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Įžanga 
Sveiki atvykę į „StayWell“projektą!

„StayWell“ projektas – tai „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektas, bendradarbiavimui 
inovacijų ir gerosios praktikos mainų srityje, kurio bendras tikslas – sukurti novatorišką internetinio 
mokymosi metodą, skirtą profesinio mokymo besimokančiųjų gerovei psichikos sveikatai gerinti ir 
palaikyti, įgyjant socialinių ir emocinių įgūdžių, kurie padėtų jiems efektyviai mokytis, valdyti savo 
gyvenimą ir patekti į darbo rinką

Projekte numatyti 2 novatoriški sprendimai:

 1. Projektas suteikia vidurinio profesinio mokymo mokiniams, mokytojams, vadovams ir 
psichologams naują internetinę priemonę, skirtą mokinių psichologinei, kognityvinei, socialinei 
ir fizinei gerovei vertinti, stebėti ir nuolat gerinti.

2. Projekte siūloma virtuali iššūkiais pagrįsta mokymosi aplinka, skirta stiprinti ir palaikyti profesinio 
mokymo besimokančiųjų geros savijautos įgūdžius, pasitelkiant internetinę mokymosi metodą 
WebQuest (liet. žiniatinklio užklausos. Toliau – WebQuest). 

Skaitmeninės laboratorijos  tikslas –supažindinti profesinio mokymo besimokančiuosius su psichikos 
sveikatos tema, padėti ugdyti įgūdžius, reikalingus jos palaikymui ir skatinti nuolat rūpintis savimi ir 
savo savijauta. Parengtas Skaitmeninės emocinės gerovės laboratorijos naudojimosi vadovas yra 
skirtas švietimo specialistams. Vadove pateikiama informacija pirmiausia supažindinspedagogus 
su psichikos sveikatos tema ir duos patarimų, kaip galima padėti jaunimui rūpintis ja. Be to, šia 
orientacine priemone siekiama praturtinti profesinio mokymo mokytojų pedagoginius metodus 
ir paskatinti įtrauktiplatformą į savo kasdienę praktiką. Tikslios ir detalios gairės suteiks įgūdžių, 
reikalingų sėkmingam platformos taikymui pamokų metu. Iššūkiais grįstos mokymosi aplinkos 
interaktyvumas paskatins mokinius labiau įsitraukti ir dalyvauti mokymosi procese.
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Pratarmė 
Gerb. švietimo specialistės (-ai),

In this Guide, you will find a step-by-step guideline on how to apply the Digital Lab approach 
in practice and how to create your WebQuests (WQs) and excel in using innovative teaching 
approaches for challenge-based learning.

Šiame vadove rasite išsamias gaires, kaip praktiškai naudotis Skaitmenine laboratorija savo 
kasdienybėje. Taip pat išmoksite sukurti naujus savo WebQuests, pritaikytus specifiniams mokinių 
poreikiams ir įtvirtinsite interaktyvaus, iššūkiais grįsto mokymosi naudojimą savo praktikoje.

Vadovą sudaro dvi dalys:

1 dalis. Įgyvendinimo vadovas

Ši dalis skirta supažindinti profesinio mokymo specialistes (-us) subūdais veiksmingai ir užtikrintai 
naudoti Skaitmeninę laboratorijąklasėje, siekiant pagerinti profesinių mokyklų mokinių psichikos 
sveikatą.

2 dalis. Kūrimo vadovas

Antroji dalis skirta padėti profesinio rengimo specialistėms (-ams), ypač mokytojoms (-ams), rengti 
naujus ar tobulinti senus WebQuesttose pačiose ar kitose dalykinėse srityse, tokiu būdu toliau 
tobulinant pedagoginius metodus, paremtus iššūkiais grindžiamu mokymusi.
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1 dalis. Įgyvendinimo vadovas 
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Įvadas į WebQuest metodiką

Skaitmeninės gerovės laboratorijos naudojimas

WebQuest sesijų planavimas ir vykdymas

Mokinių WebQuest rezultatų vertinimas

„StayWell“ testavimo ataskaita

Tikslas: 
Ši dalis padės jums sužinoti, kaip efektyviai ir užtikrintai naudotiSkaitmeninę 
gerovės laboratorijąklasėje, siekiant gerinti profesinio mokymo mokinių 
psichikos sveikatą.
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1 dalies skyrių mokymosi rezultatai:
1 skyrius. Įvadas į WebQuest mokymo metodiką:

 Informacija apie projektą.
 WebQuestmokymo metodika.
  Metodikos teikiama nauda mokinių ir mokytojų psichikos sveikatai ir bendrai savijautai.
 Metodikos privalumai gerovės ir psichikos sveikatos kontekste.

2 skyrius.Skaitmeninės gerovės laboratorijos naudojimas
  Mokytojų vaidmuo ir atsakomybė, naudojant WebQuestklasėje.
  WebQuestnaudojimo procesas nuo pradžios iki pabaigos.
  Skaitmeninės gerovės laboratorijos naudojimas,besilaikant darbo su mokiniais gairių. 

3 skyrius.WebQuest sesijų planavimas ir vykdymas
 Informacinių technologijų naudojimas kasdienėje praktikoje ir kuriant WebQuest.
 Trys galimi būdai pasirinktiWebQuest.
 Kokiu požiūriu vadovaujamės atliekant WebQuest?
 Veiksniai pagal kuriuos pasirenkamasWebQuest. 
  Pagalbininko vaidmuoWebQuest sesijų metu

4 skyrius. Mokinių WebQuest rezultatų vertinimas
 Mokinių WebQuest vertinimas naudojant rubrikų vertinimo lentelę.
 Kaip siūlomi lankstūs vertinimo metodai gali praturtinti jūsų vertinimo suvokimą.
 Rubrikų kūrimo pagrindai.
 Rubrikų, atitinkančių skirtingus kriterijus, pavyzdžiai.
 Rubrikų, skirtųįvertintiWebQuest su įvairiomis veiklomis, kūrimas.

5 skyrius. „StayWell“ testavimo ataskaita
  Projekto „StayWell“sukurtų produktųtestavimo patirtį visose partnerių šalyse.
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1 skyrius: Įvadas į WebQuest mokymo 
metodiką
Įvadas 
Sveiki atvykę į Skaitmeninės gerovės laboratorijos naudojimosi vadovą!

Šiame skyriuje rasite pagrindinę informaciją apie WebQuest mokymo metodiką, įgyvendinamą 
projekto„StayWell“ metu. 

1.1.                                                   projektas
„StayWell“ projektas – tai „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektas, bendradarbiavimui 
inovacijų ir gerosios praktikos mainų srityje, kurio bendras tikslas – sukurti novatorišką inter-
netinio mokymosi metodą, skirtą profesinio mokymo besimokančiųjų gerovei psichikos sveikatai 
gerinti ir palaikyti, įgyjant socialinių ir emocinių įgūdžių, kurie padėtų jiems efektyviai mokytis, 
valdyti savo gyvenimą ir patekti į darbo rinką.

Projektas „StayWell“ turi 4 pagrindinius rezultatus: Emocinės gerovės sistema (1 produktas), 
Emocinės gerovės įgūdžių rinkinys (2 produktas), Skaitmeninė gerovės laboratorija (3 
produktas) ir Skaitmeninės gerovės laboratorijos naudojimosi vadovas (4 produktas)

1.2. 4 produkto tikslas
Šio produkto tikslas – sukurti Skaitmeninės 
gerovės laboratorijos naudojimosi vadovą, kuris 
bus visapusiška orientacinė priemonė, turinti 
dvejopą paskirtį:

1. Supažindinti profesinio mokymo mokytojus, 
kaip veiksmingai ir užtikrintai naudotis 
Skaitmeninės gerovės laboratorija klasėje, 
siekiant pagerinti mokinių gerovę ir psichikos 
sveikatą.

