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Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus Plus 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Ο οδηγός είναι μια κοινή παραγωγή των εταίρων του προγράμματος StayWell: Kutahya Dumlupinar 
University-TR, Psichikos Sveikatos Perspektyvos-LT, Foyle International Ltd.-UK, European Center 
for Quality Ood-BG, Akmi Anonimi Ekpaideftiki Etairia-GR, Mednarodna Zveza Za Zdravje Mladih - 
International Youth Health Organization-SI και ο συντονιστής εταίρος Vilniaus Kolegija-LT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την παραγωγή του παρόντος η δημοσίευση δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων του κεφαλαίου 

και της Επιτροπής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να 

γίνει των τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. 
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Εισαγωγή  
Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα StayWell! 

Το έργο StayWell είναι ένα έργο στρατηγικής εταιρικής σχέσης Erasmus+ για τη συνεργασία για 

την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, το οποίο θέτει ως γενικό στόχο την ανάπτυξη 

μιας καινοτόμου διαδικτυακής μαθησιακής προσέγγισης για την προώθηση και τη διατήρηση της 

ευεξίας και της ψυχικής υγείας των εκπαιδευομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση μέσω της απόκτησης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που θα τους 

βοηθήσουν να σπουδάσουν αποτελεσματικά, να κυριαρχήσουν στη ζωή τους και να εισέλθουν 

στην αγορά εργασίας.The project provides secondary VET learners, teachers, leaders, and 

psychologists with a new to-date web-based instrument for measuring, monitoring and 

continuously improving VET learners’ psychological, cognitive, social, and physical wellbeing. 

Το έργο έχει 2 καινοτόμες λύσεις:  
 

1. Το έργο παρέχει στους εκπαιδευόμενους της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στους εκπαιδευτικούς, στους διευθυντές και στους 
ψυχολόγους ένα νέο και σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο για τη μέτρηση, την 
παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση της ψυχολογικής, γνωστικής, κοινωνικής και 
σωματικής ευεξίας των εκπαιδευόμενων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 

2. Το έργο προσφέρει ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον βασισμένο σε προκλήσεις για την 
ενίσχυση και τη διατήρηση των δεξιοτήτων ευεξίας των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ μέσω 
διαδικτυακών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη μορφή WebQuests. 

 

Μέσω της χρήσης WebQuests στο σχεδιασμό ενός ψηφιακού εργαστηρίου, το έργο σκοπεύει να 
ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να συνειδητοποιούν, να επαληθεύουν και να 
βελτιώνουν συνεχώς το επίπεδο της ψυχολογικής, γνωστικής, κοινωνικής και σωματικής τους 
ευεξίας. Σχετικά με το θέμα, αναπτύσσεται ο Οδηγός Πλοήγησης του Εργαστηρίου Ψηφιακής 
Ευεξίας για να βοηθήσει τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης να ξεκινήσουν με τη χρήση του 
εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος που βασίζεται σε προκλήσεις.  

 
Αυτό το ολοκληρωμένο εργαλείο καθοδήγησης για την ευεξία και την ψυχική υγεία των 
εκπαιδευομένων της ΕΕΚ έχει ως στόχο να εμπλουτίσει τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις των 
εκπαιδευτικών της ΕΕΚ που σχετίζονται με τη μάθηση βάσει προκλήσεων και την προαγωγή της 
ευεξίας στην τάξη, μέσω της δημιουργίας ενός εργαλείου πλοήγησης πλήρους κύκλου που θα 
τους υποστηρίξει στην εφαρμογή, την προσαρμογή και τη δυνατότητα μεταφοράς της καινοτόμου 
διαδικτυακής προσέγγισης του έργου. 
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Πρόλογος 
Αγαπητοί επαγγελματίες της εκπαίδευσης, 

Σε αυτόν τον Οδηγό, θα βρείτε μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση για το πώς να εφαρμόσετε την 
προσέγγιση του Ψηφιακού Εργαστηρίου στην πράξη και πώς να δημιουργήσετε τα WebQuests 
(WQs) και να διαπρέψετε στη χρήση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων για μάθηση βασισμένη 
σε προκλήσεις. 

 
Ο οδηγός αποτελείται από δύο μέρη: 

Μέρος 1. Οδηγός εφαρμογής 

Αυτό το μέρος έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση το 
Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας στην τάξη για να ενισχύσουν την ευεξία και την ψυχική υγεία των 
εκπαιδευομένων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Μέρος 2. Οδηγός ανάπτυξης 

Το δεύτερο μέρος έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ΕΕΚ, 
ιδίως τους εκπαιδευτικούς, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους που 
βασίζονται σε WebQuest για το ίδιο ή άλλα θεματικά πεδία, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω τις 
παιδαγωγικές τους προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη μάθηση βάσει προκλήσεων.
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Στόχος: 

Αυτό το μέρος θα σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στον τρόπο με τον οποίο 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση το 

Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας στην τάξη σας για να ενισχύσετε την ευεξία 

και την ψυχική υγεία των εκπαιδευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 
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Μαθησιακά αποτελέσματα των κεφαλαίων του 
Μέρους 1: 
Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία διδασκαλίας της WQ: 

     Θα ανακαλύψετε περισσότερα για το έργο. 

     Θα ορίσετε ποια είναι η μεθοδολογία διδασκαλίας WQ. 

   Θα αναγνωρίσετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μεθοδολογία στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της ευεξίας και της ψυχικής υγείας. 

     Θα αναφερθείτε στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μεθοδολογία στο πλαίσιο της  

       ευεξίας και της ψυχικής υγείας. 
  

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 2. Χρήση του Εργαστηρίου Ψηφιακής Ευεξίας: 

    Θα αναγνωρίσετε τους ρόλους και τις ευθύνες των εκπαιδευτικών κατά τη χρήση των 
στοιχείων WebQuests στο O3 με τους μαθητές. 

   Θα ανακαλύψετε τη χρήση του WebQuest από την αρχή μέχρι το τέλος στο πλαίσιο της 

ευεξίας και της ψυχικής υγείας των μαθητών. 

   Θα χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας ακολουθώντας τις 

οδηγίες για τον τρόπο εργασίας με τους μαθητές. 
 

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 3. Σχεδιασμός και διεξαγωγή συνεδριών WQ: 

    Θα αναγνωρίσετε ορισμένες σκέψεις κατά την εργασία με τα WQs ως διαδικτυακούς   
       πόρους και εργαλεία πληροφορικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

    Θα κατανοήσετε τις τρεις προσεγγίσεις στην επιλογή των WebQuests. 

    Θα διεξάγετε μαθήματα WQ ακολουθώντας μια προσέγγιση. 

    Θα αναγνωρίσετε ορισμένους παράγοντες για την επιλογή WebQuests.  

    Θα βελτιώσετε την κατανόηση του ρόλου του διαμεσολαβητή με τα βήματα που πρέπει να   
       ακολουθήσετε στις μαθήματα WQ. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 4. Αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευομένων 
στην ΕΕΚ: 

    Θα εξηγήσετε πώς να αξιολογείτε τις επιδόσεις των μαθητών μέσω ενός πλέγματος   

      αξιολόγησης με ρουμπρίκες σε κάθε ένα από τα WebQuests. 

    Θα βελτιώσετε την κατανόηση της αξιολόγησης με τις προτεινόμενες ευέλικτες μεθόδους  

      αξιολόγησης. 

    Θα αναγνωρίσετε τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας ρουμπρίκας. 

    Θα δώσετε παραδείγματα ρουμπρίκας που πληρούν διαφορετικά κριτήρια.. 

    Θα δημιουργήσετε ρουμπρίκες για την αξιολόγηση των WQs με πολύπλευρες  

      δραστηριότητες. 
 

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 5. Πιλοτική έκθεση StayWell: 

    Θα ανακαλύψετε τις εμπειρίες από τις πιλοτικές δοκιμές και τις επιδείξεις του StayWell 

Wellbeing Skillbox και του Digital Wellbeing Lab του έργου σε όλες τις χώρες-εταίρους. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη μεθοδολογία 
διδασκαλίας WQ 
Εισαγωγή  

Καλώς ήρθατε στον Οδηγό πλοήγησης του Εργαστηρίου Ψηφιακής Ευεξίας! 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία διδασκαλίας 
WQ που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα StayWell.  

 

 

 
 

1.1. Το Πρόγραμμα 

Το έργο StayWell είναι ένα έργο στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ για τη συνεργασία για την 
καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, το οποίο θέτει ως γενικό στόχο την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου διαδικτυακής μαθησιακής προσέγγισης για την προώθηση και τη διατήρηση της ευεξίας 
και της ψυχικής υγείας των εκπαιδευομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω της 
απόκτησης κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να σπουδάσουν 
αποτελεσματικά, να διαχειριστούν τη ζωή τους και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 
 
Το StayWell έχει 4 βασικά αποτελέσματα, τα οποία σχετίζονται με το πλαίσιο χαρτογράφησης της 
ευεξίας (αποτέλεσμα 1), το Wellbeing Skillbox (αποτέλεσμα 2), το ψηφιακό εργαστήριο ευεξίας 
(αποτέλεσμα 3) και τον οδηγό πλοήγησης του ψηφιακού εργαστηρίου ευεξίας (αποτέλεσμα 4).
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1.2. Ο στόχος του αποτελέσματος 4: Ο οδηγός 
πλοήγησης του εργαστηρίου ψηφιακής 
ευεξίας 

Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να σχεδιαστεί 
ο Οδηγός πλοήγησης του Εργαστηρίου Ψηφιακής 
Ευεξίας, ο οποίος θα είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο 
καθοδήγησης με διττό σκοπό: 

1. Να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ για το 
πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με 
αυτοπεποίθηση το Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας 
στην τάξη για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των 
εκπαιδευομένων ΕΕΚ. 

2. Υποστήριξη των μαθητών ΕΕΚ στο σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη δικών τους δραστηριοτήτων 
βασισμένων σε WebQuest για το ίδιο ή άλλα 
θέματα, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω τις 
παιδαγωγικές τους προσεγγίσεις που σχετίζονται 
με τη μάθηση βάσει προκλήσεων. 

 

 

1.3. Η μεθοδολογία διδασκαλίας WQ 

Το WebQuest είναι μια διαδικτυακή μάθηση προσανατολισμένη στη διερεύνηση, η οποία δίνει 
έμφαση στο ρόλο των μαθητών ως πρωταρχικών παραγόντων της μάθησης.  

Το WebQuest στοχεύει στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών για αναζήτηση γνώσεων μέσω 
μιας διαδικτυακής ομαδικής δραστηριότητας. Κατά τη διαδικασία, οι μαθητές ανακτούν και αναλύουν 
δεδομένα (πηγές) σχετικά με ένα θέμα, μετατρέπουν τις πληροφορίες σε γνώση και παρουσιάζουν 
τη νέα γνώση και την κατανόησή τους δημιουργώντας ένα τελικό προϊόν. 

Το WebQuest ως μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης προωθεί τη μάθηση με βάση το έργο, καθώς 
και τη μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση. Οι μαθητές διερευνούν προβλήματα και προκλήσεις 
του πραγματικού κόσμου για να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες και να κατανοήσουν βαθύτερα 
το θέμα που μελετούν. 

 

 

 
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. 

 

Evaluation & Learning Outcomes 
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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 

 
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 par t 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

 

Reflection Journal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proverb 

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 inter view, together with your research, and make suggestions about how to 

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’ 

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

 
 

 
 

increase the students’ sense of belonging to school.  sense of belonging at school and their relations with teachers. https://www.oecd-ilibrary.org/    

 

 

    Εικόνα: Παράδειγμα μιας διαδικτυακής ερώτησης/ WebQuest StayWell 

Κάθε WebQuest έχει την ακόλουθη δομή: 

1. Εισαγωγή: περιλαμβάνει το πλαίσιο, παρέχει στους μαθητές βασικές πληροφορίες και        
     κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. 

2. Εργασία: περιγράφει το αποτέλεσμα που πρέπει να παρουσιαστεί στο τέλος του WebQuest. 

Καινοτόμος διαδικτυακή προσέγγιση για την προώθηση και τη διατήρηση της ευεξίας και της ψυχικής  
υγείας των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ 

 

“True belonging 
only happens when we 
present our authentic, 

our sense of belonging can 
never be greater than our 
level of self-acceptance.” 

 

www.staywell-project.eu 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
9 

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.staywell-project.eu/


 

        

 
 

3. Διαδικασία: περιγράφει τα βήματα και τους ρόλους που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
εκπαιδευόμενοι για να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί. Κάθε βήμα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνδέσμους με ιστοσελίδες, άρθρα, ιστολόγια και βίντεο που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους μαθητές να ολοκληρώσουν την εργασία.   

4. Πηγές: πρόκειται για ιστότοπους, βίντεο, έγγραφα και άρθρα. Η παροχή αυτών βοηθά στην 
εστίαση της άσκησης στην επεξεργασία των πληροφοριών. 

5. Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα: είναι ευθυγραμμισμένα με τη μέτρηση των 
επιδόσεων των μαθητών. Πρέπει να είναι δίκαιη, σαφής, συνεπής και συγκεκριμένη για τα 
καθήκοντα. 

6. Συμπέρασμα: το συμπέρασμα περιλαμβάνει τι θα έχουν μάθει οι μαθητές μέχρι το τέλος της 
διαδικτυακής ερώτησης και τους ενθαρρύνει να επεκτείνουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους. 

7. Ημερολόγιο αναστοχασμού: ένας ξεχωριστός χώρος μετά το κλείσιμο της εργασίας θα    
επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να προσθέσουν τα συναισθήματα και τα σχόλιά     τους 
κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή του WQ, ώστε να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 
ανακεφαλαιώσουν τις μαθησιακές εμπειρίες και τις εντυπώσεις των μαθητών. 

1.4. Πλεονεκτήματα της εφαρμογής της μεθοδολογίας WQ για τους εκπαιδευτικούς 

Τα WebQuests έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τα μαθήματα των εκπαιδευτικών. Πρώτον, τα 
WebQuests έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία σχεδιασμού όμοια με αυτή που ακολυθείται στην 
ανάπτυξη της δομής των μαθημάτων τους. Επιπλέον, η μεθοδολογία WebQuest τους προσφέρει 
την ευκαιρία να κάνουν μια δομημένη χρήση του διαδικτύου, καθώς τα μαθήματα που βασίζονται 
στη έρευνα στοχεύουν στην ουσιαστική καθοδήγηση των μαθητών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν ευκολότερα να σχεδιάσουν μαθήματα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές μαθησιακές 
ανάγκες και στυλ, διατηρώντας όλους τους μαθητές σε εγρήγορση και υιοθετώντας την 
εξατομικευμένη μάθηση. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν πιο δημιουργικοί και να βρουν 
εναλλακτικούς τρόπους για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος. 

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών ΕΕΚ σε 
καινοτόμες διαδικτυακές μεθοδολογίες που 
βασίζονται σε προκλήσεις θα ενισχύσει την ευεξία 
των εκπαιδευομένων ΕΕΚ, θα τους βοηθήσει να 
αναπτύξουν τις δραστηριότητες που βασίζονται 
στην έρευνα και θα τις ενσωματώσει έξυπνα στα 
προγράμματα σπουδών. Έτσι, θα ενισχύσουν την 
ικανότητά τους να δημιουργούν ένα ελκυστικό 
μαθησιακό περιβάλλον, να εφαρμόζουν 
μαθητοκεντρική διδασκαλία στην τάξη, και να 
έχουν μαθητές με μεγαλύτερο κίνητρο και 
καλύτερες επιδόσεις. 

 

 

1.5. Πλεονεκτήματα της εφαρμογής της μεθοδολογίας WQ για τους σπουδαστές 
 

Το WebQuest έχει ευεργετικά αποτελέσματα για 
τους μαθητές, είναι μια μαθητοκεντρική τεχνική 
που αφορά μαθητές με διαφορετικούς 
μαθησιακούς τύπους (π.χ. οπτικός τύπος). Οι 
μαθητές είναι πιο συγκεντρωμένοι και 
ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες (π.χ. κριτική σκέψη). Οι μελέτες 
αποκάλυψαν ότι τα WebQuests βοηθούν στην 
μάθηση νέων γνώσεων, στον ψηφιακό 
γραμματισμό και στη εφαμοργή, σύνθεση, 
ανάλυση και αξιολόγηση της μάθησης. Τέλος, τα 
WebQuests είναι μια διασκεδαστική διαδικασία 
μάθησης για τους μαθητές.  
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Η εφαρμογή των WebQuests εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ κυρίως με την αναζήτηση, 
ανάλυση, ταξινόμηση, σύνθεση και αξιολόγηση των πληροφοριών που αντλούν από το διαδίκτυο 
και την ενσωμάτωση νέων ιδεών στην καθιερωμένη γνώση. Δεύτερον, οι εκπαιδευόμενοι της ΕΕΚ 
εξοικειώνονται με τη διαχείριση αντιξοοτήτων και άγχους που σχετίζεται με τη σχολική εργασία, την 
αντιμετώπιση κακών σωματικών συνηθειών και συγκρούσεων και την επίδειξη 
αυτοαποτελεσματικότητας, ενσυναίσθησης και κοινωνικότητας. 
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Studies in Language and Literature, 1(1), 47-55 https://dx.doi.org/10.2525/jcsll.v.1n.1.2020 P.47  
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Κεφάλαιο 2: Χρήση του ψηφιακού 
εργαστηρίου ευεξίας 
Εισαγωγή 

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για το πώς να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά το Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας στην τάξη για να ενισχύσουν την ευεξία και την 
ψυχική υγεία των μαθητών.   

 

 
Το Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας είναι ένας ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος που περιέχει 
διαδικτυακές μαθησιακές δραστηριότητες με τη μορφή WebQuests για να βοηθήσει τους 
εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ευεξία και ψυχική υγεία. Στόχος 
του είναι να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον βασισμένο σε προκλήσεις που προάγει τη 
συνεργατική μάθηση μέσω της καθοδηγούμενης ανακάλυψης. 

 

2.1. Πρόσβαση στο Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας  
Το ψηφιακό εργαστήριο είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος StayWell, 
η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: https://staywell-project.eu/platform/ 
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Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί της πλατφόρμας, εμφανίζεται η διαδραστική πλατφόρμα του έργου 
με τις 6 σημαίες που αντιστοιχούν στις 6 χώρες-εταίρους που συμμετέχουν στην κοινοπραξία 
StayWell. Ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα, το σύστημα ζητά εγγραφή για να επιτρέψει την 
πρόσβαση στο Wellbeing Skillbox και στο Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας. 
 
Στο "Τύπος χρήστη" ως μέρος της σελίδας εγγραφής, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιλέξουν 
"Εκπαιδευτικός ΕΕΚ" από το αναπτυσσόμενο μενού και στη συνέχεια να αποφασίσουν για τον 
"Τύπο λογαριασμού" - μπορεί να είναι ατομικός λογαριασμός ή ομαδικός λογαριασμός. Η 
επιλογή μεταξύ ατομικού και ομαδικού λογαριασμού είναι σημαντική στις περιπτώσεις που οι 
εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να ξεκινήσουν με την εργασία στο Wellbeing Skillbox και να ζητήσουν 
από τους μαθητές να συμπληρώσουν το Τεστ Αυτοαξιολόγησης. Ο ομαδικός λογαριασμός θα 
επιτρέψει την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του τεστ για όλη την τάξη μαζί. Στις περιπτώσεις 
που οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν μόνο το Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας δεν 
υπάρχει διαφορά αν θα επιλέξουν τον ατομικό ή τον ομαδικό λογαριασμό μόλις εγγραφούν στην 
πλατφόρμα. Μετά την εγγραφή οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία του 
λογαριασμού τους από την ενότητα "Τα στοιχεία μου" δίπλα στο κουμπί αποσύνδεσης. 
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2.2. Κύρια χαρακτηριστικά του εργαστηρίου ψηφιακής ευεξίας 

Αφού συνδεθούν στην πλατφόρμα StayWell και κάνουν κλικ στο Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας, οι 
εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση και στα 24 WebQuests που καλύπτουν τις τέσσερις διαστάσεις 
της ευεξίας των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ και τις δεξιότητες που σχετίζονται με καθεμία από αυτές: 

1. Ψυχολογική ευεξία  
2. Γνωστική ευεξία  

3. Κοινωνική ευεξία 
4. Σωματική ευεξία  

 

Κάθε διάσταση περιέχει 6 διαδικτυακά κουίζ σε θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των 
μαθητών. Κάθε WebQuest προωθεί την ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων ευεξίας μεταξύ των 
μαθητών, καθώς απαιτεί συνδυασμό πολλαπλών ενεργειών για την εκτέλεση μιας εργασίας, 
γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφορετικών τύπων δεξιοτήτων.  

Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα WebQuest στις τέσσερις διαστάσεις της ευεξίας, αναφέρονται 
οι παράγοντες και οι δεξιότητες που καλύπτει το Quest, μια σύντομη εισαγωγή και ένας σύνδεσμος 
για να κατεβάσετε το WebQuest σε μορφή PDF. Τα WebQuests μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών. 

 

2.3. Εργαστείτε με τα WebQuests στο εργαστήριο 

Οι περισσότερες διαδικτυακές δοκιμασίες στο Εργαστήριο απαιτούν συνεργατική εργασία με κάθε 
μαθητή υπεύθυνο για ένα μέρος του συνόλου, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση ευθύνης των 
μαθητών απέναντι στην ομάδα και την ατομική μάθηση, καθώς και την εξάρτηση του ενός από 
τον άλλο. Κατά την υλοποίηση των εργασιών στα WebQuests οι μαθητές θα εμπλακούν σε μια 
ενεργή, εποικοδομητική διαδικασία μάθησης, η οποία δημιουργεί θετικούς συνειρμούς στο μυαλό 
τους και τους βοηθά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες αυθεντικά και βιώσιμα. 
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Αυτό είναι ζωτικής σημασίας όταν πρόκειται για την δόμηση ενός συνόλου δεξιοτήτων ευεξίας. 

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εκπαιδευόμενοι της ΕΕΚ θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα WebQuest ή αρκετές δραστηριότητες με τον εκπαιδευτικό να 
τους βοηθά μόνο μέσω της αναζήτησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού εδώ μετατρέπεται σε ρόλο 
συντονιστή. Αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της παρακολούθησης, 
της υποβολής ερωτήσεων και της παροχής ανατροφοδότησης στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της παροχής της απαραίτητης ελευθερίας στους 
μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της WebQuest και του ελέγχου της όλης 
διαδικασίας, ώστε η μαθησιακή προσέγγιση να έχει νόημα για τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ. 
Αυτό θα επιτρέψει στους μαθητές να μάθουν για την ευεξία μέσα από την ανακάλυψη, τη 
φαντασία, τη δημιουργικότητα, την έρευνα και την οικοδόμηση της δικής τους κατανόησης των 
θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο. Ως αποτέλεσμα, θα δημιουργηθεί μια θετική ανάμνηση 
της μαθησιακής διαδικασίας στο μυαλό των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ, γεγονός που καθιστά τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτώνται μακράς διάρκειας. 

Η έναρξη της συνεδρίας WebQuest παρέχει μια καλή ευκαιρία για την ενεργοποίηση των 
μαθητών και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος (και της προσοχής) τους. Ο δάσκαλος μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το εισαγωγικό μέρος για να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον στην 
τάξη που θα κάνει τους μαθητές να απορροφηθούν και θα τους ενθαρρύνει να βυθιστούν στην 
εμπειρία του WQ μέχρι το τέλος του. 

 

 

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

 
Introduction 
Hello and welcome to this WebQuest! 

 
In this WebQuest, you are going to become a journalist. You will have the opportunity to 

interview sports groups and athletes about the students’ participation in sport activities. 

 
“Sports play a vital role in students’ life. Playing sports on a regular basis can reduce the risks  

of obesity, anxiety disorders, low self-esteem and bullying among adolescents, and it can 

help them live a more active and healthy life as adults. But physical education classes and 
extracurricular sports activities compete for time with many other important pursuits, including  

homework and study. Educators and parents may ask whether their children spend enough 

time (or perhaps too much time) in physical activities, and to what degree participation in 

sports is associated with students’ academic performance and well-being”, according to PISA in 

Focus. 
 

 

Task 
The goal of this WebQuest is to help you understand the importance of participating in sports 

and how beneficial it might be for your mental and physical health and school performance. 

 
Participation in sport activities among adolescents is positively related to their physical, 

social and emotional wellbeing, irrespectively of gender, social background or health status.  

Among the health benefits of team sports are a sense of belonging, social network, and 

social interaction among others. There is also a strong correlation between participation of 
adolescents in team sports and the level of their self-esteem and life satisfaction. Team sport 

participation reduces chances of psychological distress and increases psychosocial maturity  

and social competence. Sport participation may also help students to achieve better academic 

outcomes and avoid risky behaviours, such as alcohol or drug taking, that may negatively 

affect their wellbeing. 

 
This WebQuest is suitable for groups of 4 students. The students will make research on the 

students’ participation in sports, and will create a presentation with the key findings. 

 

 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και του εισαγωγικού μέρους, είναι πολύ σημαντικό να 
σχηματιστούν οι κατάλληλες ομάδες που θα εργαστούν συνεργατικά και εθελοντικά. Ορισμένοι 
μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο από άλλους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες και ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει την ομαδοποίηση με τρόπο που να δημιουργεί συνεργασίες 
μεταξύ των αναγκών τους, των μαθησιακών τους στυλ και άλλων χαρακτηριστικών που μπορούν 
να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των μαθητών και να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν τι αναμένεται να 
κάνουν, γιατί το κάνουν και ποια θα είναι τα οφέλη γι' αυτούς. 

Προκειμένου να αυξηθεί και να διατηρηθεί η εμπλοκή των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της 
επεξήγησης της εργασίας και της εφαρμογής της διαδικασίας, ένας καλός συντονιστής 
δημιουργεί μια υποστηρικτική και ασφαλή ατμόσφαιρα στην ομάδα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι της 
ΕΕΚ να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να ανταλλάσσουν σημαντικές 
εμπειρίες. Ο εκπαιδευτικός-συντονιστής βοηθά τους εκπαιδευόμενους καθ' όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης των Διαδικτυακών Κουίζ προκαλώντας τους να προβληματιστούν σχετικά με τις 
απόψεις, τις δηλώσεις, τις αντιλήψεις κ.λπ. του άλλου, βοηθώντας έτσι τους μαθητές να 
διερευνήσουν το συγκεκριμένο θέμα με τρόπο που να βασίζεται σε εμπειρίες.  
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Are You Participating in Sports? 

“Apart from education, 

you need good health 

and for that, you need 
to play sports.” 

Kapil Dev 
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Ο συντονιστής πρέπει να εξηγήσει στους μαθητές ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 
απαντήσεις κατά την εφαρμογή των WebQuests, αλλά δίνεται σημασία στις προσωπικές 
αντιλήψεις, στα επιχειρήματα και στις κοινές εμπειρίες μεταξύ των μελών της ομάδας, στην 
έκφραση της γνώμης του καθενός καθώς και στην ακρόαση των άλλων. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
μαθητές που δεν αισθάνονται άνετα με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ενθαρρύνονται να 
εκφράσουν τη γνώμη τους και να συμμετάσχουν στις εργασίες. 

 
Δεδομένου ότι ο χρόνος για την εφαρμογή των WebQuests στην τάξη είναι περιορισμένος, 
συνιστάται στον εκπαιδευτικό-συντονιστή να κάνει κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες πριν 
από την έναρξη της συνεδρίας: 

   Προεπιλογή των WebQuests που θα εκτελεστούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα 
μαθησιακά στυλ των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ. 

 Ένας προκαταρκτικός έλεγχος των πόρων και των συνδέσμων από τα επιλεγμένα 
WebQuests, και σε περίπτωση μη λειτουργικών συνδέσμων, θα πρέπει να αναζητηθούν 
άλλοι. 

 Προγραμματισμός των ομάδων και των ζευγαριών, ώστε να εξοικονομηθεί κρίσιμος χρόνος 
εργασίας. 

   Μια προετοιμασία φύλλων χαρτιού, μαρκαδόρων και άλλων απαραίτητων υλικών για την 
υλοποίηση των WebQuests. 

 
Όλη η τάξη θα πρέπει να εργάζεται ταυτόχρονα στην ίδια WebQuest και όταν υπάρχει ένα 
εισαγωγικό βίντεο στην αρχή της διαδικασίας, είναι προτιμότερο να το βλέπουν όλοι μαζί, 
ταυτόχρονα. Ο καθηγητής-συντονιστής πρέπει να καθοδηγεί τους μαθητές κατά τη διάρκεια του 
διαδικτυακού τους ταξιδιού, ενθαρρύνοντάς τους να εξοικειωθούν με όλους τους πόρους στην 
αντίστοιχη ενότητα WebQuest, περιορίζοντας παράλληλα τη χρήση μη αξιόπιστων συνδέσμων 
και υλικών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να τους παρέχει έναν πρόσθετο κατάλογο πηγών για 
εργασία στο σπίτι ή επιπλέον εργασία μετά τα μαθήματα, ώστε να συνεχίσουν να αποκτούν 
γνώσεις σχετικά με το θέμα της WebQuest. Η χρήση συνδέσμων που περιέχουν πιο δυναμικό 
και διαδραστικό περιεχόμενο (όχι μόνο βίντεο) προτείνεται ανεπιφύλακτα. 

Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για μια επιτυχημένη συνεδρία WebQuest στην τάξη:  

   Προσπαθήστε να αποφύγετε την κυριαρχία ορισμένων μαθητών στα μαθήματα και την 
απόκρυψη των λιγότερο σίγουρων μαθητών πίσω από τους πιο σίγουρους συμμαθητές 
τους. 

    Προσπαθήστε να μην θέτετε τους μαθητές ή τις ομάδες σε δυσάρεστες καταστάσεις που 
μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις μεταξύ τους. 

    Προσπαθήστε να μη βιάζετε τους μαθητές να ολοκληρώσουν το WebQuest και αφήστε       

       αρκετό χρόνο για εξερεύνηση.  

    Προσπαθήστε να μην επικεντρωθείτε μόνο σε ομαδικές δραστηριότητες, αλλά να    

      ασχοληθείτε και με κάποια ατομική εργασία. 

    Αφήστε τους μαθητές να διασκεδάσουν και να εξερευνήσουν τα θέματα και την   

      αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

    Προσπαθήστε να δώσετε περισσότερη ελευθερία στους μαθητές, γεγονός που σίγουρα    

      θα τους ενθαρρύνει να είναι δημιουργικοί και να εκφράζονται ανοιχτά. 
 

Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν το WebQuest, ο καθηγητής-συντονιστής θα πρέπει να 

προχωρήσει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Κάθε WebQuest περιέχει τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις στάσεις που υποτίθεται ότι πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι της ΕΕΚ 

ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της WebQuest. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τη μορφή 

αυτοαξιολόγησης από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους ή η επίδοσή τους μπορεί να αξιολογηθεί 

αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό-συντονιστή με βάση τις ρουμπρίκες που παρέχονται στο 

Κεφάλαιο 4. Αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ.
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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. 

 
Το μάθημα WebQuest θα πρέπει να ολοκληρώνεται με ένα 

ουσιαστικό συμπέρασμα που θα ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να προβληματιστούν σχετικά με το 

θέμα που τέθηκε και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση 

των όσων έκαναν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

αναζήτησης.  

Σημαντικό μέρος των συμπερασμάτων είναι να δοθεί χρόνος 
στους μαθητές να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη 
διαδικασία και να την ενσωματώσουν σε μελλοντικές 
δραστηριότητες. Στο τέλος κάθε WebQuest, υπάρχει ένα 
τμήμα που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να 
προσθέσουν τα συναισθήματα και τα σχόλιά τους κατά τη 
διάρκεια ή μετά την εφαρμογή της WQ, βοηθώντας έτσι τον 
εκπαιδευτικό-συντονιστή να ανακεφαλαιώσει τις μαθησιακές 
εμπειρίες και τις εντυπώσεις των μαθητών. 

Ο αναστοχασμός μπορεί επίσης να γίνει συνολικά με τη 

μορφή κοινής συζήτησης, παρέχοντας ευκαιρίες σε όλους 

τους μαθητές που συμμετείχαν στην υλοποίηση της 

WebQuest να εκφράσουν τις απόψεις τους και να μοιραστούν 

προσωπικές απόψεις σχετικά με τις δραστηριότητες που 

ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας.
 

2.4. Final Remarks 

Ο κατάλογος των WebQuests που παρέχονται στο StayWell Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας αποτελεί 
ένα ισχυρό διαδικτυακό εργαλείο για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ ώστε να 
αποκτήσουν μακροχρόνιες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την 
ευεξία χάρη στη μεθοδολογία WebQuest που βασίζεται στην ανακάλυψη και την πρόκληση, η οποία 
αυξάνει σημαντικά τα κίνητρα και την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Από την 
άλλη πλευρά, οι WebQuests εφοδιάζουν τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ με ένα σύνολο μαθησιακών 
δραστηριοτήτων ευεξίας για την αποτελεσματική προώθηση πρακτικών ευεξίας στο σχολείο, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις διδακτικές τους προσεγγίσεις μέσω της χρήσης καινοτόμων 
διαδικτυακών μεθοδολογιών που βασίζονται σε προκλήσεις. 
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Κεφάλαιο 3: Σχεδιασμός και διεξαγωγή 
συνεδριών WQ 
Εισαγωγή 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ και τους εκπαιδευτές (από εδώ 
και στο εξής συντονιστές) να επιλέξουν και να σχεδιάσουν μαθήματα WebQuest με εκπαιδευόμενους 
ΕΕΚ χρησιμοποιώντας τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας, 
επισημαίνοντας σημαντικές εκτιμήσεις κατά την εργασία με διαδικτυακούς πόρους και εργαλεία 
πληροφορικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Οι τέσσερις συνολικές διαστάσεις της ευεξίας που 
προωθούνται από τις διαδικτυακές δοκιμασίες στο 
Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας είναι οι εξής: 
ψυχολογική, κοινωνική, γνωστική και σωματική, 
και κάθε διαδικτυακή δοκιμασία (WebQuest) στοχεύει 
στην προώθηση και ανάπτυξη διαφορετικών 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο αυτών των διαστάσεων. 

 

 

3.1. Επιλογή WebQuests - Διαφορετικές προσεγγίσεις 
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υιοθετήσει ο συντονιστής στην επιλογή των 
WebQuests που θα χρησιμοποιήσει με τους εκπαιδευόμενους. 
 
Α) Οι διαδικτυακές δοκιμασίες μπορούν να επιλεγούν με βάση:  

    τις συνολικές διαστάσεις της ευεξίας που προωθούν (ψυχολογική, κοινωνική, γνωστική ή   
      σωματική). Αυτή είναι η προσέγγιση με βάση τις διαστάσεις. 

   οι ατομικές δεξιότητες που αναπτύσσουν (π.χ. ευελιξία, αντιμετώπιση συναισθημάτων, 
υγιεινός τρόπος ζωής, ενσυναίσθηση). Αυτή είναι η προσέγγιση με βάση τις δεξιότητες. 

    συνδυασμός των παραπάνω προσεγγίσεων.. Αυτή είναι η συνδυαστική προσέγγιση. 

 

3.1.1. Η προσέγγιση με βάση τις διαστάσεις 
Εάν επιθυμείτε οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν δεξιότητες σε μία από τις τέσσερις διαστάσεις, 
μπορείτε να αναθέσετε διαδικτυακές δοκιμασίες μόνο από αυτή την ενότητα.
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Κάνοντας κλικ στο «Δείτε τα Quests» in 1, 2, 3 ή 4, θα σας προσφερθεί μια επιλογή από WebQuests 
που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διάσταση της ευεξίας. Εδώ είναι αυτές για την αριθ. 2 Γνωστική 
ευεξία: 

3.1.2. Η προσέγγιση με βάση τις δεξιότητες 

Εάν επιθυμείτε οι μαθητές να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα (ή ένα σύνολο δεξιοτήτων), 
αναθέστε τα WebQuests που εξασκούν τις δεξιότητες-στόχους. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι, μεταξύ 
άλλων, τα WebQuests «Δημιουργώντας οικειότητα για να δούμε ότι έχουμε περισσότερες 
ομοιότητες από διαφορές» (από την Ψυχολογική Ευεξία) και «Πώς να ξεπεράσετε τις προκλήσεις 
που σας ρίχνει η ζωή» (από την Κοινωνική Ευεξία) έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν τη δεξιότητα 
της ευελιξίας. 
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3.1.3. Η συνδυαστική προσέγγιση 

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί χρήσιμο σημείο εκκίνησης για:  

    συντονιστές που έχουν ομάδες μαθητών που έχουν διαφορετική βαθμολογία στο τεστ     
      αυτοαξιολόγησης για τις δεξιότητες, ή/και 

    συντονιστές που επιθυμούν να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα WebQuests για την 
ανάπτυξη των πιο βασικών δεξιοτήτων για την ευεξία και τη θετική ψυχική υγεία. 

 
Με αυτή την προσέγγιση, ανάλογα με το χρόνο και τις πηγές που διαθέτει ο συντονιστής, επιλέγεται 
τουλάχιστον μία διαδικτυακή δοκιμασία από κάθε μία από τις διαφορετικές διαστάσεις της 
ψυχολογικής, γνωστικής, κοινωνικής και σωματικής ευεξίας. Ο συντονιστής διασφαλίζει επίσης ότι 
οι WebQuests που επιλέγονται εστιάζουν στην ανάπτυξη μιας διατομής βασικών δεξιοτήτων. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι εκτίθενται σε μια όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση εργασιών και 
δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της ευεξίας.. 

3.2. Ποιοι είναι οι άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή 

των WebQuests;  

Μπορούν να επιλεγούν WebQuests:: 

  από τους συντονιστές (με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ή τους μαθησιακούς στόχους 
των μαθημάτων ή των προγραμμάτων που έχουν υπό την ευθύνη τους) ή  

 από τους μεμονωμένους εκπαιδευόμενους (μέσω της συμπλήρωσης των σεναρίων 
αυτοελέγχου στο skillbox ευεξίας. 

Τα WebQuests μπορούν επίσης να επιλεγούν ανάλογα με το αν: 

   οι εργασίες του WebQuest πρέπει να ολοκληρωθούν από άτομα ή ομάδες και    

   τα WebQuests είναι αυτόνομα,, 

   ή αν θα αποτελέσουν μέρος ενός μακρύτερου, ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης  
     δεξιοτήτων ευεξίας. 

 

3.3. Facilitating and Running WebQuests – Some Practical Considerations 

Ως συντονιστής/συντονίστρια, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου τις φάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά τις διαδικτυακές δοκιμασίες/WebQuests. Όπως σε κάθε εκπαίδευση, μάθημα ή συνεδρία που 
παραδίδετε, η προετοιμασία και η εξοικείωση με τις πηγές διδασκαλίας και μάθησης είναι το κλειδί 
για την επιτυχία. Σε αυτή την ενότητα, θα χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα από το «Μπορούμε να 
το επεξεργαστούμε!»  WebQuest, το οποίο προέρχεται από τη διάσταση της κοινωνικής ευεξίας του 
ψηφιακού εργαστηρίου.  

Πριν/στην αρχή 

1) Ως συντονιστής/ συντονίστρια, κάνετε τεχνική προετοιμασία για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
επαρκείς υπολογιστικοί πόροι (υπολογιστές, τάμπλετ, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.), σταθερή σύνδεση 
στο διαδίκτυο και ότι λειτουργούν σωστά όλοι οι υπερσύνδεσμοι και οι ιστοσελίδες των πηγών 
που είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του WebQuest. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη 
κατάλογο αυτών των πηγών με υπερσυνδέσμους στο τέλος κάθε WebQuest, όπως εδώ:  
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Από το «Μπορούμε να το επεξεργαστούμε!» WebQuest που προέρχεται από τη διάσταση της κοινωνικής 
ευεξίας του ψηφιακού εργαστηρίου. 

2) Όταν ανοίγετε την WebQuest, στην αρχή μπορείτε να δείτε μια συνοπτική επισκόπηση της 
Διάστασης, του Παράγοντα και των Δεξιοτήτων στις οποίες επικεντρώνεται η συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα, όπως αυτή: 

 

 

Διάσταση ευεξίας: Κοινωνική ευεξία 

Παράγοντας  που σχετίζεται με το 
WebQuest:  

Kακές σχέσεις μεταξύ καθηγητή-μαθητή 

Δεξιότητες για να αναπτυχθούν στο 
πλαίσιο του WebQuest: 

Αυτογνωσία, προσαρμοστικότητα, 
επικοινωνία, ενσυναίσθηση, επίλυση 
προβλημάτων 

 

 

Από το «Μπορούμε να το επεξεργαστούμε!» WebQuest που προέρχεται από τη διάσταση της κοινωνικής 
ευεξίας του ψηφιακού εργαστηρίου. 

Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι τόσο εσείς όσο και οι εκπαιδευόμενοι είναι ξεκάθαροι ως προς τον 
λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διαδικτυακή δοκιμασία/WebQuest και πώς τα 
μαθησιακά αποτελέσματα συνδέονται με τις ανάγκες τους (π.χ. αποτελεί μέρος ενός καθορισμένου 
προγράμματος, πώς συνδέεται με τις δεξιότητες ή τα θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν ή αν 
προτάθηκε ως αποτέλεσμα του αυτοελέγχου δεξιοτήτων, κ.λπ.).   

3) Με τους εκπαιδευόμενους, διαπραγματευτείτε ή/και καθορίστε τις προσδοκίες και τις παραμέτρους 
όσον αφορά τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης, τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθεί η εργασία τους 
(βλ. παρακάτω 4.0-Αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευόμενων), τον ρόλο σας ως 
συντονιστή/συντονίστρια και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζητήσουν βοήθεια κ.λπ. 

Κατά τη διάρκεια του  

Ως συντονιστής/ συντονίστρια, ο ρόλος σας κατά το στάδιο της διαδικασίας της διαδικτυακής 
ερώτησης είναι να διαχειριστείτε τον χρόνο και τους τεχνικούς πόρους, αφήνοντας παράλληλα τους 
εκπαιδευόμενους να προχωρήσουν μόνοι τους, όσο το δυνατόν περισσότερο, με τις δραστηριότητες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί και διαδοθεί έτσι ώστε να οδηγούν 
λογικά τους εκπαιδευόμενους προς την επίτευξη των Μαθησιακών Στόχων, τους οποίους θα βρείτε 
στο τέλος της WebQuest, ως εξής: 
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Γνώση  
   Γνωρίζεις πως οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές 

οπτικές, 

   Γνωρίζεις την σημασία του να κάνω πράξεις που     
      επιλύουν προβλήματα για τον εαυτό μου  

Δεξιότητες  
   Να μπορείς να προσδιορίζω την πηγή των   

     προβλημάτων στις σχέσεις  

 Να μπορείς να κάνεις μία συνάντηση με τον 

καθηγητή, να επικοινωνείς ξεκάθαρα και να 

εξηγείς το πρόβλημά σου 

   Να μπορείς να φτάνεις σε μια συναινετική λύση μέσω   
     της προσαρμοστικότητας και της διαπραγμάτευσης  

Στάσεις  
   Να καταλαβαίνεις την σημαντικότητα και την αξία της 

βελτίωσης και της διατήρησης υγιών σχέσεων με τους 

καθηγητές.  

 
Από το «Μπορούμε να το επεξεργαστούμε!» WebQuest που προέρχεται από τη διάσταση της 
κοινωνικής ευεξίας του ψηφιακού εργαστηρίου. 

 

Μετά: Αξιολόγηση και αναστοχασμός 
Σε αυτή τη φάση δίνεται ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή/συντονιστή προς τον εκπαιδευόμενο 
ή/και από τον έναν εκπαιδευόμενο στον άλλον σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής 
δοκιμασίας. Βλέπε το κεφάλαιο 4. Αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.
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Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση των επιδόσεων 
των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ 
Εισαγωγή 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους συντονιστές να αξιολογήσουν τις επιδόσεις των 
μαθητών με τη χρήση πλέγματος αξιολόγησης με ρουμπρίκες σε κάθε ένα από τα WebQuests του 
Ψηφιακού Εργαστηρίου Ευεξίας.  

 

Από τη φύση τους, τα WebQuests αντιπροσωπεύουν μια εποικοδομητική μεθοδολογία διδασκαλίας 
με στόχο την προώθηση δεξιοτήτων αντίληψης υψηλού επιπέδου στους μαθητές, καθώς και την 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Τα WebQuests είναι 
διαθεματικά, βασισμένα σε ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες δεν παρέχονται στους μαθητές οι 
"σωστές" απαντήσεις. Αντίθετα, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναζητήσουν πηγές στο διαδίκτυο και 
να προβληματιστούν και να διαμορφώσουν την κατανόησή τους για τα θέματα και τις θεματικές 
ενότητες που παρουσιάζονται. 

Τα WebQuests μπορούν να περιέχουν διάφορους τύπους εργασιών ανάλογα με το τι περιλαμβάνει το 
μέρος "διαδικασία". Οι εργασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διεξαγωγή έρευνας, ανάλυση και 
παρουσίαση πληροφοριών (όλα με τη χρήση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων), ομαδική ή ατομική 
εργασία, ανάπτυξη έργων και άλλες εργασίες που περιλαμβάνουν την ομιλία ενώπιον ακροατηρίου 
κ.λπ. Ως εκ τούτου, τα WebQuests αντιπροσωπεύουν πολύπλευρες δραστηριότητες που μπορεί να 
περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων - και αυτό μπορεί να καταστήσει δύσκολη την 
αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών με πιο παραδοσιακούς τρόπους. Τέτοιες ποικίλες εργασίες 
απαιτούν ευέλικτες μεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στα μαθησιακά 
αποτελέσματα κάθε WebQuest, και η συμβουλή μας είναι οι συντονιστές και οι αξιολογητές να 
χρησιμοποιούν τη μέθοδο αξιολόγησης με ρουμπρίκες. 

4.1. Rubrics Assessment Grid as an Evaluation Method 

Οι ρουμπρίκες θα σας βοηθήσουν να ορίσετε σαφή κριτήρια αξιολόγησης για κάθε μέρος της 
διαδικασίας του WebQuest, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των εργασιών και των δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνουν. 

Μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές ρουμπρίκες για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα ή να 
χρησιμοποιηθεί μία ρουμπρίκα για τη συνολική ή σφαιρική αξιολόγηση της εργασίας που 
ολοκληρώθηκε. Κάθε ρουμπρίκα αποτελείται από μια κλίμακα αξιολόγησης των επιδόσεων η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιεί βαθμολογίες όπως "Άριστα" έως "Κακή", ή μπορεί να χρησιμοποιεί μια 
αριθμητική ή βαθμολογική κλίμακα (βλέπε Davidson et al., 2011). 
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Τα μαθησιακά αποτελέσματα για τις διαδικτυακές δοκιμασίες στο Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας 
βρίσκονται στο τέλος κάθε διαδικτυακής δοκιμασίας και μπορεί να καλύπτουν διάφορους τομείς. 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, και τι θα αξιολογηθεί, στην WebQuest 
με τίτλο «Ένα βήμα τη φορά». Εδώ τα Μαθησιακά Αποτελέσματα βασίζονται σε γνώσεις, δεξιότητες 
και στάσεις: 

Αξιολόγηση & Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Γνώσεις  
   Γνώση του επίδρασης του κινήτρου στα επίπεδα της 

συμμετοχής  

Δεξιότητες  
   Να μπορείς να προσδιορίσεις τις βαθύτερους λόγους 

των χαμηλών/ μην συμμετοχικών στο σχολείο/ στην 

μελέτη σε προσωπικό επίπεδο,  

   Να μπορείς να θέτεις στόχους και να γράφεις ένα   
     προσωπικό πλάνο δράσης για εξάσκηση  

Στάσεις  
   Να εκτιμάς τον ρόλο του μαθητή ως ατόμου που 

αντιμετωπίζει, μετριάζει ή/ και επιλύει τα προβλήματα 

της μη συμμετοχής,   

   Να επαναπλαισιώνεις τα προβλήματα σε καταστάσεις   
      όπου άλλοι παράγοντες δεν μπορούν να αλλάξουν.  

4.1.1. Δημιουργία μιας ρουμπρίκας 

    Προετοιμασία 

Υπάρχουν 4 σημαντικά βήματα που πρέπει να ολοκληρώσετε πριν από τη σύνταξη της ρουμπρίκας 
αξιολόγησης. 

1) Ξεκινήστε διαβάζοντας διεξοδικά το επιλεγμένο WebQuest. 
2) Να είστε πολύ σαφείς ως προς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (βλ. 4.1 

παραπάνω). 
3) Εξοικειωθείτε με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο στάδιο της 

διαδικασίας* και στη συνέχεια... 
4) ...να αποφασίσετε ποιες είναι οι πιο βασικές εργασίες και δραστηριότητες που απαιτούνται 

για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 

Μόνο όταν ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε τη ρουμπρίκα ή τις ρουμπρίκες 
σας. 

 

*Οι εργασίες και οι δραστηριότητες του Ψηφιακού Εργαστηρίου Ευεξίας μπορούν να βρεθούν στην 
ενότητα Διαδικασία του κάθε WebQuest. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από την WebQuest με τον εξής 
τίτλο «Θέλετε να αλλάξετε την Τάξη/το Σχολείο/ τους Φίλους σας;»
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    Στοιχεία της ρουμπρίκας 

Κάθε ένα από τα WebQuests στο Ψηφιακό Εργαστήριο Ευεξίας έχει διαφορετικές εργασίες και 
δραστηριότητες στο στάδιο της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ως συντονιστής/αξιολογητής, αν έχετε 
αποφασίσει να αξιολογήσετε και να δώσετε ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους για κάθε 
μαθησιακό αποτέλεσμα, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τις κύριες δραστηριότητες στο στάδιο της 
διαδικασίας που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Υπάρχουν 4 βήματα για τη δημιουργία μιας ρουμπρίκας. 
1) Στην πρώτη στήλη, αναφέρετε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 

των επιδόσεων. 
2) Στην πρώτη γραμμή, εισάγετε τις αξιολογήσεις απόδοσης που έχετε επιλέξει (π.χ. από 

"Άριστη" έως "Κακή" ή αριθμητικές τιμές ή βαθμούς). 
3) Γράψτε μια περιγραφή για κάθε επίπεδο επιδόσεων. 
4) Αφού χρησιμοποιήσετε, αξιολογήσετε και αναθεωρήσετε τη ρουμπρίκα όπως απαιτείται. 

Πηγή: Utah Education Network. Διαθέσιμο στο: https://www.uen.org/rubric/know.shtml 
 

   Παραδείγματα ρουμπρίκας 

Εάν η Διαδικασία WebQuest περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες, τότε θα μπορούσε να αναπτυχθεί 
μια ρουμπρίκα για την αξιολόγηση της έρευνας που ανέλαβαν οι μαθητές. Για παράδειγμα: 

Κριτήριο Φτωχό 

(0 βαθμοί) 

Μεσαίο 

(2 βαθμοί) 

Καλό 

(4 βαθμοί) 

Εξαιρετικό 

(6 βαθμοί) 

 

 Έρευνα 

Ο (οι) μαθητής(ες) 
χρησιμοποίησαν 1 ή  
2 πηγές. 

Ο (οι) μαθητής(ες) 
χρησιμοποίησαν 3 
έως 5 ή 
περισσότερες 
πηγές, 
συμπεριλαμβανομ
ένων της 
βιβλιοθήκης και 
των διαδικτυακών 
πηγών. 

Ο (οι) 
μαθητής(ες) 
χρησιμοποίησαν 
μια καλή ποικιλία 
τόσο από 
βιβλιοθήκες όσο 
και από 
διαδικτυακές 
πηγές. 

Ο (οι) μαθητής(ες) 
έκαναν τα πάντα για 
να βρουν μια καλή 
ποικιλία πηγών από 
διαφορετικές πηγές. 

Προσαρμοσμένο από το An Education World WebQuest: "Γυναίκες του αιώνα". Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017. 
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Συμβουλή: 
Αυτό το κριτήριο μπορεί να βαθμολογηθεί από τον συντονιστή ή από τον 
συντονιστή και τους εκπαιδευόμενους μαζί. 

 

Εάν οι εργασίες του WebQuest περιλαμβάνουν συνεργασία μαθητών, τότε μπορεί να δημιουργηθεί 
μια ρουμπρίκα για την αξιολόγηση των ομαδικών προσπαθειών. Για παράδειγμα: 

 

Κριτήριο Φτωχό 

(0 βαθμοί) 

Μεσαίο 

(2 βαθμοί) 

Καλό 

(4 βαθμοί) 

Εξαιρετικό 

(6 βαθμοί) 
 
Ομαδική 
εργασία 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
δεν συμμετείχε. 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
συμμετείχαν σε 
μικρό βαθμό. 

Ο(οι) μαθητής 
(ες) συμμετείχαν 
και προσέφεραν 
μερικές χρήσιμες 
ιδέες και σκέψεις. 

Ο/Η 
μαθητής/τρια 
προσέφερε 
ιδέες και 
σκέψεις που 
βοήθησαν πολύ 
τους άλλους. 

Adapted from An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. Edu- cation 
World, 2017. 

 

Συμβουλή: 

Το κριτήριο της ομαδικής εργασίας βαθμολογείται καλύτερα από τους ίδιους τους 
μαθητές μέσα στις ομάδες των συνομηλίκων τους. Κάθε εκπαιδευόμενος 
βαθμολογείται από τους συμμαθητές του, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τον 
τρόπο με τον οποίο οι συνεισφορές του ατόμου συνέβαλαν ή όχι στην επιτυχή 
ολοκλήρωση της WebQuest. 

Βασικό μέρος της διαδικασίας WebQuest είναι η δημιουργία γραπτού υλικού ή παρουσιάσεων. Αυτά 
μπορούν επίσης να αξιολογηθούν. Κοιτάξτε το παρακάτω παράδειγμα: 

 

Κριτήριο Φτωχό 

(0 βαθμοί) 

Μεσαίο 

(2 βαθμοί) 

Καλό 

(4 βαθμοί) 

Εξαιρετικό 

(6 βαθμοί) 

 
Γραπτή 
εργασία 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
κατέβαλε ελάχιστη 
προσπάθεια. 
Μεγάλο μέρος του 
υλικού 
αντιγράφηκε από 
πηγές. 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
κατέβαλε κάποια 
προσπάθεια να 
διατυπώσει τις 
πληροφορίες με 
δικά του/της λόγια. 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
είχαν πρωτότυπες 
σκέψεις και 
αφιέρωσαν χρόνο 
για να 
οργανώσουν και 
να γράψουν το 
υλικό. 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
έγραψαν και 
οργάνωσαν με 
σαφήνεια το υλικό 
τους αξιοποιώντας 
έναν καλό αριθμό 
πρωτογενών 
πηγών. 

Adapted from An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. Edu- 
cation World, 2017. 

 

  Συμβουλή: Αυτό το κριτήριο πρέπει να αξιολογηθεί από τον συντονιστή. 

 

Εάν η διαδικασία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση και την παράδοση μιας παρουσίασης, τότε 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κριτήρια σχετικά με τις δεξιότητες παρουσίασης. Για παράδειγμα:
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Κριτήριο Φτωχό 

(0 βαθμοί) 

Μεσαίο 

(2 βαθμοί) 

Καλό 

(4 βαθμοί) 

Εξαιρετικό 

(6 βαθμοί) 

 

Παρουσίαση 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
κατέβαλε ελάχιστη 
προσπάθεια 
προετοιμασίας. 
Mπερδεύτηκε με 
το υλικό.   

Ο(οι) μαθητής (ες) 
κατέβαλε κάποια 
προσπάθεια 
προετοιμασίας. 
Τα κύρια σημεία 
ήταν αρκετά 
σαφή. 

Ο(οι) μαθητής 
(ες) έκανε μια 
κατατοπιστική 
και καλά 
σχεδιασμένη 
παρουσίαση. 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
κατέβαλαν ιδιαίτερη 
προσπάθεια και 
έκαναν μια πολύ 
κατατοπιστική και 
ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση. 

Προσαρμοσμένο από το An Education World WebQuest: "Γυναίκες του αιώνα". Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017. 

Συμβουλή: 
Το κριτήριο αυτό θα μπορούσε να αξιολογηθεί από τον συντονιστή ή/και τους 
ίδιους τους μαθητές, με την συναίνεση όλων. 

Η τελική αξιολόγηση του/των εκπαιδευόμενου/ων επιτυγχάνεται με το άθροισμα όλων των βαθμών 
που συγκεντρώθηκαν για κάθε κριτήριο. Η πλήρης ρουμπρίκα αξιολόγησης θα έχει την εξής μορφή: 

Κριτήριο Φτωχό 

(0 βαθμοί) 

Μεσαίο 

(2 βαθμοί) 

Καλό 

(4 βαθμοί) 

Εξαιρετικό 

(6 βαθμοί) 
 

Έρευνα 
Ο (οι) μαθητής 
(ες) 
χρησιμοποίησα
ν 1 ή 2 πηγές. 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
χρησιμοποίησαν 3 
έως 5 ή 
περισσότερες πηγές, 
συμπεριλαμβανομέν
ων της βιβλιοθήκης 
και των διαδικτυακών 
πηγών. 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
που 
χρησιμοποιούνται 
μια καλή ποικιλία 
τόσο από 
βιβλιοθήκες όσο και 
από διαδικτυακές 
πηγές. 

Ο(οι) μαθητής (ες) 
έκανε τα πάντα για να 
βρει μια καλή ποικιλία 
πηγών από 
διαφορετικές πηγές. 

 

Ομαδική 
εργασία 

Ο (οι) 
μαθητής (ες) 
δεν 
συμμετείχε. 

Ο (οι) μαθητής (ες) 
συμμετείχε σε μικρό 
βαθμό. 

Ο (οι) μαθητής (ες) 
συμμετείχε και 
προσέφερε μερικές 
χρήσιμες ιδέες και 
σκέψεις. 

Ο (οι) μαθητής (ες) 
προσέφερε ιδέες 
και σκέψεις που 
βοήθησαν πολύ 
τους άλλους. 

 

 

Γραπτή 
εργασία 

Ο (οι) μαθητής 
(ες) κατέβαλε 
ελάχιστη 
προσπάθεια. 
Μεγάλο μέρος 
του υλικού 
αντιγράφηκε 
από πηγές. 

Ο (οι) μαθητής (ες) 
κατέβαλε κάποια 
προσπάθεια να 
διατυπώσει τις 
πληροφορίες με 
δικά του/της λόγια. 

Ο (οι) μαθητής (ες) 
είχε πρωτότυπες 
σκέψεις και 
αφιέρωσαν χρόνο 
για να οργανώσουν 
και να γράψουν το 
υλικό. 

Ο (οι) μαθητής (ες) 
έγραψε και οργάνωσε 
με σαφήνεια το υλικό 
τους, αξιοποιώντας 
έναν καλό αριθμό 
πρωτογενών πηγών. 

 

Παρουσίαση 

Ο (οι) μαθητής 
(ες) κατέβαλε 
ελάχιστη 
προσπάθεια 
προετοιμασίας. 
Μπερδεύτηκε 
με το υλικό.   

Ο (οι) μαθητής (ες) 
κατέβαλε κάποια 
προσπάθεια 
προετοιμασίας. Τα 
κύρια σημεία ήταν 
αρκετά σαφή. 

Ο (οι) μαθητής (ες) 
έκανε μια 
κατατοπιστική και 
καλά σχεδιασμένη 
παρουσίαση. 

Ο (οι) μαθητής (ες) 
κατέβαλε ιδιαίτερη 
προσπάθεια και 
έκανε μια πολύ 
κατατοπιστική και 
ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση. 

Στο παραπάνω παράδειγμα ρουμπρίκας, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 4 κριτήρια σχετικά με την 
επιτυχή ολοκλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για κάθε κριτήριο, ο/οι εκπαιδευόμενος/οι 
μπορεί να βαθμολογήσει/ουν είτε 0, 2, 4, είτε 6 βαθμούς. Επομένως, το μέγιστο που μπορεί να 
βαθμολογηθεί είναι 24 βαθμοί, που αντιστοιχεί σε άριστη βαθμολογία. 
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Βαθμολογία Σημεία 

Εξαιρετικό 19 - 24 

Καλό 13 - 18 

Μεσαίο 7 - 12 

Φτωχό 1 - 6 

Μπορεί να δημιουργηθεί ένας πίνακας βαθμολογίας όπως ο παρακάτω για να καθοριστεί ο τελικός 
βαθμός για τον/τους μαθητή/ες. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τη ρουμπρίκα και το σύστημα αξιολόγησης πριν 
ξεκινήσουν το WebQuest, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Καλή τύχη! 😊 
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https://www.uen.org/ rubric/know.shtml  
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Κεφάλαιο 5: Πιλοτική έκθεση StayWell 
Εισαγωγή 

 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τις εκθέσεις όλων των χωρών εταίρων σχετικά με τις εθνικές εμπειρίες από 
την επιτόπια δοκιμή και τις παρουσιάσεις του StayWell Skillbox Ευεξίας και του Ψηφιακού 
Εργαστηρίου Ευεξίας μεταξύ των ομάδων-στόχων του έργου (εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαιδευτικοί). 

