеб куестове, предоставен в Дигиталната лаборатория за благосъстояние 

на StayWell, представлява мощен уеб-базиран инструмент за подпомагане на учащите 
в областта на ПОО да придобият дълготрайни знания и умения, свързани с психичното 
здраве и благополучие, благодарение на методологията на уеб куестовете, основана на 
открития и предизвикателства, която значително повишава тяхната мотивация и активно 
участие в учебния процес. От друга страна, уеб куестовете предоставят на учителите по 
ПОО набор от учебни дейности, свързани с благосъстоянието, за ефективно насърчаване 
на практиките за благосъстояние в училище, като същевременно подобряват техните 
подходи за преподаване чрез използването на иновативни методики, основани на уеб 
предизвикателства.
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Глава 3: Планиране и провеждане на 
уеб куест сесии
Въведение
Този раздел има за цел да подпомогне учителите и обучителите в областта на ПОО (оттук 
нататък фасилитатори) да изберат и планират уеб куест сесии с учащи в областта на ПОО, 
използвайки ресурсите, налични в Дигиталната лаборатория за благосъстояние, като 
посочи важни съображения при работа с уеб ресурси и ИТ инструменти за образователни 
цели.

Четирите измерения на благосъстоянието, на 
база на които са разработени уеб куестовете в 
Дигиталната лаборатория за благосъстояние, 
са: психологическо, социално, когнитивно 
и физическо, а всеки уеб куест има за цел да 
насърчи и развие различни умения в рамките на 
тези измерения.

3.1.Избор на уеб куестове - различни подходи 
Съществуват различни подходи, които фасилитаторът може да приложи при избора на уеб 
куестове, които да използва с обучаемите. 

А) Уеб куестовете могат да бъдат избрани въз основа на: 
  Общите измерения на благосъстоянието, които те насърчават (психологическо, 

социално, когнитивно или физическо). Това е подходът, основан на измеренията.
  Индивидуалните умения, които се развиват (например гъвкавост, справяне с 

емоциите, здравословен начин на живот, съпричастност). Това е подходът, основан 
на уменията.

 Комбинация от горните подходи. Това е комбинираният подход.

3.1.1.Подходът на измеренията
Ако желаете обучаемите да развият умения в рамките на едно от четирите измерения, 
можете да зададете уеб куестове само от този раздел.
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Като кликнете върху Към уеб куестовете в 1, 2, 3 или 4, ще Ви бъде предложен избор от 
уебзадачи, свързани с това измерение на благосъстоянието. Тук са тези за №. 2 Когнитивно 
благополучие:

3.1.2.Подходът, основан на уменията
Ако желаете обучаемите да развият определено умение (или набор от умения), задайте тези 
уеб куестове, които упражняват целевите умения. Тук можете да видите, че наред с други, 
уеб куестовете Създайте близост, за да видите, че имаме повече прилики, отколкото 
разлики! (от психологическо благополучие) и Как да преодолеете предизвикателствата, 
които животът ви поставя? (от социално благополучие) са предназначени за развиване 
на умението за гъвкавост.



2 0 2 0 - 1 - L T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 7 8 0 1 6

20

www.staywell-project.eu

3.1.3.Комбинираният подход
Този подход е полезна отправна точка за: 

  фасилитатори, които имат групи обучаеми, получили различни резултати на теста за 
самооценка от Инструментариума за благосъстояние, и/или 

  фасилитатори, които желаят да съставят своя собствена програма от уеб куестове 
за развиване на основните умения за благополучие и положително психично здраве. 

При този подход, в зависимост от времето и ресурсите, с които разполага фасилитаторът, 
се избира поне по един уеб куест от всяко измерение на психологическото, когнитивното, 
социалното и физическото благополучие. Фасилитаторът също така гарантира, че 
избраните уеб куестове са насочени към развитието на различни ключови умения. По този 
начин обучаемите са изложени на възможно най-широк набор от задачи и работа с умения 
за изграждане на благосъстояние. 

3.2.Кои са другите фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на 
уеб куестове?  
Уеб куестовете могат да бъдат избрани:

  от фасилитаторите (въз основа на нуждите на учащите или целите на обучението в 
сесиите или програмите, които фасилитират) или 

  от отделните обучаеми (чрез попълване на сценариите в теста за самооценка в 
Инструментариума за благосъстояние).

Уеб куестовете могат да бъдат избрани и в зависимост от това дали:
 задачите в уеб куестовете трябва да се изпълняват от отделни лица или групи и
 уеб задачите са самостоятелни, 
  или ще бъдат част от по-дълга, интегрирана програма за развитие на умения за 

благополучие. 

3.3.Улесняване и провеждане на уеб куестове - някои практически съображения
Като фасилитатор е важно да имате предвид фазите преди, по време и след провеждането 
на уеб куестовете. Подобно на всяко обучение, клас или сесии, които провеждате, 
подготовката и запознаването с ресурсите за преподаване и учене са ключът към успеха. 
В този раздел ще използваме примери от уеб куеста: Можем да се справим!, който е от 
измерението “Социално благополучие” на Дигиталната лаборатория. 

Преди/в началото

1)  Като фасилитатор направете техническа подготовка, за да се уверите, че има 
достатъчно компютърни ресурси (компютри, таблети, смартфони и др.), стабилна 
интернет връзка и че всички хипервръзки и ресурсни уебсайтове, които са необходими 
за изпълнението на уеб куеста, функционират правилно. Пълният списък на тези 
ресурси можете да намерите с хипервръзки в края на всеки уеб куест, като този: 
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От уеб куеста “Можем да се справим!“, който е част от измерението “Социално 
благополучие” на Дигиталната лаборатория. 

2)  Когато отворите уеб куеста, в началото можете да видите кратък преглед на 
измеренията, факторите и уменията, върху които се фокусира конкретният уеб куест, 
като този:

Измерение на благосъстоянието: Социално

Показател: Лоши отношения ученик-учител

Умения, които трябва да се 
развият/подсилят чрез Уеб куеста:

Самосъзнание, гъвкавост/
адаптивност, комуникация, емпатия,
решеване на проблеми

От уеб куеста „Можем да се справим!, който е част от измерението “Социално благополучие” 
на Дигиталната лаборатория. 

Важно е да се уверите, че и Вие, и обучаемите сте наясно защо е избран конкретният уеб 
куест и как резултатите от обучението съответстват на техните нужди (напр. дали е част 
от предписана програма; как съответства на уменията или темите, които трябва да бъдат 
развити, или е препоръчан в резултат на самопроверката на уменията и т.н.).  

3)  Договорете и/или определете с обучаемите очакванията и параметрите по отношение 
на датите на завършване; начина на оценяване на работата им (вж. точка 4.0 
Оценяване на резултатите на обучаемите); ролята Ви на фасилитатор и начина, по 
който могат да поискат помощ, и т.н.
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По време на:

Като фасилитатор Вашата роля по време на етапа на изпълнение на уеб куеста е да 
управлявате времето и техническите ресурси, като същевременно позволявате на учащите 
да се справят сами, доколкото е възможно, с дейностите. Дейностите са разработени и 
подредени така, че логично да водят учащите към постигане на целите на обучението, 
които ще намерите в края на уеб куеста, по следния начин:

Знания 
 

 Знания за това как хората имат различни възгледи 
и перпективи;

 Познания относно значението на преприемането 
на действия за решаване на собствени проблеми;

Умения  Способности за идентифициране на източника на 
проблемите във взаимоотношенията;

 Способност за организация на среща и ясна 
комуникация и обяснение на проблемите си на 
своя преподавател;

 Способности за постигане на консенсусно 
решение чрез гъвкавост и преговори;

Нагласи  Разбиране на въжността и стойността на 
подобряването и поддържането на добри 
взаимотношения с преподавателите.

От уеб куеста „Можем да се справим!, който е част от измерението «Социално 
благополучие» на Дигиталната лаборатория. 

След: Оценка и размисъл
На този етап се дава обратна връзка между фасилитатора и обучаемия и/или връстниците 
за резултатите от уеб куеста. Вижте глава 4. Оценка на резултатите на обучаемите.
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Глава 4: Оценка на резултатите на 
учащите се в ПОО
Въведение
Този раздел има за цел да помогне на фасилитаторите да оценят представянето на учащите 
се с помощта на рубрики за оценка по време на всеки от уеб куестовете в Дигиталната  
лаборатория за благосъстояние. 

По своята същност уеб куестовете представляват конструктивистка методика на 
преподаване, чиято цел е да насърчи уменията за мислене на високо ниво у учащите, 
както и да интегрира технологиите в процеса на преподаване и учене. Уеб куестовете 
са междупредметни дейности, основани на търсене, при които на учащите се не се 
предоставят «правилни» отговори. По-скоро те се насърчават да търсят ресурси в интернет 
и да разсъждават и формират своето разбиране за представените теми и предмети.

Уеб задачите могат да съдържат различни видове задачи в зависимост от това какво 
включва частта «процес». Тези задачи могат да включват провеждане на проучване, 
анализ и представяне на информация (всичко това с използването на различни цифрови 
инструменти), работа в екип или индивидуална работа, разработване на проекти и 
други задачи, говорене пред публика и др. Следователно уеб куестовете представляват 
многостранни дейности, които могат да включват широк спектър от видове дейности - и това 
може да затрудни оценяването на постиженията на учащите по по-традиционните начини. 
Такива разнообразни задачи изискват гъвкави методи на оценяване, които трябва да се 
основават на резултатите от обучението на всеки уеб куест, и съветваме фасилитаторите 
и оценителите да използват метода на оценяване с рубрики.

4.1.Рубриките като метод за оценяване 
Рубриките ще Ви помогнат да определите ясни критерии за оценяване за всяка част от 

процеса на уеб куестовете, като вземете предвид вида на задачите и дейностите, които те 
включват.
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За всеки резултат от обучението могат да се прилагат различни рубрики или да се използва 
една рубрика за цялостна или глобална оценка на извършената работа. Всяка рубрика се 
състои от скала за оценяване на резултатите, която може да използва оценки от «отличен» 
до «слаб», или да използва цифрова или точкова скала (вж. Davidson et al., 2011).

Обучителните резултати при работа с уеб куестовете в Дигиталната лаборатория за 
благосъстояние могат да бъдат намерени в края на всеки уеб куест и могат да обхващат 
различни области. Ето пример за резултатите от обучението и какво ще бъде оценявано в 
уеб куестът, озаглавен “Стъпка по стъпка”. Тук резултатите от обучението се основават на 
знания, умения и нагласи:

Оценяване и резултати от обучението
Знания  Познания за ефекта на мотивацията върху 

степента на агажираност

Умения  Да бъдете в състояние да идентифицирате 
основните причини за слабата или никаква 
ангацираност в училище / обучение в рамките на 
собствения личен контекст;

 Да може да си поставите цели и да напишете 
личен план за действие, за да поправите това.

Нагласи  Оценяване ролята на отделния ученик в 
справянето, облекчаването и/или решеването на 
проблемите на неангажираността;

 Преформулиране на проблемите в ситуации, в 
които други фактори не могат да бъдат променени.

4.1.1.Създаване на рубрика
 Подготовка 

Има 4 важни стъпки, които трябва да извършите, преди да напишете рубриката за оценка. 
1)  Започнете, като прочетете внимателно избрания уеб куест. 
2)  Бъдете много ясни по отношение на очакваните резултати от обучението (вж. 4.1 по-

горе).
3)  Запознайте се със задачите и дейностите, свързани с етапа на процеса*, след 

което...
4)  ...Решете кои са най-важните задачи и дейности, необходими за постигане на 

резултатите от обучението.

Едва след като приключите тези стъпки, можете да създадете рубрика(и).