2. Padėti profesinio mokymo mokytojams 
kurti ir plėtoti savo WebQuest paremtą veiklą 
toje pačioje ar kitose srityje, tokiu būdu toliau 
tobulinant jų pedagoginius metodus, susijusius 
su iššūkiais grindžiamu mokymusi
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1.3. WebQuest mokymo metodika
WebQuest – tai savarankišką tyrinėjimą skatinantimokymosi veikla, prieinama internetinėje 

platformoje, kurioje pabrėžiamas mokinių, kaip pagrindinių mokymosi dalyvių, vaidmuo. 

WebQuest tikslas – stiprinti mokinių motyvaciją įgyti žinių atliekant grupines užduotis, pateiktas 
internetinėje platformoje. Šio proceso metu mokiniai ieško ir analizuoja pateiktuose šaltiniuose 
esančią informaciją, sukaupia žiniųkonkrečia tema ir pristato ją bei kurdami galutinį produktą.

WebQuest kaip mokymo ir mokymosi metodas yra orientuotas į mokinį. Mokymas vyksta 
ruošiant ir pristatant projektus. Mokiniai tyrinėja realaus pasaulio problemas ir iššūkius, kad įgytų 
žinių, įgūdžių ir geriau suprastų studijuojamą temą.

Paveikslėlis: “StayWell“ WebQuest pavyzdys

Kiekvieno WebQuest struktūra yra tokia:
1. Įžanga: Įžanga apima kontekstą, suteikia mokiniams pagrindinę informaciją ir juos sudomina. 
2. Užduotis: Užduotis apibūdina rezultatą, kuris turi būti pateiktas atlikus WebQuest. 
3. Procesas: Procesas nurodo veiksmus ir vaidmenis, kurių besimokantieji turi laikytis, kad atliktų 
paskirtą užduotį. Kiekviename proceso žingsnyje turėtų būti nuorodos į tinklalapius, straipsnius, 
tinklaraščius ir vaizdo įrašus, kurie gali būti naudojami mokiniams padėti įvykdyti užduotį.  
4. Ištekliai: Internetiniai šaltiniai, kuriais mokiniai turėtų naudotis. Tai daugiausia interneto 
svetainės, vaizdo įrašai, dokumentai ir straipsniai. Jų išankstinis pateikimas padeda sutelkti 
dėmesį į informacijos apdorojimą, o ne jos ieškojimą.
5. Vertinimas ir mokymosi rezultatai: Rezultatai suderinti su mokinių pasiekimų vertinimu. Jis 
turėtų būti teisingas, aiškus, nuoseklus ir konkretus, atsižvelgiantis į užduotis.
6. Išvada: Išvadoje pateikiama informacija apie tai, ko mokiniai išmoko atlikę WebQuest ir 
skatinama toliau plėsti savo žinias irpatirtį. 
7. Reflektavimo žurnalas: Atskira vieta po išvadomis profesinio mokymo mokiniams įrašyti savo 
jausmus ir komentarus, kuriuos jie ar jos patyrė atliekant WebQuest arba po jo, kad mokytojai 
galėtų apibendrinti mokinių mokymosi patirtį ir įspūdžius.

1.4. WebQuest metodikos taikymo privalumai mokytojams 
WebQuest turi nemažai privalumų pamokų kontekste. Pirma, WebQuest struktūra ir kūrimo 
procesas labai panašus į įprastos pamokos formatą bei pasiruošimą jai, tad mokytojams 
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neturėtų būti labai sunku prisitaikyti. Be to, WebQuest metodika suteikia mokytojoms galimybę 
struktūruotai naudotis internetu. Savarankišku temos nagrinėjimu grindžiamomis pamokomis 
siekiama prasmingai nukreipti mokinius, paskatinti juos pačius domėtis patraukliomis temomis. 
Mokytojai taip pat gali lengviau paruošti pamokas atsižvelgdami į skirtingus mokymosi poreikius 
ir mokymosi stilius - individualiems poreikiams pritaikytą mokymas suteikia galimybę visiems 
mokiniams įsitraukti lygiomis galimybėmis bei sėkmingai atlikti užduotis. Galiausiai, mokytojos 
gali būti kūrybiškesnis ir rasti alternatyvių būdų pamokos tikslams pasiekti.

Profesinio rengimo mokytojų skatinimas taikyti 
novatoriškas interneto iššūkiais grindžiamas 
metodikas, padės jiems plėtoti savarankišku 
tyrinėjimu grindžiamą veiklą, sumaniai ją įtraukti 
į mokymo programasbei teigiamai paveiks 
mokinių bendrą savijautą. Tokiu būdumokytojai 
sustiprins savo gebėjimus kurti patrauklią 
mokymosi aplinką ir praktikuoti į mokinį 
orientuotą mokymą klasėje, o jų mokiniai bus 
labiau motyvuoti ir geriau mokysis. 

1.5. WebQuest metodikos taikymo privalumai studentams

WebQuest metodika daro teigiamą poveikį 
mokiniams. WebQuest yra į studentą 
orientuota metodika, patraukli asmenims su 
įvairiais mokymosi stiliais (pvz., vizualiniu, 
kinestetiniu). Atliekant interaktyvias užduotis 
mokiniai per pamoką labiau susikaupia. 
Metodika apima ir jų minkštųjų įgūdžių (pvz., 
kritinio mąstymo ir kūrybiškumo) ugdymą. Be 
to, tyrimai atskleidė, kad WebQuest padeda 
mokiniams įgyti naujų kompetencijų, ugdyti 
informacinių technologijų raštingumą, o vėliau 
taikyti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti tai, 
ko išmoksta. Ne mažiau svarbu ir tai, kad 
iš mokinių atsiliepimų galima matyti, jog 
WebQuest atlikimą jie laiko smagiu mokymosi 
procesu, atveriančiu jų akiratį.. 

Atlikdami WebQuest profesinio mokymo mokiniai pirmiausia mokosi rasti, analizuoti, klasifikuoti, 
apibendrinti ir vertinti internete esančią informaciją bei integruoti naujas idėjas į turimas žinias. 
Antra, profesinio mokymo mokiniai supažindinami su psichikos sveikatos ir jos palaikymo tema - su 
sunkumais ir su mokykla susijusiu nerimu, blogų fizinių įpročių ir konfliktų sprendimu, saviveiklos, 
empatijos ir bendruomeniškumo demonstravimu.

Literatūros sąrašas 
 Amini, M., Asgari, M., and Asgari Z. (2020) Advantages and Disadvantages of Using Webquests 
in Junior High School English Classes in Iran. Journal of Critical Studies in Language and Litera-
ture, 1(1), 47-55 https://dx.doi.org/10.2525/jcsll.v.1n.1.2020 P.47 
Bessie Mitsikopoulou. (n.d.). Unit 6.1 Introduction to WebQuests. Retrieved from https://open-
courses.uoa.gr/modules/document/file.php/ENL10/Instructional%20Package/PDFs/Unit6a_We-
bquests.pdf 
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2 skyrius: Skaitmeninės gerovės 
laboratorijos naudojimas

Įvadas
Šiame skyriuje mokytojams pateikiamos rekomendacijos, kaip veiksmingai naudoti Skaitmeninės 
gerovės laboratorija klasėje, kad atlieptumėme mokinių psichikos sveikatos poreikius.  