5.1. Δοκιμές πεδίου του του StayWell Skillbox Ευεξίας και του Ψηφιακού Εργαστηρίου 
Ευεξίας 

Οι πιλοτικές δοκιμές και οι δραστηριότητες επιτόπιας δοκιμής πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
φάσης ανάπτυξης του του StayWell Skillbox Ευεξίας και του Ψηφιακού Εργαστηρίου Ευεξίας με 
πρωταρχικό στόχο να ελεγχθεί η συνάφεια, η χρησιμότητα, η εφαρμοσιμότητα και η εγκυρότητά τους, 
καθώς και να αναδειχθούν τα οφέλη από τη χρήση τους για τους εκπαιδευόμενους και τους 
εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ και οι δυνατότητες περαιτέρω προσαρμογής και μεταφοράς τους. 

Τα δύο αποτελέσματα του έργου δοκιμάστηκαν σε όλες τις χώρες-εταίρους - Λιθουανία, Σλοβενία, 
Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο - μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών της 
ΕΕΚ. Προκειμένου να αυξηθεί το δείγμα για την πιλοτική δοκιμή και να διαφοροποιηθεί ανάλογα με 
τον τύπο της ΕΕΚ, οι οργανισμοί-εταίροι συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι από διαφορετικά προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή/και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες στον ίδιο τύπο ΕΕΚ. Συνολικά 108 
εκπαιδευόμενοι και 20 εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος στις εμπειρίες πιλοτικής δοκιμής σε επίπεδο 
κοινοπραξίας. 

Σχήμα 1. Αριθμός εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών ΕΕΚ ανά χώρα 
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Η ηλικία των μαθητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες δοκιμών σε όλες τις χώρες εταίρους 
κυμαίνεται από 14 έως 30 ετών. Σπουδάζουν διάφορα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης: 
"Οικονομία και Διοίκηση", "Μηχανική Υπολογιστών", "Γεωργία και Κτηνοτροφία", "Ευεξία των ζώων", 
"Μηχανική και Σχεδιασμός", "Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική", "Ταξίδια και Τουρισμός", "Φιλοξενία και 
Εστίαση", "Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα". 

Σχήμα 2. Κατανομή των μαθητών ΕΕΚ ανά ηλικιακό φάσμα και χώρα 

 
Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών δοκιμών στο πεδίο, οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ σε όλες τις χώρες 
εταίρους εξοικειώθηκαν με το StayWell Skillbox Ευεξίας και κλήθηκαν να συμπληρώσουν το αυτοτελές 
τεστ ως μέρος του Skillbox που περιέχει 30 σενάρια που έχουν την βάση τους στο πλαίσιο των 
καθημερινών δραστηριοτήτων των νέων και καλύπτουν τους τέσσερις τομείς της ευεξίας (ψυχολογική, 
κοινωνική, γνωστική και σωματική). Αφού έλαβαν και σχολίασαν τα αποτελέσματα του τεστ, οι μαθητές 
έδειξαν περαιτέρω το Εργαστήριο Ψηφιακής Ευεξίας και τα ειδικά σχεδιασμένα WebQuests με στόχο 
να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες ευεξίας τους με ελκυστικό τρόπο μέσω διαδραστικού 
περιεχομένου, παιχνιδιών και ασκήσεων. Στο τέλος, οι εκπαιδευόμενοι της ΕΕΚ είχαν την ευκαιρία να 
εκφράσουν τις απόψεις και τις εντυπώσεις τους σχετικά με τα επιδεικνυόμενα διαδικτυακά μέσα.   
 

Τα αποτελέσματα της φάσης πιλοτικών δοκιμών σε όλες τις χώρες εταίρους δείχνουν ευρεία αποδοχή 
του του StayWell Skillbox Ευεξίας και του Ψηφιακού Εργαστηρίου Ευεξίας μεταξύ των ομάδων-
στόχων του κύριου έργου. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ βρίσκουν το Skillbox 
χρήσιμο για να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη σημασία της ευεξίας και για να αξιολογήσουν τις 
δεξιότητές τους σε θέματα ευεξίας. Θεωρούν επίσης ότι οι καταστάσεις WebQuest είναι πολύ χρήσιμες 
για την επίτευξη/αναβάθμιση των δεξιοτήτων ευεξίας τους. Επιπλέον, οι σπουδαστές θεωρούν ότι η 
πλατφόρμα StayWell είναι καλά σχεδιασμένη, έχει καλή εμφάνιση και είναι φιλική προς το χρήστη και 
θα τη συνιστούσαν σίγουρα στους συμμαθητές και τους συναδέλφους τους. 

 
 Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ που συμμετείχαν στις πιλοτικές δραστηριότητες δοκιμής θεωρούν ότι το 
θέμα της ευεξίας των εκπαιδευομένων ΕΕΚ είναι σημαντικό για τα σχολεία τους. Επιπλέον, θεωρούν 
απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία όπως το του StayWell Skillbox Ευεξίας και του Ψηφιακού 
Εργαστηρίου Ευεξίας που θα τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν και να ενισχύσουν την ευεξία και την 
ψυχική υγεία των μαθητών. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι τα 
βασισμένα στην πραγματική ζωή σενάρια του StayWell Skillbox Ευεξίας είναι ευεργετικά για τους 
μαθητές ώστε να λαμβάνουν ακριβή αποτελέσματα σχετικά με το επίπεδο ευεξίας τους. Επιπλέον, το 
υψηλής ποιότητας περιεχόμενο των WebQuests και ο σημαντικός αριθμός βίντεο επιτρέπουν στους 
μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητες που δεν είναι καλά ανεπτυγμένες με ενδιαφέροντα και ελκυστικό 
τρόπο. 
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Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα σχολεία μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν την 
προσέγγιση του StayWell στα προγράμματα διδασκαλίας τους, καθώς η πλατφόρμα είναι πολύ φιλική 
προς το χρήστη με πολλές χρήσιμες λειτουργίες, πλήρη πρόσβαση σε όλο το υλικό του StayWell και 
ευελιξία στον τρόπο χρήσης του. Θεωρούν ότι μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν τα εργαλεία του 
StayWell στις τάξεις τους και τους αρέσει ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ της συνεργατικής 
εργασίας και της αυτοδιδασκαλίας. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τα υλικά για μελέτη στην τάξη 
και για εργασία στο σπίτι. Όλοι οι εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνουν ότι θα συνιστούσαν σε άλλα σχολεία 
ΕΕΚ να εφαρμόσουν το StayWell Skillbox Ευεξίας και του Ψηφιακού Εργαστηρίου Ευεξίας στους 
οργανισμούς τους. 

 

Περίληψη 

Τα αποτελέσματα της επιτόπιας αξιολόγησης του StayWell δείχνουν ότι η καινοτόμος προσέγγιση του 
StayWell τυγχάνει ευρείας αποδοχής από την κύρια ομάδα-στόχο του έργου. Ο σημαντικός αριθμός 
θετικών απαντήσεων από τους συμμετέχοντες σε όλες τις δραστηριότητες δοκιμής επιβεβαιώνει την 
υψηλή ποιότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής και των δύο εργαλείων - του StayWell Skillbox Ευεξίας 
και του Ψηφιακού Εργαστηρίου Ευεξίας. Προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη διδασκαλία των 
εκπαιδευομένων της ΕΕΚ για τη σημασία της ανάπτυξης και διατήρησης θετικής ευεξίας και ψυχικής 
υγείας, με έμφαση στους τέσσερις κύριους τομείς της ευεξίας - ψυχολογική, σωματική, γνωστική και 
κοινωνική.   
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Μέρος 2. Οδηγός ανάπτυξης 
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Παιδαγωγική WQ 

   

 

  

Γιατί να συμμετάσχετε σε WQs   

 

  
Πώς να δημιουργήσετε τα δικά σας WQs 

   

 

  Συμβουλές για το πώς να 

ξεπεράσετε τις κοινές παγίδες στη 

δημιουργία WQ 

  

 

  
Πακέτο πηγών για την ευεξία 
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Στόχος:  

Αυτό το μέρος έχει ως στόχο να σας υποστηρίξει στον σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σας που βασίζονται σε WebQuest για το 

ίδιο ή άλλα θεματικά πεδία, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω τις παιδαγωγικές 

σας προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη μάθηση βάσει προκλήσεων 
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Μαθησιακά αποτελέσματα των κεφαλαίων 
του Μέρους 2: 
Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 1. WQ Παιδαγωγική: 

Θα εξηγήσετε την προσέγγιση WebQuest με διαφορετικούς τύπους WQs. 
Θα εξηγήσετε τους εκπαιδευτικούς στόχους που υποστηρίζουν τα WebQuests. 
Θα προσδιορίσετε τις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης οποιουδήποτε WebQuest. 
Θα δώσετε παραδείγματα των άλλων τύπων WebQuests. 

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 2. Γιατί να συμμετάσχετε σε WQs: 

Θα εξηγήσετε ποιες μέθοδοι διδασκαλίας συνδυάζουν τα WebQuests. 
      Θα εξηγήσετε γιατί τα WQs είναι ένα τόσο σημαντικό εργαλείο με τα οφέλη που παρέχουν   
      στους μαθητές.  

    Θα εξηγήσετε γιατί τα WQ είναι ένα τόσο σημαντικό εργαλείο με τα οφέλη που παρέχουν   
      στους εκπαιδευτικούς. 

    Θα δώσετε παραδείγματα της μεθοδολογίας WQ στη διδασκαλία και τη μάθηση με    
      διαφορετικούς τύπους χρήσης WQs. 

    Θα βελτιώσετε τις διδακτικές σας πρακτικές μέσω της χρήσης των τεσσάρων βασικών   
      δομών των WebQuests. 

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 3. Πώς να δημιουργήσετε τα δικά σας WQs: 

Θα περιγράψετε τα βήματα για τη δημιουργία WebQuest.. 
Θα εξηγήσετε τις ιδιαιτερότητες κάθε τμήματος WQ στη δημιουργία. 
Θα δώσετε παραδείγματα για κάθε ενότητα της δημιουργίας WQ στο πλαίσιο της ψυχικής 
υγείας και ευεξίας. 

    Θα δημιουργήσετε τα δικά σας WQs. 

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 4. Συμβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τις συνήθεις 
παγίδες στη δημιουργία WQ: 

    Θα βελτιώσετε την κατανόησή σας για το πώς να αποφεύγετε κοινά εμπόδια ή παγίδες   
      στη δημιουργία WQ. 

    Θα χρησιμοποιήσετε μερικές βασικές συμβουλές για να ξεπεράσετε τις συνήθεις παγίδες. 

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 5. Wellbeing Resource Pack: 

    Θα βρείτε χρήσιμες αναφορές, συνδέσμους και πηγές στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας και 
ευεξίας. 

    Θα αναπτύξετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για την τακτική προώθηση της ευεξίας των 
μαθητών στην τάξη. 
Θα χρησιμοποιήσετε περαιτέρω πόρους για να βελτιώσετε τα WQs. 
Θα δείξετε την επιθυμία να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας σχετικά με τα WQs 
στο σχολείο. 
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Κεφάλαιο 1: Παιδαγωγική WQ  
Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρείτε ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα WebQuests, όπως:  
1) πώς μπορούμε να ορίσουμε την προσέγγιση WebQuest με διαφορετικούς τύπους WQs σε χρήση;  

2) γιατί αυτή η τεχνολογία - ποιους εκπαιδευτικούς στόχους υποστηρίζει;  
3) ποιες είναι οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης διαφόρων τύπων WebQuests; 

4) ποια είναι μερικά παραδείγματα άλλων τύπων WebQuests; 
 

 
1.1. The WebQuest Approach 
Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται, η έμφαση στην τεχνολογία αυξάνεται. Με μια μεγάλη ποικιλία 
εκπαιδευτικών εργαλείων γύρω μας, δεν είναι δύσκολο να απογοητευτούμε εύκολα. Σύμφωνα με μια 
έκθεση του OECD, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων πιστεύουν ότι οι 
συνάδελφοί τους έχουν την ικανότητα να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές. Ωστόσο, η άποψη αυτή 
είναι μικρότερη στις ευρωπαϊκές χώρες από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο (OECD, 2018). Για να βρούμε 
το δρόμο μας σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον, η επιστήμη έρχεται να μας βοηθήσει. Μόνο ένα μικρό 
μέρος των εργαλείων έχει ισχυρή επιστημονική βάση και η προσέγγιση WebQuest συγκαταλέγεται σε 
αυτό το μικρό μέρος (Bender & Waller, 2013). Ένα από τα καλύτερα και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 
περιβάλλοντα μάθησης μέσω διαδικτύου/υπολογιστών, η προσέγγιση WebQuest αναπτύχθηκε από 
έναν Αμερικανό καθηγητή εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τον Bernie Dodge (1995). Αρχικά, ο Dodge 
εξήγησε το κίνητρο πίσω από τη δημιουργία των WebQuests ως ένα εργαλείο που θα βοηθούσε στην 
αύξηση των δεξιοτήτων αποτελεσματικής σκέψης, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης των μαθητών 
σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες (Dodge, 2001). Μετά από λίγο καιρό, ο March (2008) όρισε 
τα WebQuests ως σύνδεση μεταξύ των πηγών και τηε κατανόησης τους. Η έκθεση του OECD ανέφερε 
επίσης ότι οι πρακτικές που απαιτούν τη γνωστική ενεργοποίηση των μαθητών είναι λιγότερο 
διαδεδομένες, παρόλο που έχουν υψηλό δυναμικό για τη μάθηση (OECD, 2018). Τα WebQuests είναι 
ένα πιθανό εργαλείο για αυτού του είδους τη γνωστική ενεργοποίηση. 

 

Ορισμός: Πρόκειται για μια δομημένη ερευνητική εμπειρία από τον εκπαιδευτικό για 
τους μαθητές που βασίζεται κυρίως στη χρήση του διαδικτύου και των 
τεχνολογιών των υπολογιστών- είναι μια δραστηριότητα 
προσανατολισμένη στη διερεύνηση, οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τις 
πληροφορίες που αντιμετωπίζουν και συνήθως διαρκεί μία ή περισσότερες 
διδακτικές περιόδους (Bender & Waller, 2012- Dodge, 1995). 

 

www.staywell-project.eu 

 
34 

http://www.staywell-project.eu/


 
       

 
 

 
Η προσέγγιση WebQuest με τη χρήση διαφόρων WQs παρέχει πολλές ευκαιρίες και πλεονεκτήματα 
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ένα αυθεντικό περιβάλλον για 
να αυξήσουν τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων και στην επεξεργασία πληροφοριών. 
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ένα οργανωμένο πλαίσιο και μια δομή για να αναπτύξουν 
μαθησιακές δραστηριότητες μέσω διαφόρων τύπων WQs που εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς τους 
στόχους, π.χ. για την ευεξία και την ψυχική υγεία, το μάθημα/θέμα ή τα μαθήματα/θέματα όπως η 
εκμάθηση γλωσσών ή με ειδικά προγράμματα όπως οι μαθητές με αναπηρίες (Billings & Kowalski, 
2004- Philips, 2005- Scholl, 2007- Sparling, 2001). 

 

 

Σύμφωνα με μια μελέτη σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα WebQuests (Zheng et al., 
2008), οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν τρεις κρίσιμες δομές των WebQuests, οι οποίες υποστηρίζουν τους 
εκπαιδευτικούς στόχους: την εποικοδομητική επίλυση προβλημάτων, την κοινωνική αλληλεπίδραση και 
την ενισχυμένη μάθηση. Όπως προτάθηκε, ο κονστρουκτιβισμός είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των 
WebQuests. Αν και ακούγεται σαν μια φιλοσοφική προσέγγιση, είναι επίσης μια θεωρία μάθησης 
(Burns, Burniske & Dimock, 1999). Σύμφωνα με αυτήν, οι μαθητές κατασκευάζουν τις γνώσεις τους. 
Δεν είναι παθητικοί δέκτες- οικοδομούν ενεργά τις γνώσεις και τις ιδέες τους. Μέσω της χρήσης 
διαφόρων τύπων WebQuests, οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες και αποκτούν εμπειρίες. 
Λόγω αυτής της εστίασης των WebQuests, η ανάθεση ενός ερευνητικού θέματος σε έναν μαθητή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί WebQuest. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναπτύξουν μια πλατφόρμα για τη 
σταδιακή εισαγωγή πληροφοριών με βάση τους ρυθμούς μάθησης και τις εμπειρίες των μαθητών.  

 

Η ισορροπία μεταξύ δομής και ελευθερίας σε μια δεδομένη εργασία είναι σημαντική για το 
σχεδιασμό οποιουδήποτε τύπου WQs (Bender & Waller, 2012). Διαφορετικοί τύποι WebQuests 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εξυπηρετώντας 
διάφορους εκπαιδευτικούς στόχους, από την υποστήριξη των ικανοτήτων ζωής των μαθητών 
μέχρι στόχους που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών. Τα 
δομημένα WebQuests είναι τα πιο αποτελεσματικά με τη χρήση της κλιμακωτής και της 
προσαρμοσμένης υποστήριξης (Brush & Saye, 2000- Milson, 2002- Saye & Brush, 2006). Σε σχέση με 
τον κονστρουκτιβισμό, η κλιμακωτή προσέγγιση είναι ένα βασικό εργαλείο για τα WebQuests. Η 
κλιμακωτή προσέγγιση είναι, βασικά, μια προσωρινή δομή υποστήριξης των μαθητών για την επίτευξη 
ενός έργου. Όσον αφορά τα WebQuests ή άλλα περιβάλλοντα μάθησης που βασίζονται στην 
τεχνολογία, η χρήση της κλιμακωτής προσέγγισης για την ενεργοποίηση των γνωστικών διαδικασιών 
έχει αποδειχθεί αποτελεσματική (Δημητριάδης et al., 2008). 

 

1.2. Βασικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη διαφορετικών 
τύπων διαδικτυακών ερωτήσεων/WebQuests 

Η ενσωμάτωση των υπολογιστών και του διαδικτύου στην καθημερινή διδακτική πρακτική απαιτεί 
γνώσεις περιεχομένου, παιδαγωγικές και τεχνολογικές γνώσεις (Marcelo & Yot, 2015). 
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Ένα WebQuest, 

βασίζεται στη μεθοδολογία μάθησης με βάση το πρόβλημα και τη διερεύνηση, 
 έχει έναν σαφώς καθορισμένο στόχο; 
παρέχει ένα δομημένο μαθησιακό περιβάλλον και διαδικασίες 
χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα για να προωθήσει την οικοδόμηση της γνώσης. 

(Προσαρμογή από Demetriadis, Papadopoulos, Stamelos, & Fisher, 2008). 

Η ισορροπία μεταξύ δομής και ελευθερίας είναι σημαντική. Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση θα 
μπορούσε να ενισχύσει τόσο την αυτονομία όσο και τα κίνητρα. 
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Οποιοσδήποτε τύπος WebQuest θα πρέπει να είναι καλά δομημένος γύρω από ερευνητικά ή/και 
μαθησιακά καθήκοντα- ως εκ τούτου, ένα ιδανικό WebQuest περιέχει (1) εισαγωγή, (2) ένα ενδιαφέρον 
καθήκον, (3) πηγές πληροφοριών, όπως ιστοσελίδες και βίντεο, (4) περιγραφή της διαδικασίας, (5) 
αξιολόγηση της απόδοσης και (6) συμπέρασμα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων (Zheng 
et al., 2008). Ωστόσο, ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους, τα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν 
διαφορετική βαρύτητα σε ένα WebQuest.  

 

 

 

                                     Εστίαση 

 
 
 

Αξιολόγηση Σύνθεση 

Σχήμα 1. Επίλυση προβλημάτων σε 
WebQuests.  
 
Ένα καλά σχεδιασμένο WebQuest θα 
εμπλέξει τους μαθητές σε αυτές τις 
διαδικασίες: εστιασμένη ανάλυση, 
αξιολόγηση και σύνθεση.  

Ο στόχος είναι να επικεντρωθούμε στη 

χρήση των πληροφοριών και όχι στην 

αναζήτησή τους (Skylar et al., 2007). 

 

Η χρήση του διαδικτύου ως διαπολιτισμικού εργαλείου απαιτεί την παροχή κάποιας δομής και 
οργάνωσης. Αντί για τυχαία περιήγηση στο διαδίκτυο, το WebQuest παρέχει ένα εργαλείο για 
αποτελεσματική πλοήγηση σε όλους τους δικτυακούς τόπους, το οποίο επιτρέπει την υποστήριξη των 
καθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων (Skylar et al., 2007).  