*Задачите на уеб куестовете и дейностите на Дигиталната лаборатория за благосъстояние 
можете да намерите в раздела «Процес» на всеки уеб куест. Ето пример от уеб куеста, 
озаглавен “Искате ли да промените своя клас/училище/приятели?”.
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 Елементи на рубриката

Всеки от уеб куестовете в Дигиталната лаборатория за благосъстояние има различни задачи 
и дейности в раздел „Процес“. Ето защо, ако като фасилитатор/оценител сте решили да 
оценявате и да давате обратна връзка на обучаемите за всеки резултат от ученето, първо 
трябва да определите основните дейности в етапа на процеса, които са пряко свързани с 
постигането на тези резултати от ученето. 

Създаването на рубрика се състои от 4 стъпки.
1)  В колона 1 избройте критериите, които ще бъдат използвани при оценяването на 

изпълнението на задачите в процеса.
1)  В ред 1 въведете оценките на изпълнението, които сте избрали (напр. от «отличен» 

до «слаб» или цифрови или точкови стойности).
1)  Направете описание за всяко ниво на изпълнение.
1)  След прилагането на съответната рубрика оценете ефективността й и я преработете, 

ако е необходимо.

Източник: Инструмент за рубрики, Образователна мрежа на Юта. Достъпно на адрес: 
https://www.uen.org/rubric/know.shtml

 Примери за рубрики
Ако процесът на даден уеб куест включва изследователски задачи, може да се разработи 
рубрика за оценка на изследванията, направени от обучаемия(ите). Например:
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Критерий Слаб
(0 точки)

Среден
(2 точки)

Добър
(4 точки)

Отличен
(6 точки)

Изследвания Обучаемият/ 
ите е/ са 
използвал(и) 1 
или 2 ресурса.

Обучаемият/ 
ите използва/ 
т от 3 до 5 или 
повече ресурси, 
включително 
книжни и онлайн 
ресурси.

Обучаемият/ 
ите използва/ 
т голямо 
разнообразие от 
книжни и онлайн 
ресурси.

Обучаемият/ ите 
се е постарал/и 
да намери/ 
ят голямо 
разнообразие 
от ресурси 
от различни 
източници.

Адаптирано от Уебкуест в света на образованието: “Жените на века”. Гари Хопкинс, 
изд. Светът на образованието, 2017 г.

Съвет: Този критерий може да бъде оценен от фасилитатора или от фасилитатора 
и обучаемите заедно.

Ако задачите на уеб куестовете включват съвместна работа на обучаемия(ите), може да 
се създаде рубрика за оценка на екипните усилия. Например:

Критерий Слаб
(0 точки)

Среден
(2 точки)

Добър
(4 точки)

Отличен
(6 точки)

Работа в 
група

Обучаемият/ 
ите не е (са) 
участвал(и).

Обучаемият/ 
ите участва/ т в 
малка степен.

Обучаемият/ 
ите участва/ха 
и предложи/ха 
няколко полезни 
идеи и мисли.

Обучаемият/ 
ите предложи/ха 
идеи и мисли, 
които много 
помогнаха на 
другите.

Адаптирано от Уебкуест в света на образованието: “Жените на века”. Гари Хопкинс, 
изд. Светът на образованието, 2017 г.

Съвет:
Критерият за групова работа се оценява най-добре от самите обучаеми 
в рамките на техните групи от връстници. Всеки учащ се оценява от 
своите съотборници, които най-добре знаят как приносът на индивида е 
допринесъл или не е допринесъл за успешното завършване на уеб куеста.

Съществена част от процеса на един уеб куест е създаването на писмени материали или 
презентации. Те също могат да бъдат оценявани. Вижте примера по-долу:

Критерий Слаб
(0 точки)

Среден
(2 точки)

Добър
(4 точки)

Отличен
(6 точки)

Писмена 
работа

Обучаемият/ 
ите полага/ т 
минимални 
усилия. 
Голяма част 
от материала 
е копиран от 
източници.

Обучаемият/ 
ите полага/ т 
известни усилия 
да изрази/ ят 
информацията 
със собствени 
думи.

Обучаемият/ 
ите е/ са имал/ 
и оригинални 
мисли и е/ са 
отделил/ и време 
за организиране 
и написване на 
материалите.

Обучаемият/ ите 
е/ са написал/ 
и и ясно е/ са 
организирал/ 
и материалите 
си, като се е/ са 
се позовал/ и 
на голям брой 
първоизточници.
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Адаптирано от Уебкуест в света на образованието: “Жените на века”. Гари Хопкинс, 
изд. Светът на образованието, 2017 г.

Съвет: Този критерий трябва да бъде оценен от фасилитатора.

Ако процесът включва изготвяне и представяне на презентация, могат да се използват 
критерии, свързани с уменията за представяне. Например:

Критерий Слаб
(0 точки)

Среден
(2 точки)

Добър
(4 точки)

Отличен
(6 точки)

Презентация

Обучаемият/ 
ите полага/ т 
минимални 
усилия да се 
подготви/ ят. 
Затруднява/т се 
с материала. 

Обучаемият/ 
ите полага/ т 
известни усилия 
за подготовка. 
Основните 
моменти бяха 
доста ясни.

Обучаемият/ ите 
представи/ ха 
информативна 
и добре 
планирана 
презентация.

Обучаемият/ 
ите положи/ ха 
допълнителни 
усилия и 
представи/ 
ха много 
информативна 
и завладяваща 
презентация.

Адаптирано от Уебкуест в света на образованието: “Жените на века”. Гари Хопкинс, 
изд. Светът на образованието, 2017 г.

Съвет: Този критерий може да бъде оценен от фасилитатора и/или от самите 
обучаеми, като всички достигнат до консенсус.

Окончателната оценка на обучаемия(ите) се получава, като се съберат всички точки, 
получени за всеки критерий. Пълната Рубрика за оценяване ще изглежда по следния начин:

Критерий Слаб
(0 точки)

Среден
(2 точки)

Добър
(4 точки)

Отличен
(6 точки)

Изследвания

Обучаемият/ 
ите е/ са 
използвал(и) 1 
или 2 ресурса.

Обучаемият/ 
ите използва/ 
т от 3 до 5 или 
повече ресурси, 
включително 
книжни и онлайн 
ресурси.

Обучаемият/ 
ите използва/ 
т голямо 
разнообразие от 
книжни и онлайн 
ресурси.

Обучаемият/ ите 
се е постарал/и 
да намери/ 
ят голямо 
разнообразие 
от ресурси 
от различни 
източници.

Работа в група

Обучаемият/ 
ите не е (са) 
участвал(и).

Обучаемият/ 
ите участва/ т в 
малка степен.

Обучаемият/ 
ите участва/ха 
и предложи/ха 
няколко полезни 
идеи и мисли.

Обучаемият/ 
ите предложи/
ха идеи и мисли, 
които много 
помогнаха на 
другите.
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Писмена 
работа

Обучаемият/ 
ите полага/ т 
минимални 
усилия. 
Голяма част 
от материала 
е копиран от 
източници.

Обучаемият/ 
ите полага/ т 
известни усилия 
да изрази/ ят 
информацията 
със собствени 
думи.

Обучаемият/ 
ите е/ са имал/ 
и оригинални 
мисли и е/ са 
отделил/ и време 
за организиране 
и написване на 
материалите.

Обучаемият/ ите 
е/ са написал/ 
и и ясно е/ са 
организирал/ 
и материалите 
си, като се е/ са 
се позовал/ и 
на голям брой 
първоизточници.

Презентация

Обучаемият/ 
ите полага/ т 
минимални 
усилия да се 
подготви/ ят. 
Затруднява/т се 
с материала. 

Обучаемият/ 
ите полага/ т 
известни усилия 
за подготовка. 
Основните 
моменти бяха 
доста ясни.

Обучаемият/ ите 
представи/ ха 
информативна 
и добре 
планирана 
презентация.

Обучаемият/ 
ите положи/ ха 
допълнителни 
усилия и 
представи/ 
ха много 
информативна 
и завладяваща 
презентация.

В горния пример за рубрикация са използвани общо 4 критерия, свързани с успешното 
изпълнение на резултатите от обучението. За всеки критерий обучаемият(ите) може да 
получи 0, 2, 4 или 6 точки. Следователно максималният брой точки, който може да се 
получи, е 24, което представлява отлична оценка.

Резултат Точки

Отличен 19 - 24

Добър 13 - 18

Среден 7 - 12

Слаб 1 - 6

Може да бъде създадена таблица с оценки като тази по-долу, за да се определи крайната 
оценка за обучаемия(ите).

Преди да започнат работа по уеб куеста, на учениците трябва да бъдат показани рубриките 
и системата за оценяване, за да се осигури прозрачност на процеса на оценяване.

Good Luck! ☺

Използвана литература 
“Уебкуест в света на образованието“: Статия от Гари Хопкинс, главен редактор на Светът 
на образованието, 2017 г. - Светът на образованието. Достъпно на адрес:  https://www.edu-
cationworld.com/a_lesson/lesson/lesson164.shtml
Davidson, J., Wehipeihana, N., & McKegg, K. (2011, September). The rubric revolution. Paper 
presented at Australian evaluation society conference. Available at: https://www.betterevaluation.
org/sites/default/files/ AES-2011-Rubric-Revolution-Davidson-Wehipeihana-McKegg-xx.pdf
Rubric tool, Utah Education Network, Available at: https://www.uen.org/ rubric/know.shtml
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Глава 5: Доклад с резултатите от 
пилотното тестване
Въведение

 
Тази глава съдържа докладите на всички партньорски държави от тестването и 
представянето на национално ниво на Инструментариума за благосъстояние и Дигиталната 
лаборатория за благосъстояние сред целевите групи на проекта StayWell (учащи се в ПОО 
и учители). 
 
5.1. Пилотно тестване на Инструментариума за благосъстояние и Дигиталната 
лаборатория за благосъстояние

Дейностите по пилотно тестване и изпробване на Инструментариума за благосъстояние и 
Дигиталната лаборатория за благосъстояние бяха предприети по време на разработването 
на двата продукта с основната цел да се провери тяхната значимост, полезност, приложимост 
и валидност, както и да се покажат ползите от използването им за учащите се и учителите 
в областта на ПОО и възможностите за по-нататъшното им адаптиране и трансфериране.

Двата резултата от проекта бяха тествани във всички страни партньори - Литва, Словения, 
Гърция, България, Турция и Обединеното кралство, сред учащи се и учители в областта на 
ПОО. С цел да се обхванат разнообразни групи в сектор ПОО, партньорските организации 
включиха учащи от различни програми за професионално образование и/или различни 
възрастови групи в един и същи вид ПОО. Общо 108 учащи и 20 учители взеха участие в 
пилотното тестване на ниво консорциум.
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Фигура 1. Брой учащи и преподаватели в областта на ПОО във всяка държава

Възрастта на учениците, които участват в тестовите дейности във всички страни партньори, 
варира от 14 до 30 години. Те изучават различни програми за професионално образование: 
“Международен бизнес”; “Спедитор логистика и транспорт”; “Електрообзавеждане на 
производството”; “Икономика и мениджмънт”; “Компютърно инженерство”; “Земеделие 
и животновъдство”; “Хуманно отношение към животните”; “Механика и дизайн”; 
“Електротехника и електроника”; “Пътуване и туризъм”, “Хотелиерство и ресторантьорство”, 
“Здравни и социални грижи”.

Фигура 2. Разпределение на учащите в ПОО по възрастови групи и държави

По време на пилотните тествания обучаващите се в областта на ПОО във всички 
партньорски държави се запознаха с Инструментариума за благосъстояние и попълниха 
Теста за самооценка, който е част от Инструментариума и съдържа 30 сценария, 
отразяващи дейности от ежедневието на тийнейджърите и обхващащи четирите области 
на благосъстоянието (психологическо, социално, когнитивно и физическо). След като 
направиха теста и коментираха получените резултати, на учениците беше показана също 
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Дигиталната лаборатория за благосъстояние и специално разработените уебкуестове, 
целящи да им помогнат да подобрят уменията си за благополучие по увлекателен начин чрез 
интерактивно съдържание, игри и упражнения. В края на пилотното тестване обучаемите 
в областта на ПОО имаха възможността да изразят своите мнения и впечатления от 
демонстрираните уеб-базирани инструменти.  