Skaitmeninė gerovės laboratorija yra atviras edukacinis šaltinis, kuriame yra internetins 
mokymasis pateikiamas WebQuests forma, padedan2ia profesinio mokymo besimokantiems 
asmenims kurti ir palaikyti psichikos sveikatą. Juo siekiama sukurti iššūkiais pagrįstą mokymosi 
aplinką, skatinančią mokymąsi bendradarbiaujant ir tyrinėjant. 

2.1. Prieiga prie Skaitmeninės gerovės laboratorijos 
Skaitmeninė gerovės laboratorija yra pasiekiama per „StayWell“ projekto platformą, kuri yra pro-
jekto interneto svetainėje: https://staywell-project.eu/platform/ 

 

https://staywell-project.eu/platform/
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Paspaudus platformos mygtuką, pasirodo interaktyvi projekto platforma su 6 vėliavėlėmis, 
atitinkančiomis 6 šalis partneres, dalyvaujančias „StayWell“ konsorciume. Priklausomai nuo 
pasirinktos kalbos, sistema paprašo užsiregistruoti, kad būtų galima naudotis Emocinės gerovės 
įgūdžių rinkinio ir Skaitmeninės gerovės laboratorija.

Registracijos lango dalyje „Vartotojo tipas“ mokytojai iš išskleidžiamojo meniu turėtų pasirinkti 
„Mokytojas“. Tada pasirinkti „Paskyros tipas“– paskyra gali būti individuali arba grupinė. 
Pasirinkimas tarp individualios ir grupinės paskyros yra reikšmingas tais atvejais, kai mokytojai 
norėtų pradėti darbą su Emocinės gerovės įgūdžių rinkiniu ir paprašyti mokinių užpildyti 
savikontrolės testą. Grupinė paskyra leis matyti visos klasės testo rezultatus. Tais atvejais, kai 
mokytojai norėtų naudotis tik Skaitmeninės gerovės laboratorija, nėra skirtumo, ar užsiregistravę 
platformoje jie pasirinks individualią, ar grupinę paskyrą. Užsiregistravę mokytojai gali keisti savo 
paskyros duomenis skiltyje „Mano duomenys“, esančioje šalia atsijungimo mygtuko.
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2.2. Skaitmeninės gerovės laboratorijos pagrindinės savybės
Prisijungę prie „StayWell“ platformos ir spustelėję Skaitmeninės gerovės laboratorija, mokytojos-
matys visus 24 WebQuests, apimančius keturias gerovės dimensijas ir jų palaikymui reikalingus 
įgūdžius:

1. Psichologinė gerovė 
2. Kognityvinė gerovė 
3. Socialinė gerovė 
4. Fizinė gerovė

Kiekvienoje dimensijoje yra 6 WebQuest. Kiekvienas WebQuest pristato mokinių kasdieniam 
gyvenimui aktualią temą – nuo tarpasmeninių santykių palaikymo iki produktyvaus mokymosi. 
Visos temos ir pratimai ugdo įvairiausius įgūdžius, reikalingus norint gyventi pilnavertišką, malonų 
gyvenimą ir jausti turimą jo kontrolę. 

Prie kiekvieno WebQuest platformoje yra nurodama, kokiai iš išvardytų keturių gerovės dimensijų 
jis priklauso ir kokius įgūdžius lavina. Taip pat pateikiamas trumpas WebQuest aprašymas ir 
nuoroda,kaip jį atsiųsti PDF formatu. WebQuest gali būti naudojamos elektronine arba popierine 
forma pagal mokytojų nuožiūra.

 
2.3. Darbas su WebQuests Skaitmeninėje gerovės laboratorijoje 
Dauguma WebQuest yra skirti grupiniam darbui. Kiekvienas mokinys yra atsakingas už tam tikrą 
visumos dalį. Tai stiprina mokinių atsakomybės jausmą už grupinį ir individualų mokymąsi, taip 
pat pasitikėjimą vienas kitu bei kuria priklausymo grupei jausmą. Atlikdami WebQuests mokiniai 
įsitraukia į aktyvų, konstruktyvų mokymosi procesą, skatinantį teigiamas asociacijas ir padedantį 
įgyti žinių bei įgūdžių autentišku ir tvariu būdu. Tai labai svarbu kuriant psichikos sveikatai palankią 
aplinką bei lavinant įgūdžius, reikalingus jos palaikymui.
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Mokiniams atliekant užduotis, mokytojas tik tarpininkauja ir lengvai nukreipia reikiama linkme. 
Jis yra pagalbininkas. Tai reiškia, kad jis padeda mokymosi procesui stebėdamas, klausinėdamas 
ir teikdamas mokiniams grįžtamąjį . Siekiant mokymąsi padaryti išties prasmingu, labai svarbu 
mokytojoms rasti tinkamą pusiausvyrą tarp reikiamos laisvės suteikimo mokiniams įsitraukti ir 
dalyvauti užduotyse bei proceso kontrolės. Tai leis mokiniams mokytis apie gerovę per jų pačių 
atradimus, vaizduotę, kūrybiškumą ir formuoti savitą požiūrį į aptariamas temas. Taigi, profesinio 
mokymo besimokančiųjų sąmonėje susiformuos teigiamas mokymosi proceso prisiminimas, todėl 
įgytos žinios ir įgūdžiai bus ilgalaikiai. 

WebQuestsesijos pradžioje svarbu išjudinti mokinius, patraukti jų dėmesį, suintriguoti. Mokytojas 
gali pasinaudoti įžangine dalimi, kad klasėje sukurtų patrauklią, mokinius įtraukiančią aplinką, kuri 
paskatintų juos pasinerti į WebQuest patirtį iki pat jos pabaigos.

      

Įvadinės dalies metu labai svarbu suformuoti tinkamas grupes, kurios bendradarbiautų ir 
dirbtų noriai. Kai kurie mokiniai labiau nei kiti nori dalyvauti veikloje, todėl mokytojas turi sudaryti 
grupes taip, kad būtų pasiekta sinergija tarp jų poreikių, mokymosi stilių ir kitų savybių, galinčių 
turėti įtakos grupės veiksmingumui. Be to, svarbu išsiaiškinti mokinių vaidmenis ir įsitikinti, kad jie 
žino, ko iš jų tikimasi, kodėl jie tai daro ir kokią naudą gaus.

Norint paskatinti mokinių įsitraukimą, aiškinant užduotį ir vykdant procesą, geras koordinatorius, 
t.y. šiuo atveju mokytojas,sukuria palankią ir saugią atmosferą grupėje, kad mokiniai galėtų 
laisvai reikšti savo nuomonę ir keistis prasminga patirtimi. Mokytojas - koordinatorius padeda 
besimokantiesiems per visą WebQuest vykdymą, ragindamas juos apmąstyti išgirstas nuomones, 
teiginius, suvokimą ir t. t., taip padėdamas tyrinėti atitinkamą temą per patyriminius procesus. 
Svarbu, kad koordinatorėpaaiškintų mokiniams, jog atliekant WebQuests nėra teisingų ar 
neteisingų atsakymų. Svarbu, kad grupės nariai išsakytų savo asmeninį suvokimą, argumentus, 
pasidalytų patirtimi, nuomone, o taip pat ir išklausytų kitų. Taip mokiniai, nepasitikintys savo 
žiniomis ir įgūdžiais, skatinami lygiavertiškai dalyvauti atliekant užduotis ir drąsiai dalintis savo 
mintmis.
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Kadangi WebQuests atlikti klasėje yra nedaug laiko, mokytojui-koordinatoriui rekomenduojama 
atlikti tam tikrą parengiamąjį darbą prieš prasidedant užsiėmimui:

  Iš anksto pasirinkti WebQuests, kuriuos norės atlikti, atsižvelgiant į profesinio mokymo 
mokinių poreikius ir mokymosi stilių.