Όλοι οι τύποι WebQuests θα πρέπει να σχετίζονται με τη ζωή των μαθητών, ώστε να 
υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους. Ένα μεμονωμένο θέμα και μια μεμονωμένη εργασία 
δεν θα μεταφερθούν στη ζωή των μαθητών και το αντίστροφο. Ένα σχετικό θέμα ή μια σχετική εργασία 
μπορεί να αφορά τα προγράμματα σπουδών ή την προσωπική ζωή των μαθητών, όπως η ψυχική 
τους ευεξία. Οι μαθητές θα έχουν περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες όταν μια WebQuest 
χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις (Chang, Chen & Hsu, 2011). Ένας άλλος τομέας που 
χρησιμοποιεί τις WebQuests ως εργαλείο στη γλωσσική εκπαίδευση. Όπως προτείνεται από μια 
ανασκόπηση, τα WebQuests βελτιώνουν τις δεξιότητες και τα στοιχεία εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας των μαθητών (Irzawati, 2021). Συγκεκριμένα, τα WebQuests συμβάλλουν στις δεξιότητες 
ακρόασης, ανάγνωσης, ομιλίας και γραφής των μαθητών, καθώς και στην κατάκτηση της γραμματικής 
και του λεξιλογίου. 
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Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την τεχνολογία στην καθημερινή 
διδακτική μας πρακτική; 

Γνώση και εμπειρία σχετικά με το περιεχόμενο που πρέπει να 
διδαχθεί 

Παιδαγωγική βάση αυτής της εφαρμογής 

Ποιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσετε; 

1 

Εισαγωγή 

 

2 

Εργασία 

 

3 

Πηγές 
πληροφοριών 

4 

Περιγραφή 

5 

Αξιολόγηση 
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Συμπέρασμα 
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1.3. Παραδείγματα άλλων τύπων χρήσης WQ 
Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα χρήσης των WebQuests. Αυτή η μεγάλη ποικιλία συνεπάγεται 
ότι η χρήση των WebQuests είναι ένας εύχρηστος και πρακτικός τρόπος διδασκαλίας. Όποτε θέλετε 
να σχεδιάσετε ένα μαθητοκεντρικό και βασισμένο σε δραστηριότητες μαθησιακό περιβάλλον, η 
προσέγγιση των WebQuest έρχεται να σας βοηθήσει. 

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια προσέγγιση WebQuest για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Argelagos & Pifarre, 2011). Συνέκριναν την 
προσέγγιση WebQuest με την παραδοσιακή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στην ομάδα 
WebQuest παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις από την ομάδα ελέγχου. 

Υπάρχουν παραδείγματα χρήσης WebQuests σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες (Skylar et al., 2007, σ. 20). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι στρατηγικές για την 
προσαρμογή των WebQuests για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα ήταν χρήσιμες. Για 
παράδειγμα, "εκ των προτέρων οργανωτές, γραφικοί οργανωτές, οδηγοί μελέτης υπερκειμένου, 
περιγράμματα, ορισμοί λεξιλογίου, σχολιασμένες λίστες ιστότοπων και πρότυπα για τη συγκέντρωση 
πληροφοριών.” 

 

Σε μια άλλη μελέτη, μια ομάδα νοσηλευτών παρακολούθησε συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω 
διαδικτυακών ερωτήσεων (Maxwell, 2009). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η προσέγγιση WebQuest 
αποδείχθηκε καινοτόμος και δημιουργική για την παροχή πληροφοριών και την αύξηση ενός 
υψηλότερου επιπέδου δεξιοτήτων αντίληψης και αυτοπεποίηθησης στους υπολογιστές. Υπάρχει 
επίσης ένα παράδειγμα χρήσης των WebQuests ως εργαλείο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
τέχνης (Kundu & Bain, 2006). 

Περίληψη  

Αν και υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά εργαλεία γύρω μας, μόνο μερικά έχουν επιστημονική βάση. Η 
προσέγγιση του WebQuest είναι ένα από αυτά τα επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία για την 
παροχή ενός πρακτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η WebQuest αναπτύχθηκε από έναν Αμερικανό 
καθηγητή εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τον Bernie Dodge, για να βοηθήσει στην αύξηση των δεξιοτήτων 
αποτελεσματικής σκέψης, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης των μαθητών όσον αφορά τις 
παρεχόμενες πληροφορίες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
όταν σχεδιάζουμε οποιοδήποτε WebQuest και να έχουμε καλά τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά 
με την τεχνολογία, τις γνώσεις, την εμπειρία ως προς το περιεχόμενο και τις παιδαγωγικές γνώσεις 
για την αποτελεσματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων. 
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Τι πρέπει να ελέγχετε κατά το σχεδιασμό  
διαφόρων τύπων WebQuests: 

Ταιριάζει το θέμα της WebQuest με το πρόγραμμα σπουδών  
ή τη ζωή των μαθητών; 

Είναι το θέμα ή η εργασία κατάλληλη για το γνωστικό 
επίπεδο του μαθητή? 
Είναι οι λέξεις εύκολα κατανοητές; 
 Είναι ακόμη διαθέσιμες οι διαδικτυακές πηγές; 
Εάν είναι απαραίτητο, οι εργασίες απαιτούν 
ομαδοσυνεργατική εργασία; 

(Προσαρμοσμένο από Skylar et al., 2007.) 

"Μια WebQuest περιλαμβάνει την εργασία των μαθητών σε μια εργασία που αναλύεται σε σαφώς 
καθορισμένα βήματα".  
(Skylar et al., 2007, p. 20). 

"Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα WebQuests ως έναν τρόπο για την αποτελεσματική χρήση 
του Διαδικτύου, ενώ παράλληλα εμπλέκουν τους μαθητές τους στην κριτική σκέψη, την εφαρμογή 
της γνώσης και την ενισχυμένη μάθηση." (Kurtulus & Ada, 2012, σ. 215) 
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Κεφάλαιο 2: Γιατί να συμμετάσχετε σε 
WQs 
Εισαγωγή  
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μελετήσετε γιατί οι WQs είναι ένα τόσο σημαντικό εργαλείο και ποιες 
μεθόδους διδασκαλίας φέρνουν μαζί με τα οφέλη της μεθοδολογίας WQ στη διδασκαλία και τις 
διαδικασίες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Θα βρείτε επίσης μερικά 
παραδείγματα & ιδέες διαφορετικών χρήσεων για περαιτέρω ανάπτυξη στις διαδικασίες που 
διευθύνετε. 

 
2.1. Γιατί να ασχοληθεί κανείς με τη μεθοδολογία WQ 

Η χρήση της μεθοδολογίας WebQuest (WQ) παρέχει μια συνδυαστική μαθητοκεντρική, 
διερευνητική και βασισμένη σε έργα προσέγγιση για περιβάλλοντα διδασκαλίας και 
μάθησης. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν εισήχθησαν σε εκπαιδευτικούς τομείς, οι 
WebQuests έχουν αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο (Zhou et al., 2012). 

 

2.2. Μεθοδολογίες διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή, προσανατολισμένες στη 
διερεύνηση και σε έργα  

 

 Οι στρατηγικές διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή και με βάση τη διερεύνηση έχουν 
διαπιστωθεί σε πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη βελτίωση 
της επίδοσης των μαθητών. Αυτού του είδους η συνδυασμένη προσέγγιση βασίζεται στις 
προηγούμενες γνώσεις & εμπειρίες των μαθητών, ενθαρρύνει την ενεργή οικοδόμηση της γνώσης 
και την κοινωνική αλληλεπίδραση, ενεργοποιεί την περιέργεια για μάθηση και κάνει χρήση των 
μαθησιακών βημάτων/κομματιών προς την κατεύθυνση του μαθησιακού στόχου (Kaya et al., 
2015). Η μάθηση βάσει έργων παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία και τη 
μάθηση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να εμπλέκει τους μαθητές στη διερεύνηση αυθεντικών 
προβλημάτων ή σχεδίων.  
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Εδώ, το έργο ξεκινάει με ένα καθοδηγητικό ερώτημα ή ένα πρόβλημα που χρησιμεύει για την 
οργάνωση και την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, οι δραστηριότητες αυτές 
καταλήγουν σε μια σειρά από τεχνουργήματα/προϊόντα, τα οποία στο τέλος καταλήγουν στο 
τελικό προϊόν που επιστρέφοντας πίσω στο κατευθυντήριο ερώτημα (Yang, 2010). Η προσέγγιση 
εστιάζει σε δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η συνεργασία. 

 
Με τη χρήση των WebQuests στη διδασκαλία και τη μάθηση στην τάξη, επιδιώκεται να ενισχυθεί 
η συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση, ενθαρρύνοντάς τους να είναι ενεργοί μαθητές καθ' όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα WebQuests 
βασίζονται ως επί το πλείστον σε αυθεντικά θέματα/προβλήματα και σε πραγματικό πλαίσιο (το 
οποίο έχει νόημα για τους μαθητές), γίνεται ευκολότερη η εμπλοκή των μαθητών στη χρήση των 
WQ. Έτσι, ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ευκολότερα την περιέργεια και το 
ενδιαφέρον των μαθητών σας για τον μαθησιακό στόχο μέσω αυτού του εργαλείου. 

 

2.2.1. Βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα WQs ανάλογα με τους μαθησιακούς 
στόχους 

 

Ακολουθώντας μια μεθοδολογία διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή, προσανατολισμένη στην 
έρευνα και βασισμένη σε έργα, δύο τύποι WebQuests χρησιμοποιούνται για τη μάθηση των 
μαθητών: βραχυπρόθεσμα WebQuests και μακροπρόθεσμα WebQuests: 

 

 Βραχυπρόθεσμα WQs Μακροπρόθεσμα WQs 

 

Διάρκεια  1-3 ημέρες/1-3 διδακτικές περιόδους Τουλάχιστον 3 ημέρες 

Γιατί να 
εμπλακείτε 

εισαγωγή νέων ιδεών στους μαθητές  Αξιοποίηση των υπαρχουσών 
γνώσεων των μαθητών 

Διδακτικός 
στόχος 

την απόκτηση και ενσωμάτωση της 
γνώσης 

Επέκταση και βελτίωση των 
γνώσεών τους 

Αποτέλεσμα  Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 
έχουν αποκτήσει σημαντικό αριθμό 
νέων πληροφοριών και να τις έχουν 
κατανοήσει. 

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να 
έχουν εξετάσει ένα σύνολο 
γνώσεων, να τις έχουν 
μετασχηματίσει με κάποιο τρόπο 
και να έχουν δείξει κατανόηση του 
υλικού ή των γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί δημιουργώντας κάθε 
είδους έργο. 

Πηγή: Zhou et al., 2012 στον πίνακα. 

Ανάλογα με τον μαθησιακό στόχο, μπορούν να προτιμηθούν είτε βραχυπρόθεσμα είτε 
μακροπρόθεσμα WebQuests- ή και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σταδιακά.. 

 

2.3. Τα WQs ως αποτελεσματικό εργαλείο στη διδασκαλία και τη μάθηση 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές δομές των WebQuests που τα καθιστούν ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο στη διδασκαλία και τη μάθηση: 

1. Κριτική σκέψη 
2. Εφαρμογή γνώσεων  

3. Κοινωνικές δεξιότητες  

4. Κλιμακωτή μάθηση 
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Κριτική σκέψη: 

 

Τα WebQuests απαιτούν από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις 
ικανότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης τους για να εκπληρώσουν το 
έργο. Η χρήση των WQs στη μάθηση υποστηρίζει την κριτική σκέψη των 
μαθητών μέσω της ανάλυσης, της δημιουργίας και της αξιολόγησης, ενώ 
ενσωματώνει την τεχνολογία στη μάθηση και προάγει τη συνεργατική 
μάθηση (Abuhasnah, 2015) 

Εφαρμογή 

γνώσεων: 

 

Η εφαρμογή της γνώσης δεν είναι μια παθητική αλλά μάλλον μια 
ενεργητική φάση- περιλαμβάνει δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών, 
αποτελεσματική χρήση πληροφοριών, ανάκτηση προηγούμενης γνώσης 
σε νέα μάθηση, συσχέτιση γνώσεων και μετατροπή της γνώσης σε κάτι 
νέο. Είναι "πέρα από την επανάληψη και την κατάκτηση πραγματικών 
πληροφοριών" (Dodge, 2001- Zheng et al., 2008). 

Κοινωνικές 

δεξιότητες:  

 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της WebQuest και η θεωρία της συνεργατικής 
μάθησης έχουν παρόμοιες έννοιες. Και οι δύο εκτιμούν τη θετική 
αλληλεξάρτηση, την ατομική και ομαδική υπευθυνότητα και τις 
διαπροσωπικές και ομαδικές δεξιότητες στη μάθηση (Dodge, 2001). Οι 
κοινωνικές δεξιότητες υποστηρίζουν τις μαθησιακές 
δραστηριότητες/βήματα στα WebQuests, όπως μέσω της ολοκλήρωσης 
μιας εργασίας από τους συμμαθητές- οι εμπλεκόμενες μαθησιακές 
δραστηριότητες στη διαδικασία υποστηρίζουν τη θετική αλληλεξάρτηση, 
την ατομική υπευθυνότητα και τις διαπροσωπικές δεξιότητες των μαθητών 
(Zheng et al., 2008). 

Κλιμακωτή 

μάθηση:  

 

Η κλιμάκωση παίζει σημαντικό ρόλο στην επίδοση των μαθητών, η οποία 
περιλαμβάνει την παροχή στους μαθητές κάποιων προσωρινών επιπέδων 
υποστήριξης/πλαισίων για την υποστήριξη των επιδόσεών τους και 
ξεκλειδώνει τις ικανότητές τους. Συνδέεται με ορισμένες άλλες 
"προσεγγίσεις όπως οι εποικοδομητικές στρατηγικές, η διαφοροποιημένη 
μάθηση, η μάθηση σε θέση, η θεματική διδασκαλία και η αυθεντική 
αξιολόγηση". Με έναν απλό ορισμό της πρακτικής, ένας εκπαιδευτικός 
αφαιρεί σταδιακά αυτά τα επίπεδα στήριξης που έχουν κλιμάκωση" καθώς 
οι μαθητές εσωτερικεύουν πιο προηγμένες διανοητικές δεξιότητες" μέσω 
της συνεχούς πρακτικής τους (March, 2003). 

Αυτές οι 4 βασικές δομές της χρήσης του WebQuest συνδέονται με τις θεωρίες της κριτικής 
σκέψης, της βαθιάς μάθησης, της συνεργατικής μάθησης και της μετασχηματιστικής μάθησης. Με 
τα WQs, οι μαθητές χρησιμοποιούν τις δεξιότητες σκέψης - η διαδικασία εφαρμογής της γνώσης 
υποστηρίζει τους μαθητές να προωθήσουν τη συσχέτιση της γνώσης- προωθεί την ουσιαστική 
και βαθιά μάθηση, ενώ οδηγεί επίσης στη μεταφορά/μετατροπή της γνώσης σε νέα μάθηση- οι 
μαθητές συνεργάζονται με τους συμμαθητές/άλλους για την εξεύρεση λύσεων/σημασιών και την 
δημιουργία προϊόντων- (Brucklacher & Gimbert, 1999- Erlandson et al., 2010- Zheng et al., 2007). 

1.2.1. Οφέλη της μεθοδολογίας WQ στη διδασκαλία και τις μαθησιακές διαδικασίες 

με παραδείγματα διαφορετικών χρήσεων  

Τα WQs φέρνουν πολλά οφέλη στις διδακτικές σας διαδικασίες, όπως η αξιοποίηση της 
τεχνολογίας, η προώθηση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων στη μάθηση, η χρήση διαφορετικών 
μεθόδων διδασκαλίας και η εργασία με μαθητές που είναι πιο πρόθυμοι και έχουν κίνητρα για 
μάθηση, όπως δείχνουν οι έρευνες (Briggs, 2013). Ακολουθούν ορισμένα οφέλη της 
μεθοδολογίας WQ στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης με μερικά παραδείγματα και ιδέες 
που μπορείτε να αξιοποιήσετε. 

1. Επιτρέπει την ενσωμάτωση/συγκέντρωση διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε μια 

σχετικά απλή και ελκυστική μορφή. 

π.χ. μάθηση με βάση το έργο, μάθηση με βάση τη διερεύνηση και συνεργατική μάθηση. 
2. Επιτρέπει τη χρήση της τεχνολογίας στο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. 

“ Ένας πιο χρήσιμος τρόπος χρήσης του Διαδικτύου για τα άτομα από τα πρώτα χρόνια.” 
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3. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των κινήτρων των μαθητών, που σημαίνει ότι 

εργάζονται με μαθητές που έχουν μεγαλύτερη περιέργεια να ανακαλύψουν και να μάθουν. 

Η εστίαση των WQs σε αυθεντικά προβλήματα και η ομαδική επίλυση προβλημάτων 
επηρεάζουν τα κίνητρα των μαθητών. 

4.Η χρήση στοιχείων αυθεντικότητας στη μάθηση. 
Αυτό αυξάνει το επίπεδο εγρήγορσης των μαθητών για να ανακαλύψουν και να κάνουν 
συνδέσεις μεταξύ των θεμάτων της πραγματικής ζωής και των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
αναπτύσσουν. "Μετατρέπει τις εργασίες από υποθετικές, μόνο για την τάξη, σε ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη ζωή" (Thombs et al., 2008: 21). 

 

 

 
Συμβουλή: 

Σχεδιάστε τα WQs σας γύρω από τρέχοντα γεγονότα του πραγματικού 
κόσμου ή τομείς ενδιαφέροντος. 

π.χ. Θέματα που ασχολούνται με θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, 
και τα οποία αντιπροσωπεύονται επίσης στο Διαδίκτυο, παρέχουν ένα 
συναρπαστικό και παρακινητικό μάθημα για τους μαθητές να εξερευνήσουν 
το διαδίκτυο (March, 1998). 

5. Τα WQs προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίληψης 
Ένα καλά σχεδιασμένο WQ παρέχει στους μαθητές ένα πλαίσιο για να διεξάγουν έρευνα, να 
συγκρίνουν, να αντιπαραβάλλουν και να αναλύουν ένα θέμα. 

 
 
 

Συμβουλή: 

1. Παροχή ενός πλαισίου (ένα δομημένο περιβάλλον για έρευνα, ένας 

κατάλογος εργαλείων/ιστοσελίδων κ.λπ.) 

2. Παροχή συγκεκριμένων βημάτων για την ολοκλήρωση της εργασίας 

3. Διαβεβαίωση ότι οι οδηγίες σας για τη συλλογή δεδομένων για το 
ερευνητικό έργο είναι σαφώς κατανοητές (Προσαρμογή από Skylar et 
al., 2007). 

6. Βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων- προώθηση της συνεργατικής μάθησης 

Οι μαθητές εργάζονται τόσο ατομικά όσο και με τους συμμαθητές τους ανάλογα με τα βήματα της 
εργασίας και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Μπορούν να τους ανατεθούν συγκεκριμένοι ρόλοι 
ή καθήκοντα στις ομάδες τους. Κάθε μέλος εκπληρώνει ένα καθήκον, όπως το να φέρει μια 
συγκεκριμένη πληροφορία/ένα εργαλείο/μια δημιουργική ιδέα/ένα κομμάτι παζλ πίσω στην ομάδα 
του για να προχωρήσει, όπου κάθε μέλος είναι πολύτιμο για την ομάδα (Briggs, 2013). 

7. Αυτόνομη μάθηση 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθησή τους, να κάνουν συνειδητές 

επιλογές και να επωφεληθούν από τις διαδικτυακές τεχνολογίες για να το πράξουν (Aydin, 2016). 

8. Ευελιξία στην τάξη 

Τα WebQuests μπορούν να σχεδιαστούν ως βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα WQs που 
καλύπτουν ένα μόνο θέμα ή ενσωματώνουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ανάλογα με τους 
μαθησιακούς στόχους και το σχεδιασμό του/των εκπαιδευτικού/ων). 

Συμβουλή 1: 

Μπορείτε να επικεντρωθείτε σε μια ιστορική περίοδο ή σε ένα θεματικό 
σκέλος- μπορείτε να ζητήσετε έρευνα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των 
ιστορικών γεγονότων της περιόδου και των ιατρικών εξελίξεων, των 
οικονομικών αλλαγών, των καλλιτεχνικών κινημάτων ή οποιουδήποτε 
άλλου θέματος που πρέπει να συνδυάσετε (Thombs et al., 2008). 