Резултатите от пилотното тестване във всички партньорски държави показват широко 
одобрение на Инструментариума за благосъстояние и Дигиталната лаборатория за 
благосъстояние сред основните целеви групи на проекта. Повечето от учащите в областта на 
ПОО считан Инструментариума за полезен за получаване на информация за значението на 
благосъстоянието и за оценяване на уменията им за благосъстояние. Те също така смятат, 
че ситуациите в уеб куестовете са много полезни за постигане/повишаване на уменията 
им за благосъстояние. Освен това учащите смятат, че платформата на StayWell е добре 
проектирана, изглежда добре и е лесна за ползване, и определено биха я препоръчали на 
своите съученици и връстници.

Всички учители по ПОО, участвали в дейностите по пилотното тестване, смятат, че темата 
за благосъстоянието на учащите се в ПОО е актуална за техните училища. Освен това 
те са съгласни, че е необходимо да имат достъп до инструменти като Инструментариума 
за благосъстояние и Дигиталната лаборатория за благосъстояние, които биха им по-
могнали да оценят и повишат благосъстоянието и психичното здраве на учениците. По-
вечето от участващите учители смятат, че базираните на реалния живот сценарии в Теста 
за самооценка са полезни за учениците, за да получат точни резултати за нивото на 
тяхното благосъстояние. Освен това висококачественото съдържание на уеб куестовете и 
значителният брой видеоклипове позволяват на учениците да подобрят уменията, които не 
са добре развити, по интересен и увлекателен начин. Учителите считат също, че училищата 
могат лесно да интегрират подхода StayWell в своите учебни програми, тъй като платфор-
мата е много лесна за ползване с много полезни функционалности, пълен достъп до всички 
материали на StayWell и голяма степен на гъвкавост при използването им. Те смятат, че 
могат лесно да приложат инструментите на StayWell в часовете си и им харесва, че има 
възможност за избор между съвместната работа и самостоятелното учене. Също така те 
могат да използват материалите в класната стая, както и да ги дават за домашна работа. 
Всички учители са категорични, че биха препоръчали на други училища за професионално 
образование и обучение да приложат Инструментариума за благосъстояние и Дигиталната 
лаборатория за благосъстояние в своите организации.

Резюме
Резултатите от пилотните тествания показват широко одобрение на иновативния подход 
StayWell сред основната целева група на проекта. Значителният брой положителни 
отговори от участниците във всички дейности по тестването потвърждава високото 
качество и приложимостта на двата инструмента - Инструментариума за благосъстояние 
и Дигиталната лаборатория за благосъстояние. Те носят добавена стойност в обучението 
на учащите се в областта на ПОО за значението на развиването и поддържането на поло-
жително благосъстояние и психично здраве, с акцент върху четирите основни области на 
благосъстоянието - психологическо, психическо, когнитивно и социално.  
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Част 2. Ръководство за разработване 
на уеб куестове 
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то
ве Педагогика на уеб куестовете

Защо да участвате в уеб куестове

Как да създавате собствени уеб куестове

Съвети и трикове за преодоляване на често 
срещани спънки при създаването на уеб куестове

Пакет с ресурси за благополучие

Цел: 
Тази част има за цел да Ви подпомогне при проектирането и 
разработването на уеб куест-базирани дейности по същите или други 
учебни предмети, като по този начин допълнително усъвършенствате 
своите педагогически подходи, свързани с обучението чрез 
предизвикателства..
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Обучителни резултати от част 2:
След завършване на глава 1. Педагогика на уеб куестовете: 

 Ще сте наясно с уеб куест подхода и различните видове уеб куестове.
 Ще познавате образователните цели, които уеб куестовете подкрепят.
  Ще опредяте основните принципи за разработване и изпълнение на всеки вид уеб 

куест.
 Ще давате примери за други видове уеб куестове.

След завършване на глава 2. Защо да участвате в уеб куестове:
 Ще обяснявате какви методи на преподаване обединяват уеб куестовете.
  Ще знаете защо уеб куестовете са толкова важен инструмент с ползите, които те 

предоставят на учениците. 
  Ще знаете защо уеб куестовете са толкова важен инструмент и какви са ползите от 

тях за учителите.
  Ще дадете примери за методологията на уеб кусетовете с преподаването и ученето, 

използвайки различни видове уеб куестове.
  Ще подобрите практиките си на преподаване чрез използването на четирите основни 

конструкции на уеб куестовете.
След завършване на глава 3. Как да създавате собствени уеб куестове:

  Ще описвате стъпките при създаването на уеб куестове.
  Ще обяснявате спецификата на всеки раздел на уеб куестовете при разработването 

им.
  Ще давате примери за всеки раздел в създаването на уеб куестове в контекста на 

психичното здраве и благополучие.
  Ще създавате свои собствени уеб куестове.

След завършване на глава 4. Съвети и трикове за преодоляване на често срещани 
спънки при създаването на уеб куестове:

  Ще подобрите разбирането си за това как да избягвате често срещани пречки или 
спънки при създаването на уеб куестове.

  Ще използвате някои основни съвети и трикове, за да преодолеете често срещаните 
спънки.

След завършване на глава 5. Пакет с ресурси за благополучие:
  Ще намерите полезни Използвана литература , връзки и ресурси в контекста на 

психичното здраве и благополучие.
  Ще развиете уменията, необходими за редовно насърчаване на благосъстоянието 

на учениците в класната стая.
  Ще използвате допълнителни ресурси, за да подобрите уеб куестовете, които 

разработвате.
  Ще проявите желание да повишите осведомеността за уеб куестовете в училището 

сред своите връстници.
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Глава 1: Педагогика на уеб куестовете 
Въведение
В тази глава ще намерите основна информация, свързана с уеб куестовете, включително:
1) как можете да определите уеб куест подхода при различните видове използвани уеб 
куестове? 
2) защо тази технология - какви образователни цели подпомага? 
3) какви са основните принципи за разработване и изпълнение на различни видове уеб 
куестове?
4) кои са примерите за други видове уеб куестове?

1.1.Уеб куест подходът 
С развитието на технологиите акцентът върху тях се увеличава. При голямото разнообразие 
от образователни инструменти около нас не е трудно лесно да се разочароваме. Според 
доклад на ОИСР повечето учители и училищни ръководители смятат, че колегите им имат 
капацитета да възприемат иновативни практики. Въпреки това, това мнение е по-слабо 
изразено в европейските страни, отколкото в останалата част на света (ОИСР, 2018 г.). За 
да намерим своя път в тази хаотична среда, на помощ ни идва науката. Само малка част 
от инструментите имат солидна научна основа и уеб куест подходът е сред тази малка 
част (Bender & Waller, 2013). Една от най-добрите и най-широко използвани интернет/
компютърни среди за обучение, уеб куест подходът е разработен от американския професор 
по образователни технологии Бърни Додж (1995 г.). В началото Додж обяснява мотивацията 
за създаването на уеб куестове като инструмент, който да помогне за повишаване на 
уменията за ефективно мислене, анализ, синтез и оценка на учениците по отношение на 
предоставената информация (Dodge, 2001). След известно време Марч (2008) определя 
уеб куестовете като «скеле» между ресурсите и разбирането. В доклада на ОИСР се 
посочва също, че практиките, които изискват когнитивна активация на учениците, са по-
рядко срещани, въпреки че имат висок потенциал за учене (OECD, 2018). Уеб куестовете 
са възможен инструмент за този вид когнитивна активация.
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Определение: Това е структуриран от преподавателя изследователски опит 
за учениците, който се основава предимно на използването на 
интернет и компютърни технологии; това е дейност, ориентирана 
към търсене, а учениците взаимодействат с информацията, с 
която се сблъскват, и обикновено отнема един или повече учебни 
периоди (Bender & Waller, 2012; Dodge, 1995).

Уеб куест подходът с използването на различни уеб куестове предоставя много възможности 
и предимства за учащите и преподавателите. Обучаемите ще разполагат с автентична 
среда, за да повишат уменията си за решаване на проблеми и обработка на информация. 
За разлика от тях преподавателите ще разполагат с организирана рамка и структура за 
разработване на учебни дейности чрез различни видове уеб куестове, обслужващи техните 
образователни цели, напр. по отношение на благосъстоянието и психичното здраве, курса/
предмета/предметите, като например езиково обучение, или със специфични програми, 
като например за учащи с увреждания (Billings & Kowalski, 2004; Philips, 2005; Scholl, 2007; 
Sparling, 2001).

Уеб куестът,
  се основава на методологията на обучение, основано на проблеми и проучвания;
  има точно определена цел;
  осигурява структурирана среда и процеси на обучение;
  използва креативността, за да насърчава изграждането на знания.

(Адаптирано от Demetriadis, Papadopoulos, Stamelos, & Fisher, 2008).

Според проучване на възприятията на учителите за уеб куестовете (Zheng et al., 2008), 
учителите смятат, че уеб куестовете имат три критични конструкта, които подпомагат 
образователните цели: конструктивистко решаване на проблеми, социално 
взаимодействие и учене с помощта на скеле. Както се предполага, конструктивизмът 
е един от основните елементи на уеб куестовете. Въпреки че звучи като философски 
подход, той е и теория на ученето (Burns, Burniske & Dimock, 1999). Според нея учащите 
конструират своите знания. Те не са пасивни получатели, а активно изграждат своите знания 
и идеи. Чрез използването на различни видове уеб куестове обучаемите взаимодействат с 
информацията и придобиват опит. Поради тази насоченост на уеб куестовете задаването 
на изследователска тема на ученика не може да се счита за уеб куест. Учителите трябва 
да разработят платформа за постепенно въвеждане на информацията въз основа на 
темповете на учене и опита на учениците. 

Балансът между структурата и свободата в дадена задача е важен при разработването 
на всеки тип уеб куест (Bender & Waller, 2012). Различните видове уеб куестове могат да 
се използват в почти всички нива на образованието, като служат за постигане на 
различни образователни цели - от подпомагане на житейските компетентности на 
учениците до цели, свързани с учебната програма по даден предмет. Структурираните 
уеб куестове са най-ефективни при използването на скеле и адаптирана подкрепа (Brush & 
Saye, 2000; Milson, 2002; Saye & Brush, 2006). Свързано с конструктивизма, изграждането на 
скеле е основен инструмент за уеб куестовете. По същество скелето е временна структура 
за подпомагане на учениците при изпълнението на дадена задача. По отношение на уеб 
куестовете или други технологично базирани учебни среди е установено, че използването 
на “скеле” за активиране на познавателните процеси е ефективно (Demetriadis et al., 2008).
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Балансът между структура и свобода е важен. Самостоятелното учене може да засили 
както автономността, така и мотивацията. 

1.2.Основни принципи, които трябва да се вземат предвид при разработването 
на различни видове уеб куестове
Включването на компютърните технологии и интернет в ежедневната преподавателска 
практика изисква познания за съдържанието, педагогически познания и технологични 
познания (Marcelo & Yot, 2015). 

Как можем да включим технологиите в ежедневната си преподавателска 
практика?

Познания и опит в областта на учебното съдържание

Педагогическа основа на това приложение

Какви технологии ще използвате?

Всеки вид уеб куест трябва да бъде добре структуриран около изследователски и/или 
учебни задачи; следователно оптималният уеб куест съдържа (1) въведение, (2) интересна 
задача, (3) източници на информация, като уебсайтове и видеоклипове, (4) описание на 
процеса, (5) оценка на изпълнението и (6) заключение в подкрепа на образователните цели 
(Zheng et al., 2008). Въпреки това, в зависимост от образователните цели, тези елементи 
могат да имат различна тежест в един уеб куест. 

Задача

2
Източници на 
информация

3

Описание

4

Оценка

5

Заключение

6

Въведение

1

Фокусиран 
анализ

Оценка Синтез

Фигура 1. Решаване на задачи в 
уеб куестове. 

Добре разработеният уеб 
куест ще ангажира учениците 
в тези процеси: целенасочен 
анализ, оценка и синтез. 