  Iš anksto patikrinti pasirinktų WebQuestsišteklių nuorodas. Neveikiančių nuorodų atveju 
ieškoti kitų.

 Iš anksto suplanuoti grupes ir komandų poras, kad būtų sutaupytas svarbus darbo laikas.
  Išankstinis popieriaus lapų, žymeklių ir kitų reikiamų medžiagų, reikalingų užduotims at-

likti, suorganizavimas.

Labai patartina, kad visa klasė vienu metu dirbtų su ta pačiaužduotimi. Jeigu yra įvadinis vaizdo 
įrašas, geriau jį peržiūrėti visiems kartu prieš pradedant užduotis. Mokytoja-koordinatorė turi vesti 
mokinius jų tyrinėjimo metu, skatindama susipažinti su visais užduoties šaltiniais, bet tuo pačiu ir 
apriboti nepatikimų nuorodų ir medžiagos naudojimą. Mokytojas taip pat gali pateikti mokiniams 
papildomą išteklių sąrašą namų darbams ar papildomam darbui po pamokų, kad jie ir toliau gilintų 
žinias WebQuest tema. Labai rekomenduojama naudoti nuorodas, kuriose yra dinamiškesnio ir 
interaktyvesnio turinio (ne tik vaizdo įrašai).

Pateikiame keletą naudingų patarimų, kaip sėkmingai surengti WebQuest sesiją klasėje: 

  Stenkitės, kad per užsiėmimus nedominuotų kai kurie mokiniai ir kad mažiau savimi 
pasitikintys mokiniai nesislėptų už labiau savimi pasitikinčių bendraamžių. 

 Stenkitės mokinių ar grupių nestatyti į nepatogias situacijas, dėl kurių tarp jų gali kilti 
konfliktų.
 Pasistenkite neskubinti mokinių baigti WebQuest ir skirkite pakankamai laiko jam 
išnagrinėti. 
 Nors grupinio darbo yra išties daug, pasistenkite karts nuo karto skirti laiko ir individualiam 
darbui.
 Leiskite mokiniams smagiai praleisti laiką, tyrinėti temas ir bendrauti tarpusavyje.
  Pasistenkite suteikti mokiniams daugiau laisvės, nes tai tikrai paskatins juos būti 

kūrybingais ir atvirai reikšti savo mintis.

Mokiniams atlikus WebQuest, mokytojas-koordinatorius turėtų pradėti mokymosi rezultatų 
vertinimą. Kiekvieno WebQuest gale yra lentelė, kurioje aprašytos žinios, įgūdžiai ir nuostatos, 
kurias mokiniai turėtų įgyti atlikę visas užduotis. Vertinimas gali būti atliekamas pačių mokinių 
(savęs įsivertinimas) arba tik mokytojos-koordinatorės. 4 skyriuje „Mokinių WebQuest rezultatų 
vertinimas“ yra pateikiamos vertinimo instrukcijos.
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WebQuest sesija turėtų baigtis prasminga išvada, 
skatinančia profesinio mokymo mokinius apmąstyti iškeltą 
temą ir giliau suprasti, ką jie nuveikė atlikdami užduotis.

Svarbi WebQuest apibendrinimo dalis – suteikti mokiniams 
laiko pateikti grįžtamąjį ryšį apie procesą.Tai tuo pačiu 
padeda nuteikti juos būsimai veiklai. Kiekvieno WebQuest 
pabaigoje yra skyrius „Reflektavimo žurnalas“, kuriame 
mokiniai gali įrašyti savo mintis, jausmas patirtus per arba po 
užduočių įgyvendinimo.Tokiu būdu mokytojos-koordinatorės 
gali matyti ir vertinti mokinių patirtis ir įspūdžius, atliekant šias 
interaktyvias mokomąsias užduotis.

Vietoj (arba po) individualaus reflektavimo žurnalo pildymo, 
gali būti rengiama kaip bendra diskusija, kurios metu visi 
mokiniai pasidalina savo patyrimais, jausmais ir nuomone 
apie atliktą veiklą.

2.4. Baigiamosios pastabos
Skaitmeninėje gerovės laboratorijoje pateiktas WebQuest sąrašas yra galinga žiniatinklio 
priemonė, padedanti profesinio mokymo mokiniams įgyti ilgalaikių žinių ir įgūdžių, susijusių su 
psichikos sveikata ir gerove. Atradimais ir iššūkiais pagrįstainternetinių užduočių metodika gerokai 
padidina mokinių motyvaciją ir įtraukia į mokymosi procesą. Tai taip pat skatina mokytus praplėsti 
savo naudojamus mokymo metodus, įtraukti naujovių. Kita vertus, ši platforma savyje talpina 
daug medžiagos apie psichikos sveikatą ir jos palaikymą. Tai yra priemonė, įgalinanti profesinio 
mokymo mokytojus kurti psichikos sveikatai palankią ir priimančią aplinką klasėje.
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3 skyrius: WebQuest sesijų planavimas 
ir vykdymas
Įvadas
Šio skyriaus tikslas – padėti profesinio mokymo mokytojams ir instruktoriams (toliau – 
koordinatoriai) pasirinkti ir suplanuoti WebQues tužsiėmimus su mokiniais, naudojantis 
Skaitmeninės gerovės laboratorijoje esančiais ištekliais. Taip pat bus aptarti svarbūs aspektai, 
susiję su darbu švietimo tikslais, naudojant internetinius šaltinius bei informacines technologijas.

Skaitmeninės gerovės laboratorijoje naudojami 
įrankių turinys apima keturias bendrąsias gerovės 
dimensijas: psichologinę, socialinę, kognityvinę ir 
fizinę, o kiekvienas WebQuest ugdo skirtingus šioms 
gerovės dimensijoms palaikyti reikalingus įgūdžius..

3.1. WebQuest pasirinkimas: skirtingi požiūriai 
WebQuest gali būti renkamas vadovaujantis skirtingais kriterijais. 

A) WebQuests gali būti pasirenkami pagal: 
  gerovės dimensiją (psichologinė, socialinė, kognityvinė ar fizinė). Tai yra dimensijų 

kriterijus.
  individualius įgūdžius, kuriuos jie ugdo (pvz., lankstumą / prisitaikymą, emocijų reguliavimą, 

sveiką gyvenimo būdą, empatiją). Tai yra įgūdžių kriterijus.
  pirmiau minėtų metodų derinį. Tai yra kombinuotas metodas.

3.1.1. DImensijų kriterijus
Jei norite, kad mokiniai lavintų įgūdžius vienoje iš keturių dimensijų, galite priskirti tik tos dalies 
WebQuest.
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„Atidaryti užduotis“ 1, 2, 3 arba 4 punktuose, galėsite pasirinkti su tuo gerovės aspektu susijusius 
WebQuest. Čia pateikiami 2 punkto „Kognityvinė gerovė“ aspektai:

3.1.2. Įgūdžių kriterijus
Jei norite, kad mokiniai lavintų tam tikrą įgūdį (ar kelis įgūdžius), skirkite tuos WebQuest, kuriuose 
lavinami tiksliniai įgūdžiai. Čia, be kita ko, matote, kad WebQuest „Užmezgę artimą draugystę, 
pamatysime, kad turime daugiau panašumų nei skirtumų“ (iš Psichologinės gerovės) ir „Kaip 
įveikti gyvenimo iššūkius“ (iš Socialinės gerovės) skirti lankstumo / prisitaikymo įgūdžiams ugdyti.
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3.1.3. Kombinuotas metodas
WebQuest pasirinkimas šiuo metodu būtų naudingas: 

  koordinatoriams, kurie turi mokinių grupes, kuriose stipriai varijuoja mokinių gerovės 
palaikymo įgūdžių testo atlikto Emocinės gerovės įgūdžių rinkinyje, rezultatai, ir (arba) 

 koordinatoriams, norintiems parengti savo WebQuest ir ugdyti svarbiausius psichikos 
sveikatos ir bendros savijautos palaikyui reikalingus įgūdžius. 