 

Συμβουλή 2: 

Μπορείτε να κάνετε καταιγισμό ιδεών για τη δημιουργία WQs με τους 
συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς για να συνδυάσετε-συγχωνεύσετε 
διαφορετικά θέματα σε ένα WebQuest ή σε μια σειρά από WebQuests κατά 
τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής περιόδου. 
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9. Έμφαση στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων 

Η μεθοδολογία WQ, με μια εποικοδομητική προσέγγιση, εστιάζει στην επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων, όπως απαιτείται σε θέματα/προβλήματα της πραγματικής ζωής. Έτσι, οι μαθητές 
καλούνται να "προχωρήσουν από τα γεγονότα που ερευνούν στη διατύπωση ιδεών και λύσεων" 
και όχι απλώς να θυμούνται ποιο είναι το γεγονός (Thombs et al., 2008: 21). 

Ένα ερώτημα προς σκέψη: 

Τι είδους προβλήματα του πραγματικού κόσμου θα μπορούσατε να ενθαρρύνετε τους μαθητές 
σας να επιλύσουν στο πλαίσιο του μαθήματός σας/του προγράμματος σπουδών σας ή ενός 
εκπαιδευτικού όρου; Ποιους συνδυασμούς γνωστικών αντικειμένων/θεμάτων μπορείτε να 
σκεφτείτε; 

10. Μετρήσιμα αποτελέσματα 

Με τη χρήση ρουμπρίκας που περιγράφει "τα κριτήρια απόδοσης που απαιτούνται για την 
επίτευξη επάρκειας σε μια κλίμακα από το επίπεδο του αρχάριου έως το υποδειγματικό", τα 
αποτελέσματα μπορούν να μετρηθούν με έναν τυποποιημένο και πρακτικό τρόπο (Thombs et al., 
2008). 

11. Προσαρμοστικότητα & χρηστικότητα σε διαφορετικά θέματα/ειδικότητες 

Για την επίτευξη του μαθησιακού στόχου μέσω ατομικής, συνεργατικής εργασίας, τα WebQuests 
ενθαρρύνουν μια προσέγγιση που βασίζεται στη διερεύνηση για την εύρεση πληροφοριών στο 
διαδίκτυο. Μέσω διαφόρων δομημένων ερωτήσεων, οι μαθητές οδηγούνται σε συγκεκριμένους 
ιστότοπους που απαιτούν από αυτούς να συγκεντρώσουν, να συνθέσουν και να 
επαναχρησιμοποιήσουν πληροφορίες σε μια νέα μορφή (Pim, 2012). Αυτού του είδους η 
προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα μαθήματα/ειδικότητες.  

π.χ., Κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως πρόσθετης γλώσσας/ξένης γλώσσας: 
διεξάγετε έρευνα για ένα συγκεκριμένο θέμα εξασκώντας τις γραμματικές και λεξιλογικές δομές. 
Ένα άλλο παράδειγμα, σε ένα μάθημα γεωγραφίας, για να μάθετε τα χαρακτηριστικά των χωρών. 
Εδώ, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν μια εστίαση, σχετικά δομημένα βήματα 
προς τον στόχο και σημαντικές ερωτήσεις στις οποίες μπορούν να απαντήσουν κατά τη 
διαδικασία. Η απλή κατονομασία ενός στόχου δεν θα ήταν επαρκής, διότι οι μαθητές θα έχαναν 
τον προσανατολισμό τους. 

Επίπεδα ταξινόμησης για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης 
στην εργασία 

Βήματα/Δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν στο 
πλαίσιο της εργασίας 

Δημιουργία  

(Μετατροπή της γνώσης σε 
κάτι νέο) 

Συνοδεύει το οπτικό υλικό και τις σημειώσεις στο φυλλάδιο,  

Γράψτε μια πειστική επιστολή που να ενθαρρύνει τους 
ανθρώπους να επισκεφθούν τη χώρα 

Δημιουργία  

(Μετατροπή της γνώσης σε 
κάτι νέο) 

Συνοδεύει το οπτικό υλικό και τις σημειώσεις στο φυλλάδιο,  

Γράψτε μια πειστική επιστολή που να ενθαρρύνει τους 
ανθρώπους να επισκεφθούν τη χώρα 
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Συμβουλή:  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ταξινόμηση του Bloom για να 
αποφασίσετε για τα επίπεδα των μαθησιακών βημάτων και 
δραστηριοτήτων. 

Προτείνεται να παρέχεται σαφής εξήγηση για κάθε επίπεδο δραστηριότητας. 

Μπορείτε να παρέχετε κάποια συμπληρωματικά εργαλεία, όπως χάρτες 
σχημάτων και διαγράμματα KWL*/KWHLAQ** για να υποστηρίξετε την 
οργάνωση των σκέψεων και των ιδεών των μαθητών σας. 

Μπορείτε επίσης να παρέχετε ένα αντίγραφο της ρουμπρίκας (που θα 
χρησιμοποιήσετε) προσαρμοσμένο για τους μαθητές, ώστε να  έχουν 
συγκέντρωση. 

http://www.staywell-project.eu/


 
       

 
 
 
 

Σύνθεση Αποκτήστε γνώσεις και καταγράψτε ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για τη χώρα από διάφορους ιστότοπους  

Αξιολόγηση Αξιολόγηση από ομότιμους των ταξιδιωτικών φυλλαδίων 
άλλων ομάδων 

Ανάλυση Έρευνα των χαρακτηριστικών των ταξιδιωτικών φυλλαδίων 
στο διαδίκτυο 

Εφαρμογή Χρήση πληροφοριών για τον σχεδιασμό και την δημιουργία 
ενός ταξιδιωτικού φυλλαδίου 

* Διάγραμμα KWL: Τι γνωρίζω, τι θέλω να μάθω, τι έμαθα. 

**Διάγραμμα KWHLAQ: Τι γνωρίζω, τι θέλω να μάθω, πώς θα το ανακαλύψω, τι έμαθα, τι θα 
κάνω και ποιες περαιτέρω ερωτήσεις έχω. 
Πηγή: Pim, 2012.  

 

2.2.2. Σύνοψη των πλεονεκτημάτων των WQs για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

Οφέλη των WQs για τους 
μαθητές 

Οφέλη των WQs για τους εκπαιδευτικούς 

1.Είναι διασκεδαστικά  

2. Είναι μαθητοκεντρικά. 

3. Απευθύνονται στα 

διάφορα μαθησιακά στυλ των 

μαθητών (οπτικό, ακουστικό, 

απτικό, κιναισθητικό) 

4.Παρέχουν αποτελεσματική 

χρήση του χρόνου της τάξης. 

5.Βοηθούν τους μαθητές να 

ανταποκριθούν στις 

μαθησιακές ικανότητες. 

6.Ενθαρρύνουν τις 

δεξιότητες κριτικής σκέψης. 

7.Προάγουν τις ψηφιακές 

ικανότητες των μαθητών. 

8.Βοηθούν τους μαθητές να 

επικεντρωθούν στις 

εργασίες. 

9. Διεγείρουν τη φαντασία 

του μαθητή. 

10.Βοηθούν τους μαθητές να 
εφαρμόζουν, να συνθέτουν, 
να αναλύουν και να 
αξιολογούν αυτά που 
μαθαίνουν. 

1. Μια παρόμοια δομή σε όλα τα WQs το καθιστά πρακτικά 

και διαχειρίσιμά.  

2.Έμφαση στη διδασκαλία των δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για την ανάγνωση των WQs.  

3.Ενθαρρύνουν την αποτελεσματική και δομημένη χρήση 

του χρόνου στο Διαδίκτυο. 

4.Ανταποκρίνονται στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες 

των μαθητών (ατομική και ομαδική εργασία).  

5. Κρατούν τους μαθητές σε εγρήγορση. 

6. Διασφαλίζουν στον εκπαιδευτικό ότι όλοι οι μαθητές 

βρίσκονται στις τοποθεσίες που πρέπει να βρίσκονται.  

7. Μέσω των WQs οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αντιμετωπίσουν το στοιχείο της εξατομίκευσης στη 

διδασκαλία και τη μάθηση για να υποστηρίξουν την επιτυχία 

του μαθητή στο γενικό πρόγραμμα σπουδών.  

8. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν την 

διδακτική υποστήριξη στο σχεδιασμό του WQ με τη μορφή 

αναγνωσιμότητας, μεγαλύτερου κειμένου και απλούστερων 

οδηγιών.  

9. Βελτιώνουν τις δεξιότητες τεχνικού και πληροφοριακού 

γραμματισμού των εκπαιδευτικών.  

10.Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν 
διάφορες προσεγγίσεις και να εφαρμόζουν νέες μεθόδους, 
τεχνικές και εργαλεία. 

Πήρε και προσάρμοσε από Amini et al., 2020. 

 

Summary 
Σε αυτό το κεφάλαιο, μελετήσατε γιατί οι WQs είναι ένα τόσο σημαντικό εργαλείο, ποιες μεθόδους 
διδασκαλίας συνδυάζουν, ποια είναι τα οφέλη της μεθοδολογίας WQ στις διαδικασίες διδασκαλίας 
και μάθησης.  Έχετε επίσης εξετάσει ορισμένα παραδείγματα & ιδέες διαφορετικών χρήσεων των 
WQ για περαιτέρω ανάπτυξη στις διαδικασίες που διευθύνετε.  
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Κεφάλαιο 3: Πώς να δημιουργήσετε τα 
δικά σας WQs 
Εισαγωγή  
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τις λεπτομέρειες κάθε ενότητας του WQ για να ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν τα δικά τους WQ ως εξής: 

 Περιγραφή των οκτώ βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί/διαμορφωτές   

   για να δημιουργήσουν ένα WebQuest 

.Τέσσερα χαρακτηριστικά των WebQuests. 

  Δέκα κανόνες για την ποιότητα του WebQuest. 
 

 
3.1. Πώς να δημιουργήσετε τα δικά σας WQs 
Κατά τη δημιουργία μιας WebQuest, είναι σημαντικό να μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας 

ιστοσελίδες. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν 

ένα WebQuest χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα, αλλά η πιο συνηθισμένη και πιο εύκολη 

μέθοδος είναι να δημιουργήσουν απλώς ένα έγγραφο Word που περιέχει συνδέσμους προς 

ιστοσελίδες.  

Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια WebQuest, θα πρέπει πρώτα να περιηγηθείτε σε κάποιες 

υπάρχουσες WebQuests. Ορισμένα εξαιρετικά περιγράμματα WebQuest θα σας βοηθήσουν να 

προετοιμαστείτε καλύτερα. Μερικά παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο λινκ 

http://zunal.com/ 

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα 8 προτεινόμενα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη δημιουργία ενός WebQuest. Αυτά τα βασικά στοιχεία είναι ένας 

συνδυασμός των θεωριών του Dodge από το 1995, 1997 και 1999. 
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3.1.1. 8 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε ένα WebQuest 
 
 

Βήμ
α 
No.  

Όνομα  Στόχος Επεξήγηση και συμβουλές Παράδειγμα του 
παράγοντα της 
ψυχολογικής ευεξίας - 
η αίσθηση του 
ανήκειν στο σχολείο 

1 Θέμα/τί
τλος 

Να 
καθορίσετε 
το θέμα και 
το "τελικό 
προϊόν" της 
WebQuest με 
βάση τον 
παράγοντα 
που πρέπει 
να καλυφθεί. 

Ο τίτλος πρέπει να είναι 
σύντομος, ουσιαστικός, 
διασκεδαστικός και 
εντυπωσιακός. 

Αισθάνεστε ότι ανήκετε;  

"Το αληθινό ανήκειν 

συμβαίνει μόνο όταν 

παρουσιάζουμε τον 

αυθεντικό, ατελή εαυτό 

μας στον κόσμο, η 

αίσθηση του ανήκειν 

δεν μπορεί ποτέ να 

είναι μεγαλύτερη από το 

επίπεδο αυτοαποδοχής 

μας." - Brene Brown 

 
2 Εισαγ

ωγή 
Να 

παρουσιάσετε 

το θέμα 

συνοπτικά και 

ελκυστικά, 

ώστε να 

τραβήξετε την 

προσοχή των 

μαθητών και 

να τους 

παρακινήσετε. 

 

Αυτό το βήμα αφορά τη 

δημιουργία μιας ελκυστικής 

εισαγωγής που θα κάνει τους 

μαθητές να συμμετέχουν ενεργά 

στην εμπειρία του WQ από την 

αρχή μέχρι το τέλος. 

Η εισαγωγή θα πρέπει να 

προσελκύει τον αναγνώστη στο 

μάθημα με το να απευθύνεται 

στα ενδιαφέροντα ή τους 

στόχους των μαθητών και/ή να 

περιγράφει ένα ενδιαφέρον 

ερώτημα ή πρόβλημα.  

Θα πρέπει να στηρίζεται στις 

προηγούμενες γνώσεις των 

μαθητών και να προετοιμάζει 

αποτελεσματικά τους μαθητές 

δίνοντάς τους μια γεύση από το 

αντικείμενο του μαθήματος.  

Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια 

προσομοίωση που βοηθάει τους 

μαθητές να κατανοήσουν το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

και τους κεντρίζει το ενδιαφέρον.  

Επίσης, σε αυτό το στάδιο 
εισάγονται συχνά λέξεις-
κλειδιά και όροι που βοηθούν 
τους μαθητές να 
κατανοήσουν το θέμα και να 
κάνουν αναζήτηση στο 
Διαδίκτυο. 

Θα παίξετε το ρόλο ενός 

δημοσιογράφου! Θα 

πρέπει να γράψετε ένα 

άρθρο σχετικά με την 

αίσθηση του ανήκειν στο 

σχολείο, αναλύοντας 

μερικές από τις καλύτερες 

πρακτικές. 

Ανήκειν σημαίνει ότι 

αισθάνεσαι αποδεκτός, 

συμπεριλαμβάνεσαι ή 

είσαι μέρος κάτι άλλου. 

Οι άνθρωποι μπορεί να 

αισθάνονται ότι ανήκουν 

σε ένα σχολείο, σε μια 

φιλία, σε μια αθλητική 

ομάδα ή ακόμη και σε 

μια τάξη. Το να μην 

ανήκεις μπορεί να 

συνδεθεί με 

συναισθήματα 

αναξιότητας, 

αυτοαμφισβήτησης, 

απομόνωσης και 

θλίψης...  
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3 Εργασία Για να ορίσετε 
μια επίσημη 
περιγραφή 
του τι θα 
δημιουργήσου
ν οι μαθητές 
στο 
WebQuest. 

Για να αναπτύξετε ένα 

αποτελεσματικό WebQuest, 

πρέπει να αναπτύξετε 

ερωτήσεις που 

προβληματίζουν. 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 

να επινοήσετε ερωτήσεις που 

απαιτούν από τους μαθητές 

να βρουν και να αναλύσουν 

ποικίλες πληροφορίες. 

Μπορείτε επίσης να 

αναπτύξετε ένα σενάριο 

παιχνιδιού ρόλων που να δίνει 

στους μαθητές το έργο. 

Η εργασία πρέπει να έχει 

νόημα και να είναι 

διασκεδαστική. 

Η δημιουργία της εργασίας 

είναι το πιο δύσκολο και 

δημιουργικό μέρος της 

ανάπτυξης ενός WebQuest. 

Οι εργασίες με υψηλά κίνητρα 

και ενδιαφέροντα κα2θήκοντα 

θα πρέπει να είναι κατάλληλες 

για ομαδικές δραστηριότητες 

και να βασίζονται σε 

πραγματικές καταστάσεις. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε 
διαφορετικούς τύπους 
εργασιών στα WQs ανάλογα 
με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που πρέπει να 
επιτευχθούν, 
συμπεριλαμβανομένων 
δραστηριοτήτων, για 
παράδειγμα, αναδιηγήσεων, 
επίλυσης ενός μυστηρίου, 
δημοσιογραφικών 
δραστηριοτήτων, 
δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με το σχεδιασμό, 
που απαιτούν τη δημιουργία 
συναίνεσης, αναλυτικών 
δραστηριοτήτων, που 
υποστηρίζουν την 
αυτογνωσία, που 
υποστηρίζουν δεξιότητες 
αντίληψης και επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου 
σε όλη τη διάρκεια των 
επιστημονικών και 
δημιουργικών εργασιών. 

Στόχος αυτού του WQs 

είναι να σας διδάξει τη 

σημασία της αίσθησης 

του ανήκειν σε ένα 

σχολείο για τη γενική σας 

ευεξία. Όταν οι μαθητές 

αισθάνονται ότι ανήκουν, 

είναι πιο πιθανό να 

παίρνουν καλούς 

βαθμούς και να έχουν 

άλλες καλές επιδόσεις 

στο σχολείο. Το αίσθημα 

του ανήκειν επηρεάζει 

θετικά την ψυχοκοινωνική 

λειτουργία των μαθητών, 

δηλαδή την ικανότητά 

τους να εκτελούν 

καθημερινές 

δραστηριότητες και να 

αλληλεπιδρούν με τους 

ανθρώπους γύρω τους. 

Θα παίξετε το ρόλο ενός 

δημοσιογράφου και θα 

ετοιμάσετε ένα άρθρο 

σχετικά με τις καλές 

πρακτικές στο σχολείο, οι 

οποίες μπορούν να 

κάνουν τους μαθητές να 

βιώσουν θετικά 

συναισθήματα και την 

αίσθηση του ανήκειν. Θα 

βρείτε αυτό το WebQuest 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον, 

επειδή θα πρέπει να 

διεξάγετε συνεντεύξεις, 

μαζί με την έρευνά σας, 

και να κάνετε προτάσεις 

για το πώς θα αυξήσετε 

την αίσθηση του ανήκειν 

των μαθητών στο 

σχολείο. 

Είναι κατάλληλο για 
ομάδες των 3 μαθητών. 
Πρέπει να διεξάγετε την 
έρευνα, να γράψετε το 
άρθρο και να 
προετοιμάσετε μια 
σύντομη παρουσίαση 
PowerPoint για να 
παρουσιάσετε τα 
ευρήματά σας στην τάξη. 
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4 Διαδικα
σία 

Να παρέχει 
μια βήμα 
προς βήμα 
περιγραφή 
του τρόπου με 
τον οποίο οι 
μαθητές θα 
πρέπει να 
ολοκληρώσου
ν την εργασία 
και οδηγίες 
σχετικά με τον 
τρόπο 
έρευνας στο 
Διαδίκτυο, 
συλλογής 
δεδομένων, 
εργασίας σε 
ομάδες και 
επίλυσης 
συγκρούσεων 
για την 
επίλυση της 
ανατεθείσας 
εργασίας. 

Το βήμα "Διαδικασία" 

περιγράφει με σαφήνεια τι 

πρέπει να κάνουν οι μαθητές 

και τη σειρά με την οποία 

πρέπει να ολοκληρωθεί η 

εργασία.  

Κάθε βήμα θα πρέπει να 

δηλώνεται με σαφήνεια, ώστε 

οι περισσότεροι μαθητές να 

γνωρίζουν ακριβώς πού 

βρίσκονται σε κάθε βήμα της 

διαδικασίας και τι πρέπει να 

κάνουν στη συνέχεια χωρίς να 

χρειάζονται περαιτέρω οδηγίες.  

Σε αυτή την ενότητα μπορούν 

να ανατεθούν διαφορετικοί 

ρόλοι για να βοηθηθούν οι 

μαθητές να κατανοήσουν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες 

ή/και να μοιραστούν την 

ευθύνη για την ολοκλήρωση 

της εργασίας.  

Κάθε βήμα της διαδικασίας θα 

πρέπει να περιλαμβάνει 

συνδέσμους προς ιστότοπους, 

άρθρα, ιστολόγια, βίντεο κ.λπ. 

που μπορούν να βοηθήσουν 

τους μαθητές να 

ολοκληρώσουν την εργασία. 

Διαφορετικοί τύποι βημάτων σε 

διεργασίες μπορούν να 

ενσωματωθούν σε WQs 

ανάλογα με τους μαθησιακούς 

στόχους. 

Οι διαφορετικές ανάγκες και 

στυλ των εκπαιδευομένων της 

ΕΕΚ θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

καθορισμό των βημάτων της 

διαδικασίας. Για παράδειγμα, 

οι οπτικοί εκπαιδευόμενοι (οι 

οποίοι προτιμούν να βλέπουν 

Αυτό το WebQuest έχει να 

κάνει με τη 

δημιουργικότητα, οπότε 

έχετε την ελευθερία να 

εκφράσετε τη 

δημιουργικότητά σας στη 

μορφή του άρθρου και της 

παρουσίασης PowerPoint. 

Για τη διεξαγωγή της 

έρευνας, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τις πηγές 

που παρέχονται, αλλά και 

άλλες πηγές ή μεθόδους. 

Εκπλήξτε μας! 

Ακολουθούν ορισμένα 

κρίσιμα σημεία, τα οποία 

θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο τελικό 

σας προϊόν: 

1. Ξεκινήστε με την έρευνα!  