Целта е да се съсредоточим 
върху използването на 
информацията, а не върху 
нейното търсене (Skylar et al., 
2007).
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Използването на интернет като междукултурен инструмент изисква осигуряване на 
определена структура и организация. Вместо произволно сърфиране в интернет, уеб куестът 
предоставя инструмент за ефективна навигация из уебсайтовете, което му позволява да 
подпомага определените образователни цели (Skylar et al., 2007).  

Всички видове уеб куестове трябва да са свързани с живота на учениците, за да 
подпомогнат образователните цели. Изолираната тема и задача няма да се пренесат 
в живота на учениците и обратно. Съответната тема или задача може да е свързана с 
учебните програми или с личния живот на учениците, например с тяхното психическо 
благополучие. Учениците ще имат повече знания и опит, когато уеб куестът се използва 
в реални ситуации (Chang, Chen & Hsu, 2011). Друга област, в която се използват уеб 
куестовете като инструмент, е езиковото обучение. Както се предполага в един обзор, уеб 
куестовете подобряват уменията и компонентите на учениците за изучаване на английски 
език (Irzawati, 2021). По-конкретно, уеб куестовете подобряват уменията на учениците за 
слушане, четене, говорене и писане, както и за овладяването на граматиката и лексиката.

Какво да проверявате, когато проектирате различни 
видове уеб куестове:  

  Съвпадат ли темата на уеб куестовете и учебната 
програма с живота на учениците?

  Подходящ ли е предметът или задачата за 
познавателното ниво на ученика?

  Лесно разбираеми ли са думите?
  Все още ли са достъпни уеб източниците?
  Ако е необходимо, изискват ли задачите съвместна 

работа в група?
(Адаптирано от Skylar et al., 2007 г.)

1.3.Примери за използване на други видове уеб куестове 
Съществуват множество примери за използване на уеб куестове в реално време. Това 
голямо разнообразие означава, че използването на уеб куестове е удобен и практичен 
начин на преподаване. Винаги, когато искате да създадете учебна среда, ориентирана към 
учениците и основана на дейности, уеб куест подходът идва на помощ..

Изследователите използват уеб куест подходът за подобряване на уменията за решаване 
на проблеми в средното образование (Argelagos & Pifarre, 2011). Те сравняват уеб куест 
подхода с традиционния подход. Резултатите от изследването показват, че учениците от 
уеб куест групата са показали по-добри резултати от контролната група

“Уеб куестът включва работа на учениците по задача, която е разделена на ясно 
определени стъпки”. 
(Skylar et al., 2007 г., стр. 20).

Съществуват примери за използване на уеб куестове в специални групи, като например 
деца с обучителни затруднения (Skylar et al., 2007, p.20). Според резултатите стратегиите 
за адаптиране на уеб куестовете за ученици с обучителни затруднения биха били полезни. 
Например “предварителни органайзери, графични органайзери, хипертекстови учебни 
ръководства, конспекти, лексикални дефиниции, анотирани списъци на уебсайтове и 
шаблони за събиране на информация”.
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“Преподавателите използват уеб куестовете като начин за ефективно използване 
на интернет, като същевременно ангажират учениците си с критично мислене, 
прилагане на знания и учене на принципа на скелевото обучение.” (Kurtulus & Ada, 
2012, стр. 215)

В друго проучване група медицински сестри са участвали в продължаващо обучение чрез 
уеб куестове (Maxwell, 2009). Според резултатите уеб куест подходът се оказал иновативен 
и творчески подход за предоставяне на информация и повишаване на нивото на мисловните 
умения и увереността в компютърните технологии. Съществува и пример за използване на 
уеб куестове като инструмент за обучение на учители по изкуства (Kundu & Bain, 2006).  

Резюме
Въпреки че около нас има много технологични образователни инструменти, само някои от 
тях имат научна основа. Уеб куест подходът е един от тези научно обосновани инструменти 
за осигуряване на практическа учебна среда. Уеб куест подходът е разработен от 
американския професор по образователни технологии Бърни Додж, за да помогне за 
повишаване на уменията на учениците за ефективно мислене, анализ, синтез и оценка 
на предоставената информация. За да постигнем тази цел, трябва да бъдем внимателни, 
когато разработваме какъвто и да е вид уеб куест, и да разполагаме с добре установена 
информация за технологията, знания, опит по отношение на съдържанието и педагогически 
познания, за да подпомогнем ефективно образователните цели.
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Глава 2: Защо да участвате в уеб 
куестове
Въведение  
В тази глава ще се запознаете с това защо уеб куестовете са толкова важен инструмент 
и какви методи на преподаване предлагат, както и с ползите от методологията на уеб 
куестовете в процеса на преподаване и учене за учителите и учениците. Ще намерите и 
някои примери и идеи за различни употреби за по-нататъшно развитие в процесите, които 
ръководите.

2.1. Защо да участвате в методологията на уеб куестовете
Използването на методологията на уеб куестовете осигурява комбиниран подход, 
ориентиран към учениците, търсенето и проектите, за преподаване и учене. От 
края на 90-те години на миналия век, когато са въведени в образователните области, уеб 
куестовете са признати за важен инструмент за обучение (Zhou et al., 2012).

2.1.1. Методологии на преподаване, ориентирани към учениците, търсенето и 
проектите
В многобройни изследвания е установено, че стратегиите за преподаване, ориентирани 
към учениците и основани на проучване, са от изключително значение за подобряване 
на постиженията на учениците. Този вид комбиниран подход се основава на предишни 
знания и опит на учениците, насърчава активното конструиране на знания и социалното 
взаимодействие, активира любопитството за учене и използва етапите/частиците на 
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обучението за постигане на учебната цел (Kaya et al., 2015). Проектно-базираното обучение 
осигурява цялостен подход към преподаването и ученето, който има за цел да ангажира 
учениците в изследването на автентични проблеми или проекти. Тук проектът започва 
с водещ въпрос или проблем, който служи за организиране и насочване на дейностите. 
След това тези дейности водят до поредица от артефакти/продукти, които в крайна 
сметка достигат до краен продукт, насочен към водещия въпрос (Yang, 2010). Подходът се 
фокусира върху умения като критично мислене, решаване на проблеми и сътрудничество.

С използването на уеб куестове в преподаването и ученето в класната стая се цели да 
се повиши ангажираността на учениците в ученето, като се насърчават да бъдат активни 
участници в процеса на преподаване и учене. Освен това, тъй като уеб куестовете се 
основават предимно на автентични въпроси/проблеми и реален контекст (който е значим 
за учениците), е по-лесно да се ангажират учениците в използването на уеб куестове. 
По този начин като учител можете по-лесно да активирате любопитството и интереса на 
учениците към учебната цел чрез този инструмент.

2.1.2. Краткосрочни или дългосрочни уеб куестове в зависимост от целите на 
обучението
Следвайки методиката на преподаване, ориентирана към учениците, търсенето и проектите, 
в обучението на учениците се използват два вида уеб куестове: краткосрочни уеб куестове 
и дългосрочни уеб куестове:
 

Краткосрочни уеб куестове Дългосрочни уеб куестове
Продължителност 1-3 дни/1-3 учебни часа Най-малко 3 дни

Защо да се 
ангажирате

Запознаване на учениците с 
нови идеи. 

Надграждане на 
съществуващите знания на 
учениците.

Инструктивна цел Придобиване и интегриране на 
знания

Разширяване и 
усъвършенстване на знанията.

Резултат От учениците се очаква да 
са получили значително 
количество нова информация и 
да са я осмислили.

Очаква се учениците да са 
разгледали набор от знания, 
да са ги трансформирали по 
някакъв начин и да са показали 
разбиране на материала или 
придобитите знания, като са 
създали някакъв вид работа.

Източник: Адаптирано от Dodge, 1997; Zhou et al., 2012 в таблицата.

В зависимост от целта на обучението може да се изберат краткосрочни или 
дългосрочни уеб куестове или и двата вида могат да се използват поетапно.

2.2. Уеб куестовете като ефективен инструмент в преподаване и учене
Съществуват четири основни конструкции на уеб куестовете, които ги правят ефективен 
инструмент за преподаване и учене:

1. Критично мислене 
2. Прилагане на знания 
3. Социални умения 
4. Учене на принципа на скелето
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Критично 
мислене:

Уебзадачите изискват от учениците да използват уменията си 
за критично и творческо мислене, за да изпълнят задачата. 
Използването на уеб куестове в обучението подпомага критичното 
мислене на учениците чрез анализиране, създаване и оценяване, 
като същевременно интегрира технологиите в обучението и 
насърчава съвместното и кооперативното учене (Abuhasnah, 2015).

Прилагане на 
знания:

Прилагането на знанията не е пасивна, а по-скоро активна фаза; тя 
включва умения за обработка на информация, ефективно използване 
на информация, извличане на предишни знания за ново обучение, 
асоцииране на знания и превръщане на знанията в нещо ново. То е 
“отвъд преразказването и овладяването на фактическа информация” 
(Dodge, 2001; Zheng et al., 2008).

Социални 
умения: 

Процесът на попълване на уеб куестове и теорията за 
кооперативното обучение имат сходни концепции. И двете ценят 
положителната взаимозависимост, индивидуалната и груповата 
отговорност, както и междуличностните и груповите умения в ученето 
(Dodge, 2001). Социалните умения подпомагат учебните дейности/
стъпки в уеб куестовете, например чрез изпълнение на задача от 
връстници; включените в процеса учебни дейности подпомагат 
положителната взаимозависимост, индивидуалната отговорност и 
междуличностните умения на учениците (Zheng et al., 2008).

Учене с 
помощта на 
скеле:

Важна роля за постиженията на учениците играе т.нар. “скеле”, 
което включва предоставяне на частично съдействие/ подпомагане 
на тяхното представяне и отключване на техните способности. То е 
във връзка с някои други “подходи, като например конструктивистки 
стратегии, диференцирано обучение, ситуативно обучение, 
тематично обучение и автентично оценяване”. С простото 
определение на практиката учителят постепенно премахва тези нива 
на подкрепа със скеле, “тъй като учениците усвояват по-напреднали 
интелектуални умения” чрез своята постоянна практика (March, 2003).

Тези четири основни конструкта на използването на уеб куестове са свързани с теориите 
за критичното мислене, задълбоченото учене, кооперативното учене и трансформиращото 
учене. С помощта на уеб куестовете учениците използват своите умения за мислене от 
по-висок порядък; процесът на прилагане на знания подпомага учениците да насърчават 
асоциирането на знания; той насърчава смисленото и задълбочено учене, като същевременно 
води до прехвърляне/трансформиране на знания в ново учене; учениците си сътрудничат и 
си сътрудничат с връстници/други, за да намерят решения/смисли/създаване на продукти; 
(Brucklacher & Gimbert, 1999; Erlandson et al., 2010; Zheng et al., 2007).

2.2.1. Предимства на методологията на уеб куестовете в процеса на преподаване 
и учене с примери за различни приложения

Уеб куестовете носят много ползи за процеса на преподаване, като например използване 
на технологии, насърчаване на междуличностните умения в обучението, използване 
на различни методи на преподаване и работа с ученици, които са по-нетърпеливи и 
мотивирани да учат, както показват изследванията (Briggs, 2013). Ето някои предимства на 
методологията на уеб куестовете в процесите на преподаване и учене с примери и идеи, 
които да използвате.
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1.  Той позволява интегрирането/събирането на различни методи на преподаване в 
един сравнително прост и увлекателен формат.

напр. проектно обучение, обучение, основано на проучване, и кооперативно обучение.

2.  Той позволява използването на технологиите в средата за преподаване и учене. 
“По-полезен начин за използване на интернет за хората от ранна възраст.”

3.  Това води до повишаване на мотивацията на учениците, което означава, че се 
работи с ученици, които имат по-голямо любопитство да откриват и да учат. 

Фокусът на уеб куестовете върху автентични проблеми и екипното решаване на проблеми 
влияе върху мотивацията на учениците.