Taikant šį metodąir atsižvelgiant į koordinatorės turimą laiką ir išteklius, iš kiekvienos gerovės 
dimensijos (psichologinės, kognityvinės, socialinės ir fizinės) pasirenkama bent po vieną 
WebQuest. Taip užtikrinama, kad pasirinktuose WebQuest būtų ugdomi įvairūs mokinių įgūdžiai, 
reikalingi emocinės gerovės palaikymui. 

3.2. Į kokius kitus veiksnius reikia atsižvelgti renkantis WebQuest? 
WebQuest gali rinktis:

  koordinatoriai (remdamiesi mokinių matomais poreikiais arba mokymo programų tikslais) 
arba 

 patys mokiniai (atlikus Emocinės gerovės įgūdžių rinkinio testą ir testo rezultatuose 
pamačius, kuriuos įgūdžius jiems labiausiai reikia lavinti).

WebQuesttaip pat galima pasirinkti atsižvelgiant į tai, ar:
  WebQuest turi atlikti pavieniai asmenys ar grupės;
 WebQuest skirtas pavienei temai;
  WebQuest yra ilgesnės integruotos kažkurio gerovės įgūdžio ugdymo programos dalis.

3.3. Internetinių testų palengvinimas ir vykdymas - keletas praktinių aspektų
Koordinatoriui svarbu apglėbti visus prieš, per ir po WebQuest atlikimo etapus. Kaip ir bet kokiuose 
užsiėmimuose ar pamokose, kuriuos vedate, sėkmę lemia geras pasiruošimas ir susipažinimas 
su mokymo ir mokymosi ištekliais. Šiame skyriuje pateiksime pavyzdžius iš „Mes galime tai 
išspręsti!” WebQuest, esančio Socialinės gerovės dimensijoje. . 

Prieš / pradžioje

1) Atlikite techninį pasirengimą. Įsitikinkite, jog yra pakankamai kompiuterių, planšetinių 
kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir kt., stabilus interneto ryšys ir tinkamai veikia visos 
užduotyse pateiktos nuorodos. Visą šaltinių sąrašą rasite kiekvieno WebQuests pabaigoje, 
pavyzdžiui: 
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Iš „Mes galime tai išspręsti!“ WebQuest, kuris yra Skaitmeninės gerovės laboratorijos Socialinės 
gerovės dimensijoje. 

2)  Atidarę WebQuest, pradžioje pamatysite glaustą santrauką apie su juo susijusią dimensiją, 
veiksnį ir įgūdžius, pavyzdžiui:

Gerovės dimensija: Socialinė gerovė 

Su šiuo WebQuest susijęs veiksnys: Prasti mokytojo ir mokinio santykiai

Įgūdžiai, kuriuos siekiama stiprinti 
WebQuest pagalba:

Savimonė, lankstumas / prisitaikymas, 
empatija, problemų sprendimas, 
bendravimas

„Mes galime tai išspręsti!“WebQuest, kuris yra Skaitmeninės gerovės laboratorijos Socialinės gerovės di-
mensijoje. 

Svarbu įsitikinti, kad ir jums, ir mokiniams būtų aišku, kodėl pasirinktas tam tikras WebQuestir 
kaip jis bei jame aprašyti mokymosi rezultatai atitinka mokinių poreikius (pvz., ar yra nustatytos 
programos dalis, ar buvo rekomenduotas atlikus Emocinės gerovės įgūdžių rinkinio testą,kaip 
atitinka lavinamus įgūdžius, ir t. t.).  

3)  Su mokiniais aptarkite ir (arba) nustatykite darbų terminus; vertinimo kriterijus (žr. 
4.0 „Mokinių WebQuests rezultatų vertinimas“); jūsų, kaip koordinatorės, vaidmenį, 
komunikacijos ir pagalbos prašymo būdus ir pan.

Per 
Jūsų, kaip koordinatoriaus, vaidmuo WebQuests vykdymo procese - valdyti laiką ir techninius 
išteklius, kartu leidžiant mokiniams kiek įmanoma savarankiškai atlikti užduotį. Veiklos yra suplan-
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uotos ir išdėstytos taip, kad logiškai, palaipsniui vestų besimokančiuosius prie mokymosi tikslų, 
kuriuos rasite WebQuests pabaigoje:

Iš „Mes galime tai išspręsti!“ WebQuest, kuris yra Skaitmeninės gerovės laboratorijos Socialinės 
gerovės dimensijoje. 

Po: Įvertinimas ir refleksija
Šiame etape mokytojas užtikrina grįžtamąjį ryšį mokiniui ir (arba) bendraamžiams apie WebQuest 
rezultatus. Žr. 4.0 Mokinių WebQuest srezultatų vertinimas.

Žinios 
 

 Žinios apie skirtingus žmonių požiūrius ir 
perspektyvas;

 Žinios apie tai, kaip svarbu patiems imtis problemų 
sprendimo veiksmų

Įgūdžiai  Gebėti nustatyti santykių problemų šaltinį;
 Gebėti susitarti dėl susitikimo su mokytoju, aiškiai 

išdėstyti ir paaiškinti jam problemą;
 Gebėti elgtis lanksčiai ir derybų būdu parengti abiem 

šalims priimtiną sprendimą. 
 

Nuostatos  Suprasti santykių su mokytojais gerinimo ir gerų 
santykių palaikymo svarbą ir vertę.
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4 skyrius: Mokinių WebQuests rezultatų 
vertinimas
Įvadas
Šio skyriaus tikslas – padėti mokytojams įvertinti mokinių pasiekimus naudojant rubrikų vertinimo 
lentelę visose Skaitmeninės gerovės laboratorijos WebQuests. 

Pagal savo pobūdį WebQuests atspindi konstruktyvistinę mokymo metodiką, kuria 
siekiama skatinti besimokančiųjų aukšto lygio mąstymo įgūdžius ir integruoti technologijas į 
mokymo ir mokymosi procesą. WebQuests yra tarpdalykinė, tyrimais  pagrįsta veikla, kurioje 
besimokantiesiems iš anksto nėra pateikiami „teisingi“ atsakymai. Atvirkščiai, jie skatinami ieškoti 
šaltinių internete, apmąstyti ir formuoti savo supratimą apie pateikiamas temas ir klausimus.

WebQuests gali būti įvairių tipų užduočių, priklausomai nuo to, ką apima „proceso“ dalis. Šios 
užduotys gali apimti informacijos tyrimą, analizę ir pateikimą (naudojant įvairias skaitmenines 
priemones), komandinį ar individualų darbą, projektų ir kitų užduočių rengimą, kalbėjimą prieš 
auditoriją ir pan. Todėl WebQuests yra daugialypė veikla, kuri gali apimti daugybę veiklos rūšių, 
o tai gali apsunkinti besimokančiųjų pasiekimų vertinimą tradiciniais būdais. Tokioms įvairioms 
užduotims reikia lanksčių vertinimo metodų, kurie turėtų būti pagrįsti kiekvieno atskiro WebQuests 
mokymosi rezultatais, todėl patartina koordinatoriams ir vertintojams naudoti rubrikų vertinimo 
metodą

4.1. Rubrikos vertinimo lentelė kaip vertinimo metodas  
Rubrikos padės nustatyti aiškius kiekvienos WebQuests proceso dalies vertinimo kriterijus, 

atsižvelgiant į užduočių ir veiklos rūšį.