Εξετάστε τι είναι η αίσθηση 

του ανήκειν στο σχολείο και 

γιατί είναι σημαντική. Ποιοι 

παράγοντες την 

επηρεάζουν; Ποιος είναι ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού; 

Χρησιμοποιήστε τις πηγές 

που παρέχονται για να 

ερευνήσετε το θέμα.  

0.Ώρα για συνεντεύξεις!  

Ένας από τους πιο 

ισχυρούς παράγοντες 

πρόβλεψης της σχολικής 

ένταξης είναι οι 

εκπαιδευτικοί. Όταν οι νέοι 

αισθάνονται ότι οι δάσκαλοι 

τους αγαπούν και τους 

φροντίζουν και πιστεύουν 

ότι οι δάσκαλοί τους είναι 

συμπαθείς και δίκαιοι, είναι 

πιο πιθανό να αναφέρουν 

αισθήματα σχολικού 

ανήκειν. Το ανήκειν είναι 

μια μοναδική εμπειρία και η 

έρευνά μας διαπίστωσε ότι 

υπάρχουν πολλά 

πράγματα που μπορούν να 

το επηρεάσουν. 

Συνέντευξη με 

εκπαιδευτικούς και 

μαθητές.  

 

www.staywell-project.eu 

 
50 

http://www.staywell-project.eu/


 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Πόροι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Να 
παρέχ
ει 
στους 
μαθητέ
ς 
χρήσι
μα 
διαδικ
τυακά 
εργαλε
ία και 
ιστότο
πους 
για να 
βρουν 
πληρο
φορίες 
σχετικ
ά με 
το 
θέμα 
τους. 

τον γραπτό λόγο)- ακουστικοί 

μαθητές (προτιμούν την 

ακρόαση)- απτικοί μαθητές 

(προτιμούν την πρακτική 

προσέγγιση)- διαδραστικοί 

μαθητές (προτιμούν τον 

προφορικό λόγο)- κιναισθητικοί 

μαθητές (μαθαίνουν κάνοντας)- 

οπτικοί κ.λπ. (Institute for 

Learning Styles Research, 

1996). 

0. Γράψτε το άρθρο! 

Συγκεντρώστε την έρευνα που 

κάνατε στο πρώτο μέρος του 

WebQuest με τα αποτελέσματα 

της συνέντευξης και γράψτε το 

άρθρο σας! Όπως είμαι 

βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε, 

μπορούμε να δούμε από αυτά 

τα ευρήματα ότι πολλά 

πράγματα μπορούν να γίνουν 

για να βοηθήσουν στη 

βελτίωση της αίσθησης του 

ανήκειν για τους νέους. 

Γνωρίζουμε από την έρευνά 

μας ότι τα περισσότερα 

σχολεία θέλουν οι μαθητές 

τους να αισθάνονται την 

αίσθηση του ανήκειν. Κάντε 

προτάσεις!  

0. Δείξτε μας τα 
αποτελέσματα!  
Στο τελευταίο βήμα αυτής της 
WebQuest θα πρέπει να 
προετοιμάσετε μια παρουσίαση 
PowerPoint. 

Ο δάσκαλος θα δώσει στους 
μαθητές οδηγίες για τον τρόπο 
εύρεσης και χρήσης κατάλληλων 
πηγών, οι οποίες θέτουν τα 
κριτήρια για την επιλογή 
αξιόπιστων διαδικτυακών 
πηγών πληροφόρησης.. 

Πρόκειται κυρίως για 
ιστότοπους, βίντεο, έγγραφα, 
άρθρα κ.λπ. ως σύγχρονα 
εργαλεία πληροφορικής για την 
υποστήριξη της διδακτικής 
διαδικασίας. 

Η παροχή αυτών των πηγών 
βοηθάει να επικεντρωθεί η 
άσκηση στην επεξεργασία 
πληροφοριών και όχι στην απλή 
εύρεσή τους, ώστε να 
αποφύγετε τους πόρους που 
μπορεί να ενθαρρύνουν τους 
μαθητές να αντιγράψουν και να 
επικολλήσουν. 
 Οι πόροι θα πρέπει να είναι 
σχετικοί με το περιεχόμενο και 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τους 3 πόρους ανά βήμα 
(φάσεις διαδικασίας και πόρων). 
 

Νιώθεις ότι ανήκεις; 
https:// kids.frontiersin.org/ 
articles/10.3389/ 
frym.2020.00099 

 
Κεφάλαιο 9. Αίσθηση του 
ανήκειν στο σχολείο. https:// 
www.oecd-ilibrary.org/ 
sites/d69dc209-en/index. 
html?itemId=/content/com- 
ponent/d69dc209-en 

5 τρόποι για να ενισχύσετε την 
αίσθηση του σχολικού ανήκειν 
των μαθητών. 
https://www.monash.edu/ 
education/teachspace/ 
articles/5-ways-to-boost- 
students-sense-of-school- 
belonging 

Η παιδαγωγική του ανήκειν. 
https://cyc-net.org/cyc-on- 
line/cycol-0303-belonging. html 
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6         Αξιολόγηση 
& 
μαθησιακά 
αποτελέσμ
ατα 

 

Ανάπτυξη 
ενός 
εργαλείου 
αξιολόγησης 
για την 
αξιολόγηση 
όχι μόνο του 
προϊόντος ως 
τελικού 
αποτελέσματο
ς αλλά και της 
διαδικασίας. 

 

Το βήμα αυτό αναδεικνύει 
τον ορισμό των 
μαθησιακών 
αποτελεσμάτων σύμφωνα 
με το έργο και τη 
διαδικασία του WQ από 
την αρχή. 

Το αποτέλεσμα μιας 
WebQuest είναι συνήθως 
ένα γραπτό ή προφορικό 
προϊόν ή μια παρουσίαση 
πολυμέσων.  

Μια καλή ιδέα είναι να 
αναπτύξετε μια 
ρουμπρίκα WebQuest 
που καθιστά σαφείς τις 
προσδοκίες του 
εκπαιδευτικού για τους 
μαθητές και μετρά τις 
επιδόσεις των μαθητών 
μέσω πολύπλευρων 
προκλήσεων που 
βασίζονται σε καθήκοντα. 

Το στάδιο της 
αξιολόγησης, είτε με τη 
δημιουργία των δικών σας 
ρουμπρίκων είτε με άλλες 
πιθανές αξιολογήσεις, θα 
πρέπει να αξιολογεί τόσο 
τις επιδόσεις των μαθητών 
όσο και τα απτά προϊόντα 
που δημιουργούν οι 
μαθητές κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας (αυτά 
μπορεί να είναι εκθέσεις, 
παρουσιάσεις κ.λπ.).  

Στο τέλος της συνεδρίας, ο 
καθηγητής/συντονιστής θα 
πρέπει να διανείμει το 
φύλλο αξιολόγησης στους 
μαθητές για να 
αξιολογήσει τη μάθησή 
τους και τη συνεδρία 
γενικά.  

Ο τρόπος αξιολόγησης 
των επιδόσεων των 
μαθητών πρέπει να είναι 
δίκαιος, σαφής, συνεπής 
και συγκεκριμένος για τα 
καθήκοντα που έχουν 
τεθεί. 

 
Γνώση 

Βασικές γνώσεις 
σχετικά με τις 
ψυχολογικές πτυχές 
της αίσθησης του 
ανήκειν; 

 
Βελτίωση της 
γενικής απόδοσης; 

Δεξιότητες 

 
Έρευνα και 
συστηματοποίηση 
πληροφοριών; 

Έρευνα και 
συστηματοποίηση 
πληροφοριών;  

Ενίσχυση της 
επίλυσης 
προβλημάτων,: 
Αξιολογήστε τη 
σημασία του να 
ανήκεις στο σχολείο;  
Αξιολογήστε τους 
παρεχόμενους 
πόρους;  
Ανάπτυξη ευελιξίας,  

Δημιουργική σκέψη,  

Θετικές προοπτικές,  

 

 

Ανάπτυξη 

επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, 

Ενίσχυση της 

ομαδικής εργασίας. 

 

   Στάσεις 
 

Να μάθουμε τη 

σημασία της 

αίσθησης του 

ανήκειν για τη 

συνολική μας 

ευεξία,  

Να μάθουν καλές 

πρακτικές για την 

ενίσχυση της 

αίσθησης του 

ανήκειν; 
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7 Συμπέρασμ
α 

Να 
συνοψίσετε τι 
έμαθαν οι 
μαθητές μετά 
την 
ολοκλήρωση 
της εργασίας 
με τρόπο 
ενθαρρυντικό 
που να τους 
εμπνέει να 
συνεχίσουν 
να μαθαίνουν 
για το θέμα. 

Αυτό το βήμα αφορά την 

εξαγωγή ενός ουσιαστικού 

συμπεράσματος που 

ενθαρρύνει τον μαθητή να 

προβληματιστεί σχετικά με 

το θέμα και να αποκτήσει 

βαθύτερη κατανόηση. 

Υπενθυμίζει στους μαθητές 

τι έχουν μάθει και 

συνοψίζει το μάθημα.  

Οι μαθητές 
αναστοχάζονται σχετικά με 
τις γνώσεις και τη μάθηση 
που έχουν αποκτήσει και 
ενθαρρύνονται να 
επεκτείνουν τις γνώσεις και 
την εμπειρία τους και σε 
άλλους τομείς. 

"Η αγάπη, το ανήκειν 

και η σύνδεση είναι οι 

αληθινές παγκόσμιες 

πηγές ευεξίας". - 

Παροιμία 

 

8 Ημερολόγ
ιο 
αναστοχα
σμού 

Για να 
επιτρέψετε 
στους μαθητές 
να 
προσθέσουν 
τα 
συναισθήματα 
και τα σχόλιά 
τους κατά τη 
διάρκεια ή 
μετά την 
εκτέλεση του 
WebQuest. 

Ένας ξεχωριστός χώρος 

μετά το συμπέρασμα για 

να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να 

ανακεφαλαιώσουν τις 

μαθησιακές εμπειρίες και 

τις εντυπώσεις των 

μαθητών.  

Αυτός ο χώρος ενθαρρύνει 
τους μαθητές να 
προβληματιστούν σχετικά 
με τη διαδικασία και τα 
αποτελέσματα και τους 
επιτρέπει να μοιραστούν τα 
συναισθήματά τους, τις 
μαθησιακές τους εμπειρίες 
και τις εντυπώσεις τους 
σχετικά με την εργασία 
που επιτελέστηκε. 

 

 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του WebQuest, να θυμάστε τα ακόλουθα 4 
χαρακτηριστικά των WebQuests (Μοντέλο ARCS του Keller για τη θεωρία σχεδιασμού κινήτρων, 
1979): 

    Προσοχή. Θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον, ώστε να τραβάει την προσοχή των μαθητών. 

    Συνάφεια. Το σύνολο των εργασιών πρέπει να είναι συναφές με τις ανάγκες, τα   

      ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των μαθητών. 

   Εμπιστοσύνη. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να 
δουλέψουν στην εργασία, επειδή θα λάβουν αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη 
από τον εκπαιδευτικό/διαμορφωτή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

   Ικανοποίηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι από τη διαδικασία, το 
αποτέλεσμα και το επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας 
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3.1.2. Δέκα κανόνες για ένα ποιοτικό WebQuest  
 

Αυτοί οι κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατάλογος ελέγχου, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
  1. Βασίζεται σε μια σαφώς καθορισμένη δομή, βασισμένη σε ένα σταθερό σύνολο βημάτων 

που οι μαθητές μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν.  

2. Είναι διαθεματικό αλλά ανταποκρίνεται στα πρότυπα του προγράμματος σπουδών  

3. Χρησιμοποιεί μια παρακινητική εισαγωγή  

4. Προτείνει ρεαλιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες 

5. Απαιτεί την απόκτηση, επιλογή και οργάνωση νέων δεδομένων. 

6. Περιλαμβάνει μια κοινή βάση δραστηριοτήτων για ομαδική εργασία και ένα εξειδικευμένο 
τμήμα που βασίζεται στην κοινή εργασία. 

7. Παρέχει καθοδήγηση και οδηγίες για διάφορα μέρη της διαδικασίας που σχετίζονται με 
γνωστικά καθήκοντα. 

8. Απαιτεί κοινή συμφωνία σχετικά με την αποκτηθείσα γνώση για τη δημιουργία του τελικού 
προϊόντος 

  9. Πρόκειται για μια καθοδηγούμενη και αποτελεσματική χρήση των πόρων του Διαδικτύου και 
των εργαλείων πρόσβασης και επεξεργασίας δεδομένων.  

10. Προσαρμόζεται εύκολα λόγω των διδακτικών ενδείξεών του. 

 

Περίληψη  

Η δημιουργία WebQuest είναι ευκολότερη από ό,τι νομίζετε! Απλά ακολουθήστε τα 8 στοιχεία: 

Θέμα που τραβάει την προσοχή - σχετικό με τους μαθητές. 
Εισαγωγή που προσανατολίζει τους εκπαιδευόμενους και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. 

Εργασία που περιγράφει το τελικό προϊόν της δραστηριότητα. 

Διαδικασία με τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι μαθητές για να κάνουν την εργασία. 

 Πηγές είναι οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να κάνουν την εργασία. 

Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα που μετρούν τα αποτελέσματα. 
Συμπέρασμα που συνοψίζει τη δραστηριότητα και ενθαρρύνει τους μαθητές να 
προβληματιστούν σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα. 

    Το Ημερολόγιο Αναστοχασμού, το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να προσθέσουν τα     

       συναισθήματα και τα σχόλιά τους. 
 

Οι διαδικτυακές δοκιμασίες θα πρέπει πάντα να σχεδιάζονται με βάση τις ειδικές ανάγκες και τα 
μαθησιακά στυλ των μαθητών σας και να μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές μια ποικιλία 
αισθητηριακών εμπειριών. 

 

Αναφορές 
Dodge B. (2017). Δημιουργία Διαδικτυακών Κουίζ. San Diego State University.  
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Keller, J.M. (1979). Κίνητρα και σχεδιασμός διδασκαλίας: Journal of Instructional  

Ανάπτυξη, 2(4), 26-34. 

Starr L. (2016 November 7), Education world. Η δημιουργία ενός WebQuest είναι πιο εύκολη από ό,τι 

νομίζετε. https://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech011.shtml   

T Challenge. Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα με τη χρήση μάθησης που βασίζεται στην πρόκληση. 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών πρόγραμμα σπουδών. https://t-challenge.eu/uploaded/tiny/files/t_challenge-o2tot-

manual-en.pdf 
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Κεφάλαιο 4: Συμβουλές για το πώς να 
ξεπεράσετε τις συνήθεις παγίδες στη 
δημιουργία WQ 
Εισαγωγή  
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής: 

Πώς να αποφύγετε κοινά εμπόδια ή παγίδες στη δημιουργία WQ, 
Συμβουλές για να ξεπεράσετε τις συνήθεις παγίδες, 
Ένας κατάλογος ελέγχου για τον δημιουργό WQ (τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να 
κάνει, πώς να ξεπεράσει πιθανές δυσκολίες). 

 
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε ορισμένες χρήσιμες οδηγίες (τι πρέπει να κάνετε και τι να 
αποφύγετε) όταν χρησιμοποιείτε το WQ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι συντονιστές θα πρέπει να 
τις ακολουθούν κατά τη δημιουργία μιας WebQuest. 

 

4.1.Ορισμένες συμβουλές που πρέπει να ληφθούν υπόψη/να ξεπεραστούν κατά τη 
δημιουργία WQ 
Θα πρέπει να έχετε κατά νου ορισμένες γενικές υποδείξεις όταν δημιουργείτε ένα WebQuest: 

   Είναι καταλληλότερα για ομαδικές δραστηριότητες, αν και μπορεί κανείς να φανταστεί 
ατομικές έρευνες, καθιστώντας τη δραστηριότητα εφαρμόσιμη στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 

   Mπορούν να επεκταθούν με την ενσωμάτωση παρακινητικών στοιχείων στη βασική τους 
δομή, δίνοντας στους μαθητές έναν ρόλο να παίξουν (π.χ. επιστήμονας, ντετέκτιβ, 
δημοσιογράφος) και ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές μεταξύ τους. 

   Τα WebQuests μπορούν να σχεδιαστούν στο πλαίσιο ενός επιστημονικού κλάδου ή να 
είναι διεπιστημονικές. Αν και το τελευταίο είναι πιο δύσκολο τόσο για τους 
εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές, οι αρχάριοι θα πρέπει να επιμείνουν σε 
WebQuests ενός θέματος. 

    Κατανοήστε τους εκπαιδευόμενους και την ομάδα-στόχο σας - κατανοήστε το αναμενόμενο 
επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και κινήτρων τους, ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε 
αποτελεσματικά τις δραστηριότητες που είναι κατάλληλες γι' αυτούς. 
Μην υπερβάλλετε στο γλωσσικό επίπεδο για τους λιγότερο ικανούς μαθητές. 
Δημιουργήστε ένα σύστημα παρακολούθησης της προόδου των μαθητών και ενημερώστε 

τους για τα αποτελέσματα - η ανατροφοδότηση ενθαρρύνει τη μάθηση και τα κίνητρα.  

    Κάντε καταιγισμό ιδεών για όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά 

την παράδοση και προσπαθήστε να δώσετε εκ των προτέρων τις λύσεις στον συντονιστή. 

   Προσπαθήστε να επικυρώσετε κάθε συνεισφορά, ώστε να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες 

να μοιραστούν και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον. 
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Πριν/στην αρχή μιας διαδικτυακής ερώτησης/WebQuest: 

    Ενεργοποίηση των μαθητών και προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής 
τους, γεγονός που θα τους παρακινήσει να συμμετάσχουν στις ακόλουθες 
δραστηριότητες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: δραστηριότητες ενοργοποίησης 
ενέργειας, δραστηριότητες γνωριμίας, δραστηριότητες που «σπάνε τον πάγο», καταιγισμό 
ιδεών σχετικά με το θέμα του WebQuest (γράφοντας σε ένα χαρτόνι ή στον πίνακα) σε 
μικρότερες ομάδες ή όλοι μαζί. 

    Γνωριμία μεταξύ τους - οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζονται μεταξύ τους, οπότε η 
έναρξη με δραστηριότητες γνωριμίας είναι μια πολύ καλή πρακτική. Αυτό δημιουργεί ένα 
πιο αποδεκτό και άνετο περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν απρόσκοπτα.. 

  Κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλή και σωστή αναζήτηση στο διαδίκτυο - 
δεδομένου ότι τα WebQuests βασίζονται στην έρευνα στο διαδίκτυο, θα πρέπει να 
παρέχονται στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των μηχανών 
αναζήτησης, τις λέξεις-κλειδιά που πρέπει να περιλαμβάνουν, ποιες πηγές και ιστότοποι 
είναι αξιόπιστες και πώς να αξιολογούν κριτικά το περιεχόμενο των ιστότοπων.. 

   Κανόνες της ομάδας - προγραμματίστε μερικά λεπτά, στην αρχή, για να κάνετε καταιγισμό 
ιδεών σχετικά με κάποιους κανόνες της ομάδας (όχι τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών, όταν κάποιος μιλάει οι άλλοι ακούνε, σεβασμός...) και βάλτε όλους να 
συμφωνήσουν με αυτούς. Εάν οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη 
διαδικασία θέσπισης των κανόνων, είναι πιο πιθανό να τους ακολουθήσουν, καθώς 
μπορούν να συσχετιστούν με αυτούς πιο προσωπικά. 

 
During the WebQuest: 

   Ο καθένας πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη γνώμη του, ώστε να 
αποφεύγονται οι αδρανείς και παθητικοί συμμετέχοντες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
δουλεύοντας σε μικρότερες ομάδες, κάνοντας τον γύρο της ομάδας όπου ο καθένας 
μοιράζεται κάτι για το θέμα, πετώντας μια μπάλα στο άτομο, το οποίο πρέπει να μιλήσει 
μετά μέχρι να συνδεθούν όλοι, κ.λπ.. 

   Μην αναζητάτε σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις, αλλά να προέρχονται από τις 
προσωπικές εμπειρίες, τις αντιλήψεις και τα επιχειρήματα των μαθητών. Αυτό βοηθά τους 
μαθητές που δεν είναι τόσο σίγουροι για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους να εκφράσουν 
τη γνώμη τους και να συμμετάσχουν στις εργασίες και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και 
την ενεργοποίηση της πρότερης γνώσης. 