4.  Използване на елементи на автентичност в обучението. 
Това повишава нивото на бдителност на учениците, за да откриват и правят връзки между 
проблемите от реалния живот и знанията и уменията, които развиват. То «трансформира 
задачите от хипотетични, предназначени само за класната стая, към проблеми, с които 
учениците се сблъскват в живота» (Thombs et al., 2008: 21).

Съвет: 

Разработете своите уеб куестове около актуални събития от реалния свят 
или области на интерес. 
Например теми, свързани с актуални новини, които са представени и в 
интернет, представляват вълнуващ и мотивиращ урок за учениците, който 
те могат да изследват в интернет (March, 1998).

5. Уеб куестовете насърчават развитието на умения за мислене
Добре разработеният уеб куест предоставя на учениците рамка за провеждане на 
изследвания, сравняване и съпоставяне, и анализ на дадена тема.

Съвет: 

1.  Provide a framework (a structured environment for research; a list of 
tools/websites, etc.)

2. Provide specific steps for completing the task
3.  Make sure your instructions for compiling data for the research project 

are clearly understood. (Adapted from Skylar et al., 2007).

6. Подобряване на междуличностните умения; насърчаване на съвместното учене
Учениците работят както индивидуално, така и в групи с връстници в зависимост от етапите 
на задачата и се учат един от друг. Могат да им бъдат възложени конкретни роли или задачи 
в техните групи. Всеки член изпълнява задача, като например да донесе определена 
информация/инструмент/творческа идея/частица от пъзел обратно в своята група, за да 
продължи, като всеки член е ценен за групата (Briggs, 2013).

7. Автономно обучение
Учениците се насърчават да поемат отговорност за своето обучение и да правят информиран 
избор, като за целта се възползват от онлайн технологиите (Aydin, 2016).

8. Гъвкавост в класната стая
Уеб куестовете могат да бъдат проектирани като краткосрочни или дългосрочни уеб 
куестове, обхващащи един предмет или интегриращи няколко дисциплини, в зависимост от 
целите на обучението и планирането на учителя(ите).
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Съвет 1:

Можете да се съсредоточите върху исторически период или тематична 
насока; можете да поискате проучване на връзките между историческите 
събития в периода и медицинския напредък, икономическите промени, 
движенията в изкуството или всяка друга тема, която трябва да съчетаете 
(Thombs et al., 2008).

Съвет 2:
Можете да проведете мозъчна атака за създаване на уеб куестове с 
колегите си учители, за да комбинирате различни предмети в един уеб 
куест или поредица от уеб куестове през целия образователен период.

9. Фокус върху решаването на сложни проблеми
Методологията на уеб куестовете, основана на конструктивистки подход, се фокусира върху 
решаването на сложни проблеми, каквито се изискват в реалния живот. По този начин от 
учениците се изисква “да преминат от фактите, които изследват, към формулиране на идеи 
и решения”, а не просто да запомнят какъв е фактът (Thombs et al., 2008: 21).

Въпрос за размисъл:

Какви проблеми от реалния свят бихте могли да насърчите учениците си да решават 
в рамките на Вашия предмет/учебна програма или учебен срок? За какви комбинации 
от дисциплини/предмети можете да се сетите?

10. Измерими резултати
С помощта на рубрики, които описват “критериите за изпълнение, необходими за постигане 
на умения по скала от начално до образцово ниво”, резултатите могат да бъдат измерени 
по стандартен и практичен начин (Thombs et al., 2008).

11. Адаптивност и използваемост в различни предмети/дисциплини
To reach the learning goal through individual, collaborative, and cooperative work, WebQuests 
encourage an inquiry-based approach to find information on the internet. Through several struc-
tured questions, learners are guided toward specific websites that require them to gather, synthe-
size and repurpose information in a new form (Pim, 2012). This kind of approach can be used in 
different subjects/disciplines. 

Например, когато изучавате английски език като допълнителен/чужд език: проведете 
проучване по дадена тема, като упражнявате граматичните и лексикалните структури. Друг 
пример: в час по география - за запознаване с характеристиките на държавите. Тук е важно 
да се уверите, че на учениците са дадени фокус, съответни структурирани стъпки към 
целта и значими въпроси, на които да отговарят в процеса на работа. Самото назоваване 
на задачата няма да е достатъчно, защото учениците ще загубят ориентация.
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Съвет:

  Можете да използвате таксономията на Блум, за да определите нивата 
на етапите на обучение и дейностите.  Ето един пример, представен 
по-долу.

  Предлага се да се даде ясно обяснение за всяко ниво на активност.
  Можете да предоставите някои допълнителни инструменти, като 

например схеми и KWL*/KWHLAQ** диаграми, за да подпомогнете 
учениците да организират своите мисли и идеи.

  Можете също така да предоставите копие от рубриката (която ще 
използвате), адаптирано за ползване от учениците, за да ги държите в 
течение на фокуса.

Таксономични нива за 
развиване на мисловни 
умения в задачата

Стъпки/дейности, които трябва да се извършат 
в рамките на задачата

Създайте

Превърнете знанието в 
нещо ново

Напишете убедително писмо, насърчаващо хората да 
посетят страната

Синтезирайте Проучете и запишете интересна информация за 
страната от редица уебсайтове

Оценете Проверете туристическите брошури на други групи

Анализирайте Проучете характеристиките на туристическите брошури 
в интернет

Приложете Използвайте информацията, за да планирате и 
създадете брошура за пътуване

Разбирете Проучете информацията за уместност (учителят 
предлага да се предостави списък с полезни уебсайтове)

*  KWL диаграма: Таблица с конкретни въпроси: какво знам, какво искам да знам, какво 
научих.

**  KWHLAQ диаграма: Таблица с конкретни въпроси: какво знам, какво искам да знам, 
как ще разбера, какво научих, какви действия ще предприема и какви допълнителни 
въпроси имам.

Източник: Адаптирано от Pim, 2012 г.
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2.2.2. Обобщение на ползите от уеб куестовете за учениците и учителите

Ползи от уеб куестовете за учениците Ползи от уеб куестовете за учителите

1. Уеб куестовете са забавни и 
учениците обичат да учат с тях. 
2. Уеб куестовете са ориентирани към 
учениците. 
3. Уеб куестовете са подходящи за 
различните стилове на учене на 
учениците (визуален, аудио, тактилен, 
кинестетичен). 
4. Уеб куестовете осигуряват ефективно 
използване на времето в клас. 
5. Уеб куестовете помагат на учениците 
да покрият учебните компетенции. 
6. Уеб куестовете насърчават уменията 
за критично мислене. 
7. Уеб куестовете насърчават 
цифровите умения на учениците. 
8. Уеб куестовете помагат на учениците 
да се съсредоточат върху задачите. 
9. Уеб куестовете стимулират 
въображението на ученика. 
10. Уеб куестовете помагат на 
учениците да прилагат, синтезират, 
анализират и оценяват наученото. 

1. Подобна структура във всички уеб куестове 
го прави практичен и управляем. 
2. Акцентиране върху уменията, необходими за 
четене на уеб куестове. 
3. Уеб куестовете насърчават ефективното 
и структурирано използване на времето в 
интернет (уроците, базирани на проучвания, са 
разработени така, че да насочват учениците по 
смислен начин). 
4. Уеб куестовете се съобразяват с 
разнообразните потребности на учащите се от 
обучение (индивидуална и групова работа). 
5. Уеб куестовете поддържат задачите на 
учениците в клас. 
6. Уеб куестовете гарантират на учителя, че 
всички ученици са на местата, на които трябва 
да бъдат. 
7. Чрез уеб куестовете учителите могат да се 
справят с елемента на индивидуализация в 
преподаването и ученето, за да подпомогнат 
успеха на ученика в общата учебна програма. 
8. Учителите могат да включат в дизайна на 
уеб куестовете помощни средства за обучение 
под формата на четливост, по-голям текст и по-
прости указания. 
9. Уеб куестовете подобряват синхронно 
техническата и информационната грамотност 
на учителите. 
10. Уеб куестовете подкрепят учителите да 
използват различни подходи и да прилагат нови 
методи, техники и инструменти.

Взето и адаптирано от Amini et al., 2020.

Резюме  
В тази глава научихте защо уеб куестовете са толкова важен инструмент; какви методи на 
преподаване обединяват; какви са ползите от методологията на уеб куестовете в процеса 
на преподаване и учене.  Също така разгледахте някои примери и идеи за различни 
приложения на уеб куестовете за по-нататъшно развитие в процесите, които ръководите.
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Глава 3: Как да създавате собствени 
уеб куестове
Въведение 
Тази глава съдържа спецификите на всеки раздел, който един уеб куест включва, за да се 
насърчат учителите да създадат свои собствени уеб куестове, както следва:

  Описание на осемте стъпки, които учителите/фасилитаторите трябва да следват, за 
да създадат уеб куестове.

  Четири характеристики на уеб куестовете. 
  Десет правила за качество на уеб куестовете.

3.1.Как да създавате собствени уеб куестове
Когато създавате уеб куестове, е добре да можете да създавате собствени уеб страници. 
Това обаче не е необходимо. Учителите могат да създадат уеб куестове с помощта на 
различни програми, но най-разпространеният и най-лесен метод е просто да се създаде 
документ на Word, който съдържа връзки към уебстраници. 
Ако искате да създадете уеб куест, първо трябва да разгледате някои съществуващи 
такива. Няколко отлични конспекта на уеб куестове ще Ви помогнат да се подготвите по-
добре. Някои примери можете да намерите на адрес: http://zunal.com/. 

По-долу има повече подробности за 8-те предложени стъпки, които да следвате при 
създаването на уеб куестове. Тези ключови елементи са комбинация от теориите на Додж 
от 1995, 1997 и 1999 г.
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3.1.1. 8 стъпки, които трябва да следвате, за да създадете уеб куест

Стъпка 
№. 

Име Цел Обяснение и съвети Пример за фактор 
за психологическо 
благополучие - чувство 
за принадлежност към 
училището

1 Тема/
заглавие

Определяне 
на темата 
и “крайния 
продукт” на 
уеб куеста 
въз основа 
на фактора, 
който трябва 
да бъде 
обхванат.

Заглавието трябва да е 
кратко, смислено, забавно 
и привличащо вниманието.

Изпитвате ли чувство на 
принадлежност? 

„Истинската 
принадлежност се случва 
само когато представим 
нашата автентична, 
несъвършена същност на 
света, нашето чувство 
за принадлежност никога 
не може да бъде по-
голямо от нашето ниво 
на себеприемане“. - Брин 
Браун

2 Въведение Да 
представите 
темата 
кратко и 
увлекателно, 
за да 
привлечете 
вниманието 
на 
обучаемите 
и да ги 
мотивирате.

Тази стъпка е свързана 
с изграждането на 
запомнящо се и 
увлекателно въведение, 
което ще накара учениците 
да се включат активно 
в преживяването на уеб 
куеста от началото до края.

Въведението трябва да 
въвлече читателя в урока, 
като насочи вниманието му 
към интересите или целите 
на учащите и/или опише 
интригуващ въпрос или 
проблем. 

Той трябва да се основава 
на предварителните 
знания на учащите и да ги 
подготвя ефективно, като 
им дава представа за това, 
което ще се учи в урока. 

Можете да започнете 
със симулация, която да 
помогне на обучаемите да 
разберат проблема, пред 
който са изправени, и да 
предизвика интереса им. 

Освен това на този етап 
често се въвеждат ключови 
думи и термини, които 
помагат на учениците 
да разберат темата и да 
търсят в интернет.

В настоящия Уеб куест 
вие ще играете ролята 
на журналист! Ще 
трябва да напишете 
статия за чувството за 
принадлежност към 
училище, като анализирате 
някои от найдобрите 
практики.

Принадлежността 
означава, че се чувствате 
приети, включени или част 
от нещо друго. Хората 
могат да се чувстват 
като принадлежащи към 
училище, приятелство, 
спортна група или 
дори класна стая. Не-
принадлежността може да 
бъде свързана с чувство за 
безполезност, съмнение в 
себе си, изолация и тъга.... 
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Стъпка 
№. 