Kiekvienam atskiram mokymosi rezultatui gali būti taikomos skirtingos rubrikos arba viena 
rubrika gali būti naudojama bendram arba visuotiniam atlikto darbo įvertinimui. Kiekvieną rubriką 
sudaro rezultatų vertinimo skalė, kurioje gali būti naudojami balai, pavyzdžiui, nuo „puikiai“ iki 
„blogai“, arba skaitinė skalė (žr. Davidson ir kt., 2011 m.).
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Skaitmeninės gerovės laboratorijoje esančių WebQuest mokymosi rezultatus galima rasti 
pabaigoje. Rezultatai gali apimti įvairias sritis. Šiame dokumente pateikiamas mokymosi rezultatų 
ir to, kas bus vertinama WebQuest pavadinimu „Žingsnis po žingsnio“, pavyzdys. Čia Mokymosi 
rezultatai veikia trijose srityse -  žiniomis, įgūdžiai ir nuostatos:

Vertinimas ir mokymosi rezultatai
Žinios  Žinios apie motyvacijos poveikį įsitraukimo lygiui

Įgūdžiai  Gebėti nustatyti savo pagrindines menko įsitraukimo į 
mokymąsi priežastis.

 Gebėti nustatyti tikslus ir parašyti asmeninį veiksmų 
planą tokiai situacijai ištaisyti. 

Nuostatos  Teigiamai vertinti mokinio vaidmenį nagrinėjant savo 
neįsitraukimo problemas, jas sprendžiant.

 Mokėti pakeisti požiūrį į situacijas, kuriose 
susiduriama su veiksniais, nekontroliuojamais mūsų.

4.1.1. Rubrikos kūrimas
  Pasiruošimas 

Prieš rašydami savo vertinimo rubriką, turite atlikti 4 svarbius veiksmus. 
 1) Pirmiausia atidžiai perskaitykite pasirinktą WebQuest. 
 2) Labai aiškiai nurodykite, kokie yra numatomi mokymosi rezultatai (žr. 4.1 punktą).
 3) Susipažinkite su proceso etape atliekamomis užduotimis ir veiksmais*, tada...
 4) ...nuspręskite, kurios užduotys ir veikla yra svarbiausios, norint pasiekti mokymosi  
 rezultatus

Tik atlikę šiuos veiksmus galite kurti rubriką(-as).

*WebQuest užduotis ir veiksmus galimarasti skyriuje „Procesas“. Čia pateikiamas pavyzdys iš 
WebQuest „Nori pakeisti savo klasę, mokyklą arba draugus?“.
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  Rubrikos elementai

Kiekviename WebQuestatliekamos skirtingos užduotys ir veiklos. Todėl jei jūs, kaip koordinatorius 
ar vertintojas, nusprendėte vertinti besimokančiuosius ir suteikti besimokantiesiems grįžtamąjį 
ryšį apie kiekvieną atskirą mokymosi rezultatą, pirmiausia turite nustatyti pagrindines proceso 
veiklas, tiesiogiai susijusias su šių mokymosi rezultatų pasiekimu. 

Rubriką galima sukurti 4 etapais.
 1) pirmoje skiltyje išvardykite kriterijus, kurie bus naudojami vertinant veiklos rezultatus.
 2) pirmoje eilutėje įrašykite pasirinktus veiklos įvertinimus (pvz., nuo „Puikiai“ iki „Prastai“  
 arba skaitines ar balų vertes).
 3) Parenkite kiekvieno veiklos lygio aprašą.
 4) Panaudoję rubriką, ją įvertinkite ir, jei reikia, patikslinkite.
Šaltinis: Rubrikų įrankis, Jutos švietimo tinklas. Prieiga per internetą: https://www.uen.org/rubric/
know.shtml.

 Rubrikų pavyzdžiai
Jei į WebQuest procesą įtrauktos tyrimų užduotys, galima parengti rubriką, pagal kurią būtų gali-
ma įvertinti mokinių atliktus tyrimus. Pavyzdžiui:

Kriterijus Prastai
(0 taškų)

Vidutiniškai
(2 taškai)

Gerai
(4 taškai)

Puikiai
(6 taškai)

Tyrimas Mokinys (-iai) 
naudojo 1 arba 2 
išteklius.

Mokinys (-iai) 
naudojosi 3-5 
ar daugiau 
išteklių, įskaitant 
knygų lentynoje 
esančius ir 
internetinius 
išteklius.

Mokinys (-iai) 
naudojosi 
įvairiomis 
knygomis ir 
internetiniais 
šaltiniais.

Mokinys (-iai) 
stengėsi rasti 
papildomų, 
dar nepateiktų 
šaltinių.

Adaptuota iš An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. Educa-
tion World, 2017.

https://www.uen.org/rubric/know.shtml
https://www.uen.org/rubric/know.shtml


25

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

PATA R I -
MAS: Šį kriterijų gali vertinti tik koordinatorius arba koordinatorius kartu su mokiniais.

Jei atlikdami WebQuest mokiniai turi dirbti kartu, galima sukurti rubriką, pagal kurią būtų galima 
vertinti komandos darbą. Pavyzdžiui:

Kriterijus Prastai
(0 taškų)

Vidutiniškai
(2 taškai)

Gerai
(4 taškai)

Puikiai
(6 taškai)

Grupinis 
darbas

Mokinys 
nedalyvavo.

Mokinys dalyvavo 
nedideliu mastu.

Mokinys 
dalyvavo ir 
pateikė keletą 
naudingų idėjų ir 
minčių.

Mokinys pasiūlė 
idėjų ir minčių, 
kurios labai 
padėjo kitiems.

Adaptuota iš  An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017.

PATARI-
MAS:

Grupinio darbo kriterijų geriausiai gali įvertinti patys mokiniai savo 
bendraamžių grupėse. Kiekvieną asmenį vertina jo komandos draugai, 
kurie geriausiai žino, kaip jo indėlis prisidėjo ar neprisidėjo prie sėkmingo 
WebQuest užbaigimo

Esminė WebQuest proceso dalis yra rašytinės medžiagos arba pristatymų kūrimas. Jos taip pat 
gali būti vertinamos pagal toliau pateiktą pavyzdį:

Kriterijus Prastai
(0 taškų)

Vidutiniškai
(2 taškai)

Gerai
(4 taškai)

Puikiai
(6 taškai)

Rašto darbas Mokinys (-iai) 
dėjo minimalias 
pastangas. Daug 
medžiagos buvo 
nukopijuota iš 
šaltinių.

Mokinys (-iai) 
stengėsi pateikti 
informaciją 
savais žodžiais.

Mokinys (-iai) 
turėjo originalių 
minčių ir skyrė 
laiko medžiagai 
sutvarkyti ir 
parašyti.

Mokinys (-iai) 
parengė ir aiškiai 
susistemino 
medžiagą, 
remdamasis 
(-iesi) daugeliu 
pirminių šaltinių.

Adaptuota iš  An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017.

PATARI-
MAS: Šį kriterijų turi vertinti koordinatorius.

Jei procesas susijęs su prezentacijos rengimu ir jos pristatymu, galima taikyti kriterijus, susijusius 
su pristatymo įgūdžiais. Pavyzdžiui:
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Kriterijus Prastai
(0 taškų)

Vidutiniškai
(2 taškai)

Gerai
(4 taškai)

Puikiai
(6 taškai)

Pristatymas Mokinys (-iai) 
dėjo minimalias 
pastangas 
pasiruošimui. 
Mokiniai 
painiojosi. 