  Η διαχείριση του χρόνου είναι σημαντική - τα χρονικά όρια των εργασιών ενθαρρύνουν 
τους συμμετέχοντες να εργαστούν αποτελεσματικά στην εργασία και επιτρέπουν σε όλη 
την ομάδα να τελειώσει εγκαίρως, αποφεύγοντας την κούραση και την έλλειψη ενέργειας. 
Αλλά...… 

  Είναι προτιμότερο να μην έχετε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Αφήστε τους 
συμμετέχοντες να εξερευνήσουν, να απολαύσουν και εν μέρει να δημιουργήσουν τη ροή 
της συνεδρίας.. 

   Κάντε το διασκεδαστικό - Αυτή είναι η μόνη ευκαιρία για τις ομάδες να ασχοληθούν σε 

ένα ανοιχτό, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. 

   Προσφέρετε ποικιλία - χρησιμοποιήστε συνδέσμους που περιέχουν πιο δυναμικό και 
διαδραστικό περιεχόμενο (όχι μόνο βίντεο).). 

    Μην εστιάζετε μόνο σε ομαδικές δραστηριότητες, καθώς είναι χρονοβόρες. Η ατομική 
εργασία θα πρέπει να έρχεται πιο συχνά για να εξοικονομείτε χρόνο. 

  Μερικοί μαθητές μπορεί να θυμούνται τις λέξεις του λεξιλογίου παίζοντας τες, άλλοι 
θυμούνται να διαβάζουν τις ενδείξεις και να βλέπουν ένα διάγραμμα και άλλοι μαθητές 
θυμούνται να ακούνε τους συμμαθητές τους να φωνάζουν τις απαντήσεις. Έτσι, επιδιώξτε 
να παρέχετε στους μαθητές μια ποικιλία αισθητηριακών εμπειριών, ώστε να τους δώσετε 
την ευκαιρία να μάθουν με το μαθησιακό στυλ που προτιμούν.. 

    Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι όλοι την έχουν κατανοήσει. 

. 
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Μετά το WebQuest: 

    Ψηφιακή αξιολόγηση - όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να την κάνουν γρήγορα και 
διαδικτυακά. Ένα προτεινόμενο εργαλείο είναι το Microsoft Forms. 

      Ωστόσο, έχει κάποια μειονεκτήματα - οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν κλικ στις 
ερωτήσεις, χωρίς να τις σκεφτούν, με αποτέλεσμα να έχουν μια επιφανειακή ανασκόπηση. 
Ως εκ τούτου, προτείνεται να συνδυαστεί η αξιολόγηση με την προσωπική αξιολόγηση με 
την υποβολή πιο εμπεριστατωμένων ερωτήσεων και την ενθάρρυνση των συμμετεχόντων 
να επιχειρηματολογήσουν, να εξηγήσουν τις απαντήσεις τους και να θέσουν πιο γενικές 
ερωτήσεις σε μια ηλεκτρονική φόρμα.  

    Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, κάντε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, αλλά να είναι αρκετά 
συγκεκριμένες ώστε να μην σας καταβάλλουν και να πάρετε τις πληροφορίες που σας 
ενδιαφέρουν.. 

 

4.2.A Ένας κατάλογος ελέγχου για τον δημιουργό WQ 

Εισαγωγή 

Ελέγξτε, εάν η δραστηριότητα(ες): 
ενεργοποιεί τις προηγούμενες γνώσεις του μαθητή. 
τους ενθαρρύνει να σκεφτούν και να συγκεντρώσουν τις ιδέες τους σχετικά με το WQ. 

να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους  
τραβάει την προσοχή τους. 
τους ενθαρρύνει να γνωριστούν μεταξύ τους.  
τους εισάγει στις κατευθυντήριες γραμμές αναζήτησης στο διαδίκτυο.  
τους εισάγει στους κανόνες της ομάδας κατά τη διάρκεια του WQ. 

 

Εργασίες/Δραστηριότητες 
Ελέγξτε, εάν οι δραστηριότητες/εργασίες: 

συμβάλλουν στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων του WQ. 
 περιλαμβάνουν ομαδική ή/και ατομική εργασία. 
συνδέονται με το θέμα του WQ. 
περιλαμβάνουν την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών των μαθητών για το θέμα. 
 δεν περιλαμβάνουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. 
έχουν διαφορετικούς τύπους εργασιών για να κρατούν το ενδιαφέρον των μαθητών. 
 είναι χρονικά περιορισμένες, αλλά όχι περιοριστικές. 
είναι ολοκληρωμένες για όλους Process 
 

Διαδικασία 
Ελέγξτε, αν η διαδικασία:  

έχει την αναπαράσταση του θέματος του WQ με βάση τα διαφορετικά στυλ μάθησης. 
 περιλαμβάνει την αναπαράσταση του θέματος του WQ ώστε να ανταποκρίνεται στις 
διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ. 
περιλαμβάνει πολυτροπικές μορφές διδασκαλάίας 
ενθαρρύνει μια χαλαρή και διασκεδαστική ατμόσφαιρα 

 

Πηγές 
Ελέγξτε, αν οι πηγές:  

είναι ολοκληρωμένες για τα διαφορετικά γλωσσικά και γνωστικά επίπεδα των μαθητών. 
είναι αξιόπιστες. 
είναι επιστημονικά αναγνωρισμένες. 
εισάγουν τους μαθητές στα σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής. 
αποθαρρύνουν τους μαθητές να αντιγράφουν και να επικολλούν. 
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Αξιολόγηση 
Ελέγξτε, αν η αξιολόγηση:  

(η ατομική αξιολόγηση) είναι διαδικτυακή. 
(η ομαδική αξιολόγηση) διεξάγεται ως προσωπική συζήτηση. 
 περιλαμβάνει μια χαλαρή και ανοιχτή ατμόσφαιρα. 
περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις. 
δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για ελεύθερο σχολιασμό.  
είναι οι ερωτήσεις αρκετά συγκεκριμένες; 

 
Συμπέρασμα 

Ελέγξτε, αν το συμπέρασμα:  
διαφορετικά συνδεδεμένα θέματα που περιλαμβάνονται διεξοδικά στο WQ.  
αναστοχασμό για το θέμα. 
ενθάρρυνση για βαθύτερη κατανόηση. 

 

Περίληψη  
Κατά την προετοιμασία των WebQuests, πρέπει να έχετε υπόψη σας 3 στάδια: την αρχή, τη διάρκεια 
και το τέλος. Στο πρώτο στάδιο, είναι σημαντικό να σκεφτείτε την προετοιμασία των μαθητών- στο 
δεύτερο στάδιο, να βεβαιωθείτε ότι αισθάνονται άνετα, ασφαλείς και συμπεριλαμβανόμενοι, και στο 
στάδιο μετά, να κάνετε μια ανακεφαλαίωση και παρακολούθηση.  
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Κεφάλαιο 5: Πακέτο πόρων για την ευεξία 
Εισαγωγή  

Επειδή είστε δάσκαλος και συναναστρέφεστε με μαθητές σχεδόν καθημερινά, ίσως είστε ένας 
από τους καλύτερους για να δείτε ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία των μαθητών σας. 
Έτσι, το να μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας νέα WebQuests μπορεί να είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο που θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε με ακρίβεια τις ανάγκες των μαθητών και να 
βελτιώσετε αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους για ευεξία και κατά συνέπεια την ψυχική τους υγεία 
στο σύνολό της. Για να βεβαιωθείτε ότι το WebQuest που θα δημιουργήσετε περιέχει αξιόπιστες 
πληροφορίες, είναι σχεδιασμένο με τρόπο που θα έχει απήχηση στους μαθητές και θα στοχεύει 
στις δεξιότητες ευεξίας τους, σας παρέχουμε μια λίστα με αναφορές που περιέχει αξιόπιστες και 
εύληπτες πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία και τους τρόπους προώθησής της.  

Αυτός ο κατάλογος χρήσιμων αναφορών, συνδέσμων και πηγών που σχετίζονται με την ευεξία 
των μαθητών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε ουσιαστικές 
γνώσεις σχετικά με το θέμα της ευεξίας και της ψυχικής υγείας, οι οποίες μπορεί να είναι 
επωφελείς με δύο τρόπους:  

1. Θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε αυτές τις γνώσεις για να δημιουργήσετε νέες 
δραστηριότητες βασισμένες σε WebQuests που θα ωθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 
εμβαθύνουν στο θέμα της ψυχικής υγείας και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη διατήρησή της. 

2. Θα αναπτύξετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προάγετε τακτικά την ευεξία των 
μαθητών στην τάξη, να παρατηρείτε πότε αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να είστε σε θέση 
να τους παρέχετε επαρκή βοήθεια. 

5.1. Learning about Mental Health 
Παρακάτω θα βρείτε έναν πίνακα με έναν κατάλογο συνδέσμων. Το πρώτο μέρος του πίνακα 
περιέχει συνδέσμους που θα σας δώσουν μια ευρεία επισκόπηση του θέματος της ψυχικής υγείας 
και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ενισχύσετε τη δική σας παιδεία και την παιδεία των 
μαθητών σας σε θέματα ψυχικής υγείας. 
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Στο δεύτερο μέρος του πίνακα, θα βρείτε έναν κατάλογο με τις δεξιότητες ευεξίας στις οποίες 
βασίστηκαν οι διαδικτυακές δοκιμασίες. Κάθε δεξιότητα έχει έναν αντίστοιχο σύνδεσμο που 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις της στην ευεξία των εκπαιδευομένων μαζί με 
συμβουλές για το πώς να την προωθήσετε. Κάθε WebQuest καλύπτει θεματικά μια δεξιότητα. 
Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή τη λογική κατά τη δημιουργία των δικών σας WebQuests. 

 
 

Θέμα Σύνδεσμοι Σχετικά με το 

Πώς 
αντιλαμβανόμα
στε την ψυχική 
υγεία; 

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. 1. Η ψυχική υγεία είναι ένα 
φάσμα, 
 
 2. Τι επηρέασε την ψυχική υγεία - 
ένα βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο 
ψυχικής υγείας, 

Προβλήματα 
ψυχικής 
υγείας 

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

Μια επισκόπηση των πιο κοινών 
προβλημάτων ψυχικής υγείας, 
των πιθανών αιτιών και της 
αποκατάστασης. 

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

Ορισμός της ανθεκτικότητας και 
συμβουλές για τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς 
να αναπτύξουν την ανθεκτικότητα 
των μαθητών. 

Στίγμα 
ψυχικής 
υγείας 

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

Τι είναι το στίγμα της ψυχικής 
υγείας; Πώς επηρεάζει τα άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ψυχικής υγείας; Πώς μπορεί να 
αντιμετωπιστεί; 

Φροντίζοντας 
για την ευεξία 
σας - για τους 
νέους 

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 

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με 
τρόπο που θα έχει απήχηση στους 
νέους. Από τη σκοπιά του 
εκπαιδευτικού - δίνει μια καλή 
εικόνα για το ποιες πληροφορίες 
είναι σημαντικές για τους νέους και 
ποιος είναι ο αποτελεσματικός 
τρόπος δόμησής τους. 

Πώς να λάβετε 
βοήθεια και 
υποστήριξη - 
για νέους 

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

Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση 
των σημείων όπου οι νέοι μπορούν 
να βρουν υποστήριξη για την 
ψυχική τους υγεία - από τις 
προσεγγίσεις αυτοβοήθειας έως 
τους διαθέσιμους τύπους 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις 
χρήσιμες επαφές. Ως 
εκπαιδευτικός, είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε πώς να συμβουλεύετε 
και να κατευθύνετε τους μαθητές 
να αναζητούν υποστήριξη για την 
ψυχική τους υγεία. 

 

www.staywell-project.eu 

 
60 

http://www.mind.org.uk/in-
http://www.apa.org/topics/resil-
http://www.psychiatry.org/pa-
http://www.mind.org.uk/infor-
http://www.mind.org.uk/
http://www.mind.org.uk/infor-
http://www.staywell-project.eu/


 
       

 
 
 
 

Σύνδεσμοι που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες ή τους παράγοντες 
πάνω στους οποίους βασίστηκαν τα WebQuests και οι οποίοι έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ευεξία των μαθητών: 
*δεν καλύπτονται από τους παραπάνω συνδέσμους 

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

Αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο: https://www.panoramaed.com/blog/stu- 
dent-sense-of-belonging 

Συναισθηματική ρύθμιση: https://www.verywellmind.com/emotion-regula- 
tion-skills-training-425374 

Μη διάκριση και αποδοχή της 
διαφορετικότητας 

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

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

Αλφαβητισμός στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

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

Εκφοβισμός και διαδικτυακός 
εκφοβισμός 

https://www.stopbullying.gov/ 

Ολόκληρη η σελίδα είναι αφιερωμένη στο θέμα του 
εκφοβισμού. Ελέγξτε τις διάφορες ενότητες για 
ορισμούς, πρόληψη και απαντήσεις. 

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

Λήψη αποφάσεων https://ohioline.osu.edu/factsheet/HYG-5301 

Συζήτηση για τη χρήση ουσιών με 
τους μαθητές 

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

Ενσυναίσθηση https://youtu.be/1Evwgu369Jw 

 

5.2. Δημιουργώντς τα δικά σας WebQuests χρησιμοποιώντας το Wellbeing 
Resource Pack 

Αφού περάσατε από τόσους πολλούς συνδέσμους, ίσως αναρωτιέστε - τι κάνω τώρα με όλες 
αυτές τις πληροφορίες; Υπάρχουν δύο τρόποι για να εφαρμόσετε όλες αυτές τις πληροφορίες 
στην πράξη και να επωφεληθείτε από αυτές και οι δύο περιστρέφονται γύρω από τα WebQuests 
- έναν διαδραστικό και πρακτικό τρόπο για να μιλήσετε για την ευεξία των μαθητών και να την 
προωθήσετε στην τάξη. 

 
Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health 

 
61 

http://www.mind.org.uk/information-support/types-of-
http://www.panoramaed.com/blog/stu-
http://www.verywellmind.com/emotion-regula-
http://www.coe.int/web/campaign-free-to-speak-safe-
http://www.helpguide.org/articles/mental-health/so-
http://www.stopbullying.gov/
http://www.hazeldenbettyford.org/articles/prevention/


 

        
 
 

 

1. Αλλαγή και βελτίωση των WebQuests. 

Ίσως υπάρχουν WebQuests που πιστεύετε ότι δεν κατανοούν πλήρως την ιδέα ή στερούνται 
σημαντικών πτυχών. Ίσως έχετε στο μυαλό σας μια άσκηση που θέλετε να προσθέσετε σε ένα 
συγκεκριμένο WebQuest; Μη διστάσετε να αλλάξετε τις λεπτομέρειες των WebQuests 
χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τους παραπάνω συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι περιέχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν μια σύγχρονη προσέγγιση της ψυχικής υγείας, 
οπότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι αλλαγές σας θα είναι σύμφωνες με τις άλλες WebQuests.  
Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τον τρόπο ενημέρωσης των WebQuests στο Κεφάλαιο 4 και στο 
Κεφάλαιο 5. 

 

2. Δημιουργήστε τα δικά σας WebQuests. 

Ίσως παρατηρήσετε συγκεκριμένες δεξιότητες ευεξίας που οι μαθητές σας πρέπει να βελτιώσουν 
περισσότερο. Ή πιστεύετε ότι ορισμένες δεξιότητες ευεξίας απαιτούν περισσότερη προσοχή; Ή 
μπορούν να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο από μια υπάρχουσα WebQuest; Συνεχίστε 
και δημιουργήστε ένα εντελώς νέο πρόσθετο WebQuests. Εφαρμόστε τις πληροφορίες από τους 
συνδέσμους στην πράξη και δημιουργήστε διαδραστικές και ουσιαστικές ασκήσεις που ταιριάζουν 
στο γνωστικό φορτίο των μαθητών σας. Επίσης, έχετε μια μοναδική ευκαιρία να συμβουλευτείτε 
τους ίδιους τους μαθητές - ποια είναι τα θέματα και οι δεξιότητες ευεξίας που θέλουν να θίξουν; 
Τι είδους ασκήσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές γι' αυτούς; Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς 
να δημιουργήσετε τα δικά σας WebQuests στο Κεφάλαιο 4 και στο Κεφάλαιο 5. 

 

5.2.1. Τα οφέλη. 

Αν αρχίσετε να δημιουργείτε, να ενημερώνετε και να χρησιμοποιείτε τακτικά τα WebQuests στη 
διδακτική σας πρακτική, θα γίνει ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης της ευεξίας. Η 
συμπλήρωση WebQuests στην τάξη όχι μόνο προτρέπει τους μαθητές να εξοικειωθούν με θέματα 
ψυχικής υγείας και πρακτικές που προάγουν την ευεξία, αλλά δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για 
συζήτηση προσωπικών εμπειριών, συναισθημάτων και ψυχικών καταστάσεων. Με άλλα λόγια, η 
συμπλήρωση WebQuests δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό και αποδεκτό 
περιβάλλον στην τάξη. 

Επιπλέον, έχοντας εξοικειωθεί με το θέμα της ψυχικής υγείας σε προηγούμενες δραστηριότητες, 
τώρα είστε καλά εξοπλισμένοι για να παρατηρήσετε πότε οι μαθητές μπορεί να χρειάζονται 
βοήθεια και να αντιδράσετε στις ανησυχίες και τις καταστάσεις τους με ενσυναίσθηση. Τέτοια 
θετικά περιβάλλοντα με προσεκτικούς και προσιτούς εκπαιδευτικούς μπορούν να έχουν τεράστια 
θετικά αποτελέσματα στην ευεξία των μαθητών, να τους κάνουν να νιώθουν υποστήριξη και 
αυτοπεποίθηση στις αποφάσεις που παίρνουν, να γίνουν έτσι πιο προνοητικοί για τη ζωή τους 
και να είναι ανθεκτικοί όταν αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις της ζωής. 

 

5.3. Εμπλοκή άλλων/συνομιλήκων/συμμαθητών. 

Για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές προαγωγής της ψυχικής υγείας, χρειαζόμαστε 
μια συνολική σχολική προσέγγιση. Παρόλο που πρόκειται για μια μακρά διαδικασία που εξαρτάται 
από τη σχολική πολιτική, μπορείτε να ξεκινήσετε εισάγοντας περισσότερους εκπαιδευτικούς στα 
WebQuests και στην προώθηση της ευεξίας στην τάξη. Προσκαλέστε τους να συνεργαστούν για 
τη δημιουργία των νέων WebQuests, εξηγήστε τους πώς λειτουργούν και ενθαρρύνετέ τους να τα 
χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αναδυθούν στο θέμα της 
ψυχικής υγείας και να μοιραστούν μεταξύ τους εμπειρίες, δυσκολίες ή καλές πρακτικές. Η 
συλλογικότητα και η υποστήριξη είναι ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και την 
παροχή συναισθηματικής υποστήριξης κατά τη διαχείριση όχι μόνο των εργασιακών αλλά και των 
προσωπικών πιέσεων. Τελικά, όλοι θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε από τις πληροφορίες που 
παρέχονται στα WebQuests.
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Περίληψη 

Η ψυχική υγεία είναι ένα πολύ ευέλικτο και ευαίσθητο θέμα και απαιτεί μια λεπτή 
προσέγγιση. Πρέπει να έχετε το υπόβαθρο για να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες των νέων 
και να τους υποστηρίξετε όταν χρειάζεται. Υπάρχουν πολλές περισσότερες διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία των νέων. Συνεχίστε να ψάχνετε για αξιόπιστες 
πηγές που: 

 
1. Δεν έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στους 
παρεχόμενους συνδέσμους.  
2. Προωθούν μια προσέγγιση της ψυχικής υγείας που βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και είναι προσωποκεντρική και βασίζεται σε ένα βιοψυχοκοινωνικό και όχι 
σε ένα βιοϊατρικό μοντέλο-  
3. Δεν στιγματίζουν με κανέναν τρόπο! 

 

Η εμβάθυνση στην κατανόηση του θέματος θα σας κάνει πιο σίγουρους για τη δημιουργία 
των διαδικτυακών ερωτήσεων και την προώθηση ενός καλού, αποδεκτού και κατανοητού 
περιβάλλοντος στην τάξη σας σε καθημερινή βάση. Η συμπλήρωση των WebQuests και 
η συζήτηση αυτών των θεμάτων μαζί με τους μαθητές μπορεί να τους βοηθήσει να γίνουν 
ενεργοί παράγοντες της ζωής τους που γνωρίζουν πώς να φροντίζουν την ευεξία τους 
και να γίνουν έτοιμοι να εισέλθουν στην ενήλικη ζωή και να αντιμετωπίσουν τις φυσικές 
προκλήσεις που εμφανίζονται στη ζωή! 
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