Име Цел Обяснение и съвети Пример за фактор 
за психологическо 
благополучие - чувство 
за принадлежност към 
училището

3 Задача Да се опише 
това, което 
учениците ще 
изпълняват 
в уеб 
куестовете.

За да създадете 
ефективен уеб куест, 
трябва да разработите 
предизвикателни въпроси. 

Това означава, че трябва 
да предложите въпроси, 
които изискват от 
учениците да намерят и 
анализират разнообразна 
информация. 

Можете също така да 
разработите сценарий за 
ролева игра, който да даде 
на учениците задачата. 

Задачата трябва да е 
смислена и забавна. 

Създаването на задачата 
е най-трудната и творческа 
част от разработването на 
уеб куеста. 

Силно мотивиращите и 
интересни задачи трябва 
да са подходящи за 
групови дейности и да се 
основават на ситуации от 
реалния живот.

Можете да създавате 
различни видове задачи в 
уеб куеста в зависимост от 
резултатите от обучението, 
които трябва да бъдат 
постигнати, включително 
дейности, например 
разказване, решаване на 
загадка, журналистически 
дейности, свързани с 
проектиране, изискващи 
постигане на консенсус, 
аналитични, подпомагащи 
самопознанието, 
подпомагащи мисленето 
на високо ниво и 
комуникационните умения, 
както и научни и творчески 
задачи.

Целта на настоящия 
уебкуест е да ви научи 
колко е важно чувството 
за принадлежност към 
училището за общото 
ви благополучие. Когато 
учениците изпитват чувство 
на принадлежност, те са 
по-склонни да получават 
добри оценки, както и 
да се представят добре 
в училище. Чувството 
за принадлежност 
влияе положително и 
върху психосоциалното 
функциониране на 
учениците, което 
означава способността 
им да извършват 
ежедневни дейности и да 
взаимодействат с хората 
около тях. Вие ще влезете 
в ролята на журналист 
и ще подготвите статия 
за добрите практики в 
училище, които могат 
да накарат учениците 
да изпитат положителни 
емоции и чувство за 
принадлежност. Ще 
намерите този уеб куест 
за особено ангажиращ, 
защото ще трябва да 
проведете интервю, заедно 
с вашите проучвания, и да 
направите предложения 
за това как да повишите 
чувството на учениците 
за принадлежност към 
училището. 

Настоящият уеб куест е 
подходящ за групи от по 
3-ма ученика. Трябва да 
проведете проучването, 
да напишете статията 
и да подготвите кратка 
презентация във формат 
PowerPoint, за да покажете 
вашите констатации на 
класа.
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Стъпка 
№. 

Име Цел Обяснение и съвети Пример за фактор 
за психологическо 
благополучие - чувство 
за принадлежност към 
училището

4 Процес Предоставяне 
на описание 
стъпка по 
стъпка на 
начина, 
по който 
учениците 
трябва да 
изпълнят 
задачата, и 
инструкции 
как да 
проучват в 
интернет, 
да събират 
данни, да 
работят в 
групи и да 
разрешават 
конфликти, 
за да решат 
поставената 
задача.

Стъпката “Процес” ясно 
описва какво трябва да 
направят учениците и 
реда, по който трябва да се 
изпълни задачата. 
Всяка стъпка трябва да бъде 
ясно формулирана, така че 
повечето ученици да знаят 
къде точно се намират във 
всяка стъпка от процеса и 
какво трябва да направят 
след това, без да се нуждаят 
от допълнителни инструкции. 
В този раздел могат да се 
определят различни роли, за 
да се помогне на учениците 
да разберат различните 
гледни точки и/или да 
споделят отговорността за 
изпълнението на задачата. 
Всяка стъпка от процеса 
трябва да включва връзки 
към уебсайтове, статии, 
блогове, видеоклипове и 
т.н., които могат да помогнат 
на учениците да изпълнят 
задачата.
В зависимост от целите на 
обучението в уеб куеста 
могат да бъдат интегрирани 
различни видове стъпки в 
процесите.
При определянето на 
етапите на процеса следва 
да се вземат предвид 
различните нужди и стилове 
на учащите в областта 
на ПОО. Например, 
обучаемите, ориентирани 
към печат (които 
предпочитат да виждат); 
слухови (предпочитат 
слушане); тактилни 
(предпочитат практически 
подход); интерактивни 
(предпочитат вербализация); 
кинестетични (учат чрез 
действие); визуални и т.н. 
(Institute for Learning Styles 
Research, 1996 г.).

Този уеб куест е изцяло 
творчески, така че имате 
свободата да изразите своята 
креативност под формата 
на статия и PowerPoint 
презентация. За да проведете 
проучването, можете да 
използвате предоставените 
ресурси, но също и други 
ресурси или методи. 
Изненадайте ни!
Ето някои важни моменти, 
които трябва да бъдат 
включени в крайния ви 
продукт:
1. Започнете с 
проучването!  
Проучете какво е чувството за 
принадлежност към училище 
и защо то е важно. Кои са 
факторите, които оказват 
влияние? Каква е ролята 
на учителя? Използвайте 
предоставените ресурси, за 
да проучите темата. 
0. Време за провеждане на 
интервюта! 
Един от най-мощните 
фактори за принадлежност 
към училище са учителите. 
Когато младите хора се 
чувстват харесвани и 
обгрижвани от учителите 
и смятат, че учителите са 
симпатични и справедливи, 
те са по-склонни да споделят 
чувства за принадлежност 
към училището. 
Принадлежността е уникално 
преживяване и проучванията 
установяват, че има много 
неща, които могат да му 
повлияят. Проведете интервю 
с преподаватели и ученици. С 
помощта на предоставените 
ресурси, трябва да 
подготвите формуляр за 
оценка или въпросник, който 
ще използвате по време на 
интервюто. 
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Стъпка 
№. 

Име Цел Обяснение и съвети Пример за фактор 
за психологическо 
благополучие - чувство 
за принадлежност към 
училището
За преподавателите 
трябва да разберете какви 
практики използват, докато 
за учениците трябва да 
прецените какво е чувството 
им за принадлежност към 
училището. 
0. Време за провеждане на 
интервюта! 
Съберете изследванията, 
които имате в първата част 
на уеб куеста, с резултатите 
от интервюто и напишете 
своята статия! Сигурни 
сме, ще се съгласите, че 
от тези констатации може 
да се видят много неща, 
които да се направят за 
подобряване на чувството 
за принадлежност на 
младите хора. От нашите 
собствени изследвания 
знаем, че повечето 
училища искат техните 
ученици да изпитват 
чувство за принадлежност. 
Направете предложения!
0. Представете 
резултатите!
В последната стъпка на 
този уеб куест трябва да 
подготвите PowerPoint 
презентация, която да 
включва съдържанието 
на статията, и да я 
представите пред класа.
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Стъпка 
№. 

Име Цел Обяснение и съвети Пример за фактор 
за психологическо 
благополучие - чувство 
за принадлежност към 
училището

5 Ресурси Да 
предоставите 
на учениците 
полезни 
онлайн 
инструменти 
и уебсайтове 
за намиране 
на 
информация 
по темата.

Учителят ще даде на 
учениците указания как 
да намират и използват 
подходящи ресурси, което 
определя критериите за 
избор на надеждни уеб 
базирани информационни 
източници.

Това са предимно 
уебсайтове, видеоклипове, 
документи, статии и др. 
като съвременни ИТ 
инструменти в подкрепа на 
учебния процес.

Предоставянето на тези 
ресурси помага да се 
съсредоточи упражнението 
върху обработката на 
информация, а не само 
върху намирането ѝ, така 
че да се избегнат ресурси, 
които могат да насърчат 
учениците просто да 
копират и поставят.

 Ресурсите трябва 
да са свързани със 
съдържанието и не трябва 
да надвишават 3 ресурса 
за всяка стъпка (фази на 
процеса и ресурсите).

Изпитвате ли чувство 
за принадлежност?  
https://kids.frontiersin.
org/articles/10.3389/
frym.2020.00099

Глава 9. Чувство за 
принадлежност към 
училище.  https://www.
oecd-ilibrary.org/sites/
d69dc209-en/index.htm-
l?itemId=/content/compo-
nent/d69dc209-en  

5 начина да се повиши 
чувството на учениците 
за принадлежност към 
училището. https://www.
monash.edu/education/
teachspace/articles/5-ways-
to-boost-students-sense-of-
school-belonging 

Педагогика на чувството 
на принадлежност.  https://
cyc-net.org/cyc-online/cy-
col-0303-belonging.html 
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Стъпка 
№. 

Име Цел Обяснение и съвети Пример за фактор 
за психологическо 
благополучие - чувство 
за принадлежност към 
училището

6 Оценка и 
резултати 
от 
обучението

Да се 
разработи 
инструмент за 
оценка, който 
да оценява 
не само 
продукта 
като краен 
резултат, но и 
процеса.

Тази стъпка подчертава 
определянето на 
резултатите от обучението 
в съответствие със 
задачата и процеса на уеб 
куеста от самото начало.

Резултатът от уеб куеста 
обикновено е писмен 
или устен продукт 
или мултимедийна 
презентация. 

Добра идея е да се 
разработи рубрика 
за уеб куеста, която 
изяснява очакванията на 
учителя за учениците и 
измерва представянето 
им чрез многостранни 
задачи, базирани на 
предизвикателства.

Етапът на оценяване, 
чрез съставяне на 
собствени рубрики или 
други възможни оценки, 
трябва да оценява 
както представянето 
на учениците, така и 
материалните продукти, 
които те създават по 
време на сесията (това 
могат да бъдат доклади, 
презентации и др.). 

В края на сесията учителят/
фасилитаторът трябва да 
раздаде на учениците лист/
въпросник за оценка, за да 
оценят своето обучение и 
сесията като цяло. 

Знания 
  Основни познания 
за психологическите 
аспекти на чувството за 
принадлежност; 

  Знания относно 
важността на чувството 
за принадлежност 
за цялостното 
благополучие на човека; 

  Осъзнаване на добрите 
практики за засилване 
на чувството за 
принадлежност

Умения 
  Проучване и 
систематизиране на 
информация; 

  Изпълнение на 
сравнителни 
изследвания по 
различни аспекти; 

  Подобряване на 
решаването на 
проблеми;

  Оценка на значението 
на принадлежността към 
училището; 

  Оценяване на 
предоставените 
ресурси;  

  Гъвкавост; 
  Творческо мислене; 
  Положителна 
перспектива; 

  Развиване на 
комуникационни умения;

  Подобряване на 
работата в екип.

Той трябва да очертае 
и знанията, уменията и 
нагласите, които ще бъдат 
развити/популяризирани 
чрез прилагането на уеб 
куеста.

Умения 
  Подобряване на общото 
представяне;

  Чувство за по-
голяма свързаност с 
училищната среда; 

  Подобрение на 
отношенията с другите



2 0 2 0 - 1 - L T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 7 8 0 1 6

55

Иновативен уеб подход за подобряване и поддържане на благосъстоянието и психичното здраве на учащите се в ПОО

Стъпка 
№. 

Име Цел Обяснение и съвети Пример за фактор 
за психологическо 
благополучие - чувство 
за принадлежност към 
училището

7 Заключение Обобщаване 
на наученото 
от учениците 
след 
изпълнението 
на задачата по 
окуражаващ 
начин, 
който да ги 
вдъхнови да 
продължат 
да учат по 
темата.

Тази стъпка е свързана 
с извеждането на 
смислено заключение, 
което насърчава ученика 
да размишлява върху 
темата и да придобие по-
задълбочено разбиране.

Той напомня на учениците 
какво са научили и 
обобщава урока. 

Учениците обмислят 
придобитите знания и 
умения и се насърчават 
да разширяват знанията и 
опита си и в други области.