Mokinys (-iai) 
įdėjo šiek 
tiek pastangų 
ruošdamiesi. 
Pagrindiniai 
dalykai buvo 
gana aiškūs.

Mokinys 
(-iai) pateikė 
informatyvų ir 
gerai suplanuotą 
pristatymą.

Mokinys (-iai) 
dėjo papildomas 
pastangas ir 
pateikė labai 
informatyvų ir 
įdomų pristatymą.

Adaptuota iš An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017.

PATA R I -
MAS:

Šį kriterijų galėtų vertinti koordinatoriusir (arba) patys mokiniai, diskutuodami 
ir priimdami bendrą sprendimą.

Galutinis besimokančiojo(-iųjų) įvertinimas gaunamas susumavus visus pagal kiekvieną kriterijų 
surinktus taškus. Visas rubrikos įvertinimas atrodytų taip: 

Kriterijus Prastai
(0 taškų)

Vidutiniškai
(2 taškai)

Gerai
(4 taškai)

Puikiai
(6 taškai)

Tyrimas Mokinys (-iai) 
naudojo 1 arba 2 
išteklius.

Mokinys (-iai) 
naudojosi 3-5 
ar daugiau 
išteklių, įskaitant 
knygų lentynoje 
esančius ir 
internetinius 
išteklius.

Mokinys (-iai) 
naudojosi 
įvairiomis 
knygomis ir 
internetiniais 
šaltiniais.

Mokinys (-iai) 
stengėsi rasti 
papildomų, 
dar nepateiktų 
šaltinių.

Grupinis 
darbas

Mokinys 
nedalyvavo.

Mokinys 
dalyvavo 
nedideliu mastu.

Mokinys dalyvavo 
ir pateikė keletą 
naudingų idėjų ir 
minčių.

Mokinys pasiūlė 
idėjų ir minčių, 
kurios labai 
padėjo kitiems.

Rašto darbas Mokinys (-iai) 
dėjo minimalias 
pastangas. Daug 
medžiagos buvo 
nukopijuota iš 
šaltinių.

Mokinys (-iai) 
stengėsi pateikti 
informaciją 
savais žodžiais.

Mokinys (-iai) 
turėjo originalių 
minčių ir skyrė 
laiko medžiagai 
sutvarkyti ir 
parašyti.

Mokinys (-iai) 
parengė ir aiškiai 
susistemino 
medžiagą, 
remdamasis 
(-iesi) daugeliu 
pirminių šaltinių.

Pristatymas Mokinys (-iai) 
dėjo minimalias 
pastangas 
pasiruošimui. 
Mokiniai 
painiojosi. 

Mokinys (-iai) 
įdėjo šiek 
tiek pastangų 
ruošdamiesi. 
Pagrindiniai 
dalykai buvo 
gana aiškūs.

Mokinys 
(-iai) pateikė 
informatyvų ir 
gerai suplanuotą 
pristatymą.

Mokinys (-iai) 
dėjo papildomas 
pastangas ir 
pateikė labai 
informatyvų ir 
įdomų pristatymą.
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Pirmiau pateiktame rubrikos pavyzdyje iš viso buvo naudojami 4 kriterijai, susiję su sėkmingu 
mokymosi rezultatų pasiekimu. Už kiekvieną kriterijų mokinys (-iai) gali gauti 0, 2, 4 arba 6 taškus. 
Taigi, daugiausia galima surinkti 24 taškus, o tai reiškia puikų įvertinimą.

Rezultatai Taškai

Puikiai 19 - 24

Gerai 13 - 18

Vidutiniškai 7 - 12

Prastai 1 - 6

Galutiniam besimokančiojo (-iųjų) įvertinimui nustatyti galima sukurti tokią vertinimo lentelę, kokia 
pateikta toliau.
 
Prieš pradedant rengti WebQuest, mokiniams turėtų būti pristatyta rubrika ir vertinimo sistema, 
kad būtų užtikrintas vertinimo proceso skaidrumas
.

Sėkmės! ☺
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5 skyrius: „StayWell“ testavimo ataskaita
Įvadas

 

Šiame skyriuje pateiktos visų šalių partnerių ataskaitos apie nacionaliniu lygmeniu vykusio priemonių 
išbandymo praktiškai patirtis ir „StayWell“ Emocinės gerovės įgūdžių rinkinio bei Skaitmeninės 
geros savijautos laboratorijos pristatymo projekto tikslinėms grupėms (besimokantiems profesinio 
mokymo įstaigose ir tų įstaigų mokytojams) rezultatus. 
 
5.1. Gerovės įgūdžiū rinkinio ir Skaitmeninė gerovės laboratorijos testavimas

Priemonių testavimas ir praktinio išbandymo užsiėmimai vyko „StayWell“ geros savijautos 
nuotolinio mokymosi platformos bei Skaitmeninės geros savijautos laboratorijos kūrimo etapo 
metu. Be pagrindinio tikslo patikrinti šių priemonių aktualumą, tikslingumą, pritaikomumą ir 
validumą, dar siekta pademonstruoti, kokią naudą gauna mokiniai bei mokytojai, kurie naudojasi 
tomis priemonėmis, ir įvertinti tolesnio jų pritaikymo bei perkėlimo į kitas aplinkas galimybes.

Du projekto rezultatus testavo visų šalių partnerių – Lietuvos, Slovėnijos, Graikijos, 
Bulgarijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės – profesinių mokyklų mokiniai ir mokytojai. 
Siekdamos padidinti priemonių testavimui reikalingą imtį ir užtikrinti dalyvių 
įvairovę pagal profesinio mokymo rūšis, projekto partnerės įtraukė besimokančius 
skirtingose profesinio mokymo programose ir (arba) skirtingoms amžiaus grupėms 
priklausančius tų pačių profesinio mokymo programų mokinius. Konsorciumo lygmeniu 
priemonių testavime dalyvavo 108 profesinio ugdymo mokiniai ir 20 mokytojų. 
 

 

1 pav. Profesinio mokymo įstaigų mokinių ir mokytojų skaičius pagal šalis 
Paveikslėlio teksto vertimas. Y ašis: Jungtinė Karalystė, Turkija, Graikija, Bulgarija, Slovėnija, Lietuva; 
legenda: PMĮ mokiniai, PMĮ mokytojai
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Priemonių testavimui skirtuose užsiėmimuose, kurie vyko visose šalyse partnerėse, dalyvavo 
14–30 metų amžiaus mokiniai, kurie mokosi skirtingose profesinio rengimo programose, kaip 
antai tarptautinis verslas, logistas-ekspeditorius, gamybos įmonių elektros įranga, ekonomika 
ir valdymas, kompiuterių inžinerija, žemės ūkis ir gyvulininkystė, gyvūnų gerovė, mechanika 
ir projektavimas, elektros ir elektronikos įrenginiai, kelionės ir turizmas, svečių priėmimas ir 
maitinimas, sveikatos priežiūra ir socialinė rūpyba.

Figure 2. Distribution of VET learners per age range and country

Atliekant priemonių testavimą praktiškai, mokiniai pirmiausia buvo supažindinti su „StayWell“ 
Emocinės gerovės įgūdžių rinkiniu. Dalyvių paprašyta atlikti platformoje pateiktą įsivertinimo 
testą, į kurį įtraukta 30 gyvenimiškų scenarijų. Visi scenarijai parengti atsižvelgus į paauglių 
kasdienių užsiėmimų kontekstą ir apima keturias pagrindinius geros savijautos dimensijas – 
psichologinę, socialinę, kognityvinę ir fizinę. Po to, kai testavime dalyvaujantys mokiniai gavo 
ir aptarė testo rezultatus, jiems buvo pademonstruota Skaitmeninė geros savijautos laboratorija 
ir joje pateikiame WebQuests, kuriais siekiama padėti mokiniams patraukliu būdu, pasitelkus 
interaktyvų turinį, žaidimus ir pratimus, sustiprinti geros savijautos palaikymo įgūdžius. Pabaigoje 
mokiniai turėjo galimybę pasidalinti savo įspūdžiais ir nuomonėmis apie pademonstruotas 
internetines priemones. 