“Любовта, 
принадлежността и 
връзката са истинските 
универсални източници 
на благополучието.” - 
Поговорка

8 Дневник за 
размисъл

Да се даде 
възможност 
на учащите 
да добавят 
своите 
чувства и 
коментари 
по време 
на или след 
изпълнението 
на уеб куеста.

Отделно място след 
заключението, което да 
помогне на учителите 
да обобщят учебния 
опит и впечатленията на 
учениците. 

Тя насърчава учениците 
да обмислят процеса 
и резултатите и им 
позволява да споделят 
своите чувства, учебен 
опит и впечатления от 
изпълнената задача.

По време на процеса на създаване на уеб куест не забравяйте следните 4 характеристики 
на уеб куестовете (Модел ARCS на Keller за теория на мотивационния дизайн, 1979 г.):

  Внимание. Тя трябва да бъде интересна, за да привлече вниманието на учащите.
  Значение. Задачата трябва да е съобразена с нуждите, интересите и мотивацията 

на учащите.
  Увереност. Обучаемите трябва да се чувстват уверени, че могат да работят по 

задачата, защото ще получат ефективни насоки и подкрепа от учителя/фасилитатора 
на всички етапи от процеса..

  Удовлетвореност. Обучаемите трябва да са доволни от процеса, резултата и 
нивото на комуникация и сътрудничество.

3.1.2.Десет правила за качествен уеб куест 

Тези правила могат да се използват като контролен списък, както е показано по-долу:
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1.  Разчита на ясно дефинирана структура, основана на определен набор от стъпки, които 
учениците могат лесно да разберат и следват. 

2. Междупредметен е, но отговаря на стандартите на учебната програма 

3. Използва мотивиращо въведение 

4. Предлага реалистични и творчески дейности

5. Изисква придобиване, подбор и организиране на нови данни.

6.  Включва обща база от дейности за групова работа и специализирана част, базирана 
на споделена работа.

7.  Предоставя насоки и инструкции за различните части на процеса, свързани с 
когнитивните задачи.

8.  Изисква общо съгласие по отношение на придобитите знания за създаване на крайния 
продукт

9.  Предоставя насочено и ефективно използване на ресурсите на интернет и на 
инструментите за достъп и обработка на данни. 

10. Лесно приспособим е, поради дидактическите си указания.

Резюме  
Създаването на уеб куестове е по-лесно, отколкото си мислите! Просто следвайте осемте 
градивни елемента:

 Тема, която привлича вниманието - подходяща за учащите.
 Въведение, което ориентира учащите и предизвиква техния интерес.
 Задача, която описва крайния продукт на дейността.
 Процес, който обяснява стъпките, през които обучаемите трябва да преминат, за да 

изпълнят задачата.
 Ресурсите са уебсайтовете, които учениците използват, за да изпълнят задачата.
 Оценката и резултатите от обучението, които измерват резултатите от дейността.
 Заключението обобщава дейността и насърчава учениците да обмислят процеса и 

резултатите.
 Дневник за размисъл, който позволява на учениците да добавят своите чувства и 

коментари.

Уебзадачите винаги трябва да се разработват въз основа на специфичните нужди и стилове 
на учене на Вашите ученици и могат да им осигурят разнообразни сетивни преживявания.

Използвана литература   
Dodge B. (2017). Създаване на уеб куестове. San Diego State University. . https://webquest.
org/index-create.php
Институт за изследване на стиловете на учене, 1996 г. https://www.learningstyles.org/in-
dex.html, Keller, J.M. (1979 г.). Мотивация и дизайн на обучението: Journal of Instructional 
Развитие, 2(4), 26-34.
Starr L. (2016 г., 7 ноември), Education world. Създаването на уеб куест е по-лесно, 
отколкото си мислите.  
https://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech011.shtml 
Предизвикателство T. Обучение по предприемачество с помощта на обучение, основано на 
предизвикателства. Обучение на обучители учебна програма. https://t-challenge.eu/upload-
ed/tiny/files/t_challenge-o2tot-manual-en.pdf
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Глава 4: Съвети и трикове за 
преодоляване на често срещани спънки 
при създаването на уеб куестове
Въведение  
Тази глава съдържа следното:

 Как да избегнете често срещани пречки или капани при създаването на уеб куестове;
 Съвети и трикове за преодоляване на често срещаните капани;
 Контролен списък за създателя на уеб куестове (какво да се направи, какво да не се 

прави, как да преодолее).

В този раздел можете да намерите някои полезни насоки (какво да правите и какво да 
избягвате), когато използвате уеб куестовете за целите на обучението. Фасилитаторите 
трябва да ги следват при създаването на уеб куестове. 

4.1.Няколко съвета и трикове, които трябва да се вземат предвид при 
създаването на уеб куестове
Когато създавате уеб куестове, трябва да имате предвид някои общи съвети:

  Уеб куестовете са най-подходящи за групови дейности, въпреки че могат да 
се представят индивидуални запитвания, което прави дейността приложима в 
дистанционното обучение.

  Уеб куестовете могат да бъдат разширени, като се включат мотивационни елементи в 
основната им структура, като се даде възможност на учащите да играят определена 
роля (напр. учен, детектив, репортер) и се стимулира обменът между тях.

  Уеб куестовете могат да бъдат разработени в рамките на една дисциплина или да 
бъдат интердисциплинарни. Тъй като последният вариант е по-предизвикателен 
както за учащите, така и за обучителите, начинаещите трябва да се придържат към 
еднопредметни уеб куестове.

  Разберете обучаващите се и целевата група - разберете очакваното ниво на техните 
знания, умения и мотивация, за да можете ефективно да планирате подходящите за 
тях дейности.



2 0 2 0 - 1 - L T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 7 8 0 1 6

58

www.staywell-project.eu

  Не повишавайте нивото на езика за по-слабо подготвените ученици.
  Създайте система за наблюдение на напредъка на учениците и ги информирайте за 

резултатите - обратната връзка насърчава ученето и мотивацията. 
  Направете мозъчна атака за всички възможни проблеми, които биха могли да 

възникнат по време на провеждането на уеб куестове, и се опитайте предварително 
да предложите решения на фасилитатора. 

  Положете усилия да потвърдите всеки принос, за да насърчите участниците да 
споделят и да създадете безопасна среда. 

Преди/в началото на уеб куеста:
  Активизиране на учениците и привличане на техния интерес и внимание, 

което ще ги мотивира да участват в следващите дейности. Можете да използвате: 
енергизиращи дейности, дейности за запознаване, ледоразбивачи, сесии за мозъчна 
атака по темата на уеб куеста (писане на флипчарт или на дъската) в по-малки групи 
или всички заедно.

  Опознаване  - участниците трябва да се познават помежду си, така че започването 
с дейности за опознаване е много добра практика. Това създава по-приемлива и 
комфортна среда, в която всеки може да си сътрудничи безпроблемно. 

  Насоки за безопасно и правилно търсене в интернет - тъй като уеб куестовете 
се основават на проучване в интернет, на участниците трябва да се предостави 
информация за това как да използват търсачките, какви ключови думи да включват, 
кои източници и уебсайтове са надеждни и как да оценяват критично съдържанието 
на уебсайтовете.  

  Групови правила - в началото предвидете няколко минути за обсъждане на някои 
групови правила (забрана на телефоните по време на сесиите, когато някой говори, 
другите слушат, уважение...) и накарайте всички да се съгласят с тях. Ако участниците 
имат възможност да участват в процеса на създаване на правилата, е по-вероятно 
да ги спазват, тъй като могат да се отнасят към тях по-лично.

По време на уеб куеста:
  Всеки трябва да има възможност да изрази мнението си, за да се избегнат 

неактивни и пасивни участници. Това може да се постигне чрез работа в по-малки 
групи, чрез обикаляне на групата, при което всеки споделя по нещо по темата, чрез 
хвърляне на топка към човека, който трябва да говори следващия, докато всички се 
свържат, и т.н.  

  Не търсете верни или грешни отговори, а по-скоро се оповавайте на личния 
опит, възприятията и аргументите на учениците. Това помага на учениците, които не 
са толкова уверени в знанията и уменията си, да изразят мнението си и да участват 
в задачите и насърчава творчеството и активирането на предварителните знания. 

  Управлението на времето е важно - ограниченията във времето за изпълнение 
на задачите насърчават участниците да работят ефективно по задачата и позволяват 
на цялата група да приключи навреме, като се избягва умората и липсата на енергия. 
Но...

  По-добре е да нямате прекалено строг график. Оставете участниците да 
изследват, да се наслаждават и отчасти да създават хода на сесията. 

  Направете така, че да е забавно - това е единственият шанс за групите да 
участват в открита, безопасна и подкрепяща среда.

  Разнообразие - използвайте връзки, които съдържат по-динамично и интерактивно 
съдържание (не само видеоклипове).

  Не се съсредоточавайте само върху груповите дейности, тъй като те отнемат 
много време. Индивидуалната работа трябва да се извършва по-често, за да се 
спести време.
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  Включете разнообразни стимули; някои ученици може да запомнят думите от 
речника, като ги изиграят, други - като прочетат подсказките и гледат диаграма, 
а трети - като чуят как съучениците им извикват отговорите. Затова се стремете 
да осигурите разнообразни сетивни преживявания за учениците, за да им дадете 
възможност да учат в предпочитания от тях стил на учене. 

 Преди да започнете задачата, се уверете, че всички я разбират.

След уеб куеста:
  Цифрова оценка - всички участници могат да я направят бързо и онлайн. 

Предлаганият инструмент е Microsoft Forms.
  Тя обаче има и някои недостатъци - участниците могат да кликнат върху въпросите, 

без да се замислят върху тях, което води до повърхностен преглед. Ето защо се 
предлага личната оценка да се комбинира със задаване на по-задълбочени 
въпроси и насърчаване на участниците да се аргументират, да обясняват отговорите 
си и да задават по-общи въпроси в онлайн формуляра. 

  По време на оценката задавайте отворени въпроси, но нека те да бъдат достатъчно 
конкретни, за да не се чувствате претоварени и за да получите информацията, която 
Ви интересува.

4.2.А Контролен списък за създателя на уеб куестове 
Въведение
Проверете дали дейността(ите):

 активира предварителните знания на ученика.
 насърчава ги да мислят и да събират идеи за уеб куеста.
 възбужда интереса им.
 привлича вниманието им.
 ги насърчава да се опознаят. 
 запознава ги с насоките за търсене в интернет.
 ги запознава с правилата на групата по време на уеб куеста.

Задачи
Проверете дали дейностите/задачите:

 спомагат да се постигнат резултатите от обучението в рамките на уеб куеста.
 включват групова и/или индивидуална работа.
 са свързани с обекта на уеб куеста.
 включват споделяне на мнения и личен опит на учениците по темата.
 не включват верни или грешни отговори.
 включват различни видове задачи, за да се поддържа интереса на учениците.
 са ограничени във времето, но не са ограничителни.
 са изчерпателни за всички.

Процес
Проверете дали процесът:

  включва представяне на темата на уеб куеста, за да се адаптира към различните 
стилове на учене. 

  включва представяне на предмета на уеб куеста, за да се отговори на нуждите на 
различните учащи в областта на ПОО.

 включва мултимодални стратегии за преподаване.
 насърчава спокойна и забавна атмосфера.



2 0 2 0 - 1 - L T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 7 8 0 1 6

60

www.staywell-project.eu

Ресурси
Проверете, дали препоръчаните ресурси:

 са изчерпателни за различните езикови нива и знания на учащите.
 са надеждни.
 са научно признати.
 запознават учениците със съвременни ИТ инструменти.
 възпрепятстват учениците да копират и поставят.

Оценка
Проверете дали оценката на уеб куеста:

  (индивидуалната оценка) е базирана в интернет.
  (груповото оценяване) се провежда под формата на личен дебат.
  включва спокойна и открита атмосфера.
  включва отворени въпроси. 
  дава на участниците възможност за свободен коментар.
  се базира на достатъчно конкретни въпроси.

Заключение
Проверете дали заключението включва:

 свързване на различни теми, изчерпателно включени в уеб куеста. 
 размисъл по темата.
 насърчава по-задълбочено разбиране.

Резюме  
Когато подготвяте уеб куестове, трябва да имате предвид три етапа: преди, по време и 
след приключване на уеб куеста. На първия етап е важно да помислите за подготовката 
на учениците; на втория етап - да се уверите, че те се чувстват удобно, безопасно и са 
ангажирани със задачите, а след приключване на уеб куеста - да направите обобщение и 
последващи действия. 

Използвана литература 
Dodge, B. (2017). Създаване на уеб куестове. San Diego State University. 
https://webquest.org/index-create.php 
Starr, L. (2016 г., 7 ноември), Светът на образованието. Създаване на WebQuest | По-лесно 
е, отколкото предполагате 
Помислете. https://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech011.shtml 
Предизвикателство T. Обучение по предприемачество с помощта на обучение, основано на 
предизвикателства. Обучение на обучители 
учебна програма. https://t-challenge.eu/uploaded/tiny/files/t_challenge-o2tot-manual-en.pdf
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Глава 5: Пакет с ресурси за 
благополучие
Въведение  
Тъй като сте учител и общувате с ученици почти всеки ден, може би сте един от най-
добрите, които могат да видят силните и слабите страни на учениците си. По този начин 
възможността да създавате свои собствени нови уеб куестове може да бъде полезен 
инструмент, който би помогнал да се отговори точно на нуждите на учениците и ефективно 
да се подобрят уменията им за благополучие, а оттам и психичното им здраве като цяло. 
За да сте сигурни, че създадените от Вас уеб куестове съдържат надеждна информация, 
че са разработени по начин, който би предизвикал отзвук сред учениците и би бил насочен 
към уменията им за благополучие, Ви предоставяме списък с използвана литература, 
който съдържа надеждна и лесна за четене информация за психичното здраве и начините 
за неговото насърчаване. 

Този списък с литература, връзки и ресурси, свързани с благосъстоянието на учащите, е 
полезен инструмент, който ще Ви помогне да придобиете значителни познания по темата 
за благосъстоянието и психичното здраве, което може да бъде полезно по два начина: 

 1.  Ще можете да използвате тези знания, за да създадете нови дейности, базирани 
на уеб куестове, които ще подтикнат учащите да навлязат по-дълбоко в темата за 
психичното здраве и да развият уменията, необходими за поддържането ѝ.

 2.  Ще развиете уменията, необходими за редовното насърчаване на благосъстоянието 
на учениците в класната стая, ще забележите кога те изпитват трудности и ще 
можете да им осигурите достатъчна помощ.  



5.1. Учене за психичното здраве
По-долу ще намерите таблица със списък на информационните ресурси. Първата част на 
таблицата съдържа линкове, които ще Ви дадат широк преглед на темата за психичното 
здраве и всичко, което трябва да знаете, за да повишите своята и на учащите се грамотност 
в областта на психичното здраве. Във втората част на таблицата ще намерите списък на 
уменията за благополучие, върху които са изградени уеб куестовете. Всяко умение има 
съответна връзка, съдържаща информация за въздействието му върху благосъстоянието 
на учащите се, заедно със съвети как да го насърчите. Всеки уеб куест тематично обхваща 
едно умение. Можете да следвате тази логика, когато създавате свои собствени уеб 
куестове.

Тема Връзки Относно

Как разбираме 
психичното 
здраве?

1. https://delphis.org.uk/men-
tal-health/continuum-men-
tal-health/  

2.  https://delphis.org.uk/men-
tal-health/the-biopsychoso-
cial-model-of-mental-health/ 

1. Психичното здраве е спектър;

 2. Какво влияе върху психичното 
здраве - биопсихосоциален 
модел на психичното здраве;

Проблеми с 
психичното 
здраве

https://www.mind.org.uk/in-
formation-support/types-of-
mental-health-problems/men-
tal-health-problems-introduction/
about-mental-health-problems/ 

Преглед на най-често срещаните 
психични проблеми, възможни 
причини и възстановяване.

Устойчивост https://www.apa.org/topics/resil-
ience/guide-parents-teachers 

Определение на понятието 
“устойчивост” и съвети за 
учителите как да изграждат 
устойчивост у учениците.

Стигма за 
психичното 
здраве

https://www.psychiatry.org/pa-
tients-families/stigma-and-discrim-
ination 

Какво представлява стигмата 
за психичното здраве? Как се 
отразява тя на хората с психични 
проблеми? Как да се справим с 
нея?

Грижа за благо-
състоянието - 
за млади хора

https://www.mind.org.uk/infor-
mation-support/for-children-and-
young-people/looking-after-your-
self/ 

https://www.mind.org.uk/
information-support/for-chil-
dren-and-young-people/under-
standing-my-feelings/#When-
ShouldIAskForHelp 

Информацията е представена 
по начин, който би бил 
интересен за младите хора. 
От гледна точка на учителя - 
дава добра представа за това 
коя информация е подходяща 
за младите хора и какъв е 
ефективният начин за нейното 
структуриране.
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Как да получите 
помощ и 
подкрепа - за 
млади хора

 https://www.mind.org.uk/infor-
mation-support/for-children-and-
young-people/how-to-get-help-and-
support/ 

Изчерпателен преглед на това 
къде младите хора могат да 
намерят подкрепа за психичното 
си здраве - от подходи за 
самопомощ до наличните видове 
услуги за психично здраве и 
полезни контакти. Като учител е 
важно да знаете как да съветвате 
и насочвате учащите се да 
търсят подкрепа за психичното 
си здраве.

Линкове, съдържащи информация за уменията или факторите, върху които 
са изградени уеб куестовете и които оказват значително влияние върху 
благосъстоянието на учащите: 
*различни от връзките по-горе

Психологическа травма: https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-
mental-health-problems/trauma/about-trauma/ 

Чувство за принадлежност към 
училището:

https://www.panoramaed.com/blog/stu-
dent-sense-of-belonging 

Емоционална регулация: https://www.verywellmind.com/emotion-regula-
tion-skills-training-425374 

Недискриминация и приемане 
на разнообразието

https://www.coe.int/web/campaign-free-to-speak-safe-
to-learn/tackling-discrimination 

Насърчаване на здравословни 
взаимоотношения

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-pro-
tection-schools/promoting-healthy-relationships 

Грамотност в областта на 
социалните медии

https://www.helpguide.org/articles/mental-health/so-
cial-media-and-mental-health.htm 

Тормоз и кибертормоз https://www.stopbullying.gov/ 

Цялата страница е посветена на темата за 
тормоза. Разгледайте различните раздели за 
дефиниции, превенция и отговори.

Адекватно когнитивно 
натоварване

https://blog.innerdrive.co.uk/using-cognitive-load-theo-
ry-in-the-classroom 

Вземане на решения https://ohioline.osu.edu/factsheet/HYG-5301 



2 0 2 0 - 1 - L T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 7 8 0 1 6

64

www.staywell-project.eu

Разговори за употребата на 
вещества с учениците

https://www.hazeldenbettyford.org/articles/prevention/
talk-about-addiction-with-students 

Емпатия https://youtu.be/1Evwgu369Jw 

5.2. Създаване на собствени уеб-задачи с помощта на пакета с ресурси за 
благосъстояние
След като сте прегледали толкова много връзки, може би се питате - какво да правя с 
цялата тази информация сега? Има два начина да приложите цялата тази информация на 
практика и да се възползвате от нея - и двата са свързани с уеб куестовете - интерактивен и 
практичен начин за обсъждане и насърчаване на благосъстоянието на учащите в класната 
стая.

1. Промяна и подобряване на съществуващите уеб куестове.  
Може би има уеб куестове, за които смятате, че не схващат напълно идеята или им 
липсват важни аспекти. Може би имате предвид упражнение, което искате да добавите 
към даден уеб куест? Не се колебайте да промените подробностите на уеб куестовете, като 
използвате информацията от връзките по-горе. Връзките съдържат надеждна информация, 
която отразява съвременен подход към психичното здраве, така че можете да сте сигурни, 
че промените Ви ще бъдат в съответствие с останалите уеб куестове.  Насоки за това как 
да актуализирате уеб куестовете можете да намерите в Глава 4 и Глава 5.

2. Създайте свои собствени уеб куестове.
Може би сте забелязали конкретни умения за благополучие, които учениците Ви трябва да 
подобрят най-много. Или пък смятате, че някои умения за благополучие изискват повече 
внимание? Или те могат да бъдат представени по различен начин от съществуващия 
уеб куест? Продължете и създайте изцяло нови допълнителни уеб куестове. Приложете 
информацията от линковете на практика и създайте интерактивни и смислени упражнения, 
които отговарят на когнитивното натоварване на Вашите ученици. Освен това имате 
уникалната възможност да се консултирате със самите обучаеми - кои са темите и уменията 
за благополучие, които искат да засегнат? Какъв вид упражнения са най-ефективни за тях? 
Насоки за това как да създавате свои собствени уеб куестове можете да намерите в Глава 
4 и Глава 5.

5.2.1. Ползите
Ако започнете редовно да създавате, актуализирате и използвате уеб куестовете 
в преподавателската си практика, те ще се превърнат в ефективен инструмент за 
популяризиране на благосъстоянието. Решаването на уеб куестове в клас не само подтиква 
обучаемите да се запознаят с темите за психичното здраве и практиките за насърчаване на 
благополучието, но и създава възможности за обсъждане на лични преживявания, чувства 
и психични състояния. С други думи, решаването на уеб куестове дава възможност за 
създаване на открита и приемаща среда в класа. 
Освен това, след като сте се запознали с темата за психичното здраве в предишните 
дейности, сега сте добре подготвени да забележите кога учениците може да се нуждаят от 
помощ и да реагирате на техните притеснения и състояния по съпричастен начин. Подобна 
позитивна среда с внимателни и достъпни учители може да има огромен положителен 
ефект върху благосъстоянието на учениците, да ги накара да се чувстват подкрепени и 
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уверени в решенията, които вземат, и по този начин да станат по-активни в живота си и да 
бъдат устойчиви, когато се сблъскват с различни житейски предизвикателства.

5.3. Включване на други/връстници
За да приложим ефективни стратегии за насърчаване на психичното здраве, е необходим 
цялостен училищен подход. Въпреки че това е дълъг процес, който зависи от училищната 
политика, можете да започнете, като запознаете повече учители с уеб куестовете и 
насърчавате благосъстоянието в клас. Поканете ги да си сътрудничат при създаването на 
новите уеб куестове, обяснете им как работят и ги насърчете да ги използват в часовете 
си. Това е чудесен начин да навлезете в темата за психичното здраве и да споделите 
помежду си опит, трудности или добри практики. Колегиалността и подкрепата са мощни 
инструменти за повишаване на експертния опит и осигуряване на емоционална подкрепа 
при справяне не само с професионалния, но и с личния стрес. В крайна сметка всички ние 
бихме могли да се възползваме от информацията, предоставена в уеб куестовете.

Резюме  
Психичното здраве е много разнообразна и чувствителна тема и изисква деликатен подход. 
Трябва да имате опит, за да се справите с нуждите на младежите и да ги подкрепите, 
когато е необходимо. Има много повече информация за психичното здраве на младежите. 
Продължавайте да търсите надеждни източници, които:

 1. Не противоречат на информацията, представена в предоставените връзки; 
 2.  Насърчават основан на човешките права и ориентиран към човека подход към 

психичното здраве и разчитат на биопсихосоциален, а не на биомедицински 
модел;

 3. Не са стигматизиращи по никакъв начин. 

Задълбочаването на разбирането на темата ще Ви направи по-уверени в създаването 
на уеб куестове и в ежедневното насърчаване на добра, приемаща и разбираща среда 
в класната стая. Завършването на уеб куестовете и обсъждането на тези теми заедно с 
учениците може да им помогне да се превърнат в активни участници в живота си, които 
знаят как да се грижат за своето благополучие и да станат готови да навлязат в зряла 
възраст и да се справят с естествените предизвикателства, които се появяват в живота!
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