Visose šalyse partnerėse gauti priemonių testavimo rezultatai rodo, kad pagrindinių projekto 
tikslinių grupių nariai plačiai pritaria projekto „StayWell“ priemonėms – Emocinės gerovės įgūdžių 
rinkiniui ir Skaitmeninei geros savijautos laboratorijai. Dauguma profesinių mokyklų mokinių 
teigia, kadplatforma yra tikrai naudinga. Įsitraukimas į ją parodo kaip svarbu yra gera psichikos 
sveikata ir savijauta gyvenime ir suteikia galimybę įsivertinant turimus geros savijautos užtikrinimo 
įgūdžius. Be to, mokiniai teigė, kad WebQuests pateiktos situacijos ir užduotys suteikia daug 
aktualios informacijos ir tikslingai padeda ugdyti emocinės gerovės palaikymo įgūdžius. Dar 
daugiau: mokinių nuomone, „StayWell“ platforma yra apgalvotai suprojektuota, gerai atrodo ir 
patogi naudotis, todėl jie ją tikrai rekomenduotų savo bendramoksliams ir bendraamžiams.

Visi priemonių testavime dalyvavę profesinių mokyklų mokytojai teigė, kad mokinių psichikos 
sveikata yra opus ir aktualus klausimas jų mokyklose. Mokytojai išryškino, kad „StayWell“ 
platforma suteikia nepaprastai vertingą galimybę mokiniams įsivertinti savo psichikos sveikatos 
lygį ir tikslingai nukreipia juos link specifinių įgūdžių, reikalingų jos palaikymui, ugdymo. Dauguma 
dalyvavusių mokytojų mano, jog „StayWell“ Emocinės gerovės įgūdžių rinkinio teste pateikiami 
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gyvenimiški scenarijai yra naudingi tuo, kad mokiniai gali gauti tikslius jų emocinės savijautos 
lygio vertinimo rezultatus. Be to, itin kokybiškas WebQuests turinys ir daug vaizdo medžiagos 
sudaro galimybes mokiniams įdomiu ir patraukliu būdu tobulinti tuos savo įgūdžius, kurie nėra dar 
pakankamai išugdyti. Mokytojų nuomone, profesinio mokymo įstaigos galėtų lengvai integruoti 
„StayWell“ priemones į savo mokymo programas, nes platforma labai patogu naudotis, ji turi daug 
funkcinių galimybių, o prieiga prie visos „StayWell“ medžiagos, kurią galima lanksčiai naudoti, 
yra laisva. Mokytojai teigia, kad jie galėtų lengvai įgyvendinti „StayWell“ priemones ir savo 
užsiėmimuose. Be to, jiems patinka, kad yra galimybės užsiėmimus paįvairinti bendradarbiavimu 
grindžiamu darbu ir savarankišku tyrinėjimu, o medžiagą galima naudoti tiek užsiėmimų klasėje 
metu, tiek ir namų darbuose. Visi mokytojai patvirtina, kad „StayWell“ Emocinės gerovės įgūdžių 
rinkinį ir Skaitmeninę geros savijautos laboratoriją jie rekomenduotų įsidiegti ir kitoms profesinio 
mokymo įstaigoms.

Apibendrinimas
Vertinimo rezultatai, gauti praktiškai išbandžius „StayWell“ priemones, rodo, kad projekto 
pagrindinės tikslinės grupės dalyviai yra labai susidomėję „StayWell“ novatoriška platforma ir 
norėtų ją naudoti savo kasdienybė. Didelis teigiamų atsakymų, kuriuos pateikė dalyvavusieji 
visuose testavimo užsiėmimuose, skaičius patvirtina, jog abi priemonės – „StayWell“ Emocinės 
gerovės įgūdžių rinkinys ir Skaitmeninė geros savijautos laboratorija – yra aukštos kokybės 
ir tinkamos taikyti kasdienėje praktikoje. Be to, platformos turinyspadedaformuoti profesinių 
mokyklų mokinių supratimą apie tai, kaip svarbu rūpintis savo psichikos sveikata, kokį poveikį 
tai turi kasdieniame gyvenime, siekiant savo tikslų, palaikant artimus santykius.Skaitmeninė 
geros savijautos laboratorijoje pateikiamas aiškus gerovės suskirstymas į keturias dimensijas – 
psichologinę, fizinę, kognityvinę ir socialinę – padaro šią didelę ir sudėtingą temą labiau prieinamą 
ir lengviau įsisavinamą mokiniams. 
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2 dalis. Kūrimo vadovas 
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WebQuest pedagogika

Kodėl verta atlikti WebQuests

Kaip sukurti savo WebQuest

Patarimai ir gudrybės, kaip įveikti dažniausiai 
pasitaikančias WebQuest kūrimo klaidas

Geros savijautos išteklių paketas

Tikslas: 
Ši dalis skirta padėti jums kurti ir tobulinti WebQuest grindžiamą veiklą toje 
pačioje ar kitose teminėse srityse, tokiu būdu toliau tobulinant pedagoginius 
metodus, susijusius su iššūkiais grindžiamu mokymusi.
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2 dalies skyrių mokymosi rezultatai:
1 skyrius. WebQuest pedagogika:  

  WebQuest metodas,
 Kokius ugdymo tikslus padeda pasiekti WebQuest?
  Pagrindiniai bet kokios rūšies WebQuest kūrimo ir įgyvendinimo principus.
 Kitų rūšių WebQuest pavyzdžiai.

2 skyrius. Kodėl verta atlikti WebQuest:
  Kokius mokymo metodus sujungia WebQuest?
 Kodėl WebQuest yra tokia svarbi priemonė ir kokią naudą ji teikia mokiniams? 
  Kodėl WebQuest yra tokia svarbi priemonė ir kokią naudą ji teikia mokytojams?
 WebQuest metodikos taikymo mokymo ir mokymosi procese pavyzdžiai su skirtingais   
WebQuest naudojimo tipais.
  Keturi pagrindiniais WebQuest principai, leisiantys patobulinti savo mokymo praktiką

3 skyrius. Kaip sukurti savo WebQuest:
  WebQuest kūrimo etapai.
 Kiekvieno WebQuest skyriaus ypatumai
  Psichikos sveikatos ir gerovės temos WebQuest pavyzdžiai.
 Sukurkite savo WebQuest.

4 skyrius. Patarimai ir gudrybės, kaip įveikti dažniausiai pasitaikančias WebQuest kūrimo 
klaidas:

 Žinios, kurių reikia, norint išvengti dažniausiai pasitaikančių kliūčių ar spąstų kuriant Web-
Quest.
  Pagrindiniai patarimai ir gudrybės, kaip įveikti dažniausiai pasitaikančius spąstus.

5 skyrius. Geros savijautos išteklių paketas:
 Naudingų šaltinių, susijusių su psichikos sveikata ir gerove, nuorodos.
  Įgūdžiai, reikalingi reguliariam mokinių psichikos sveikatos palaikymui klasėje.
  Papildomus ištekliai, norint pagerinti kitus WebQuest.
  Papildomus ištekliai, norint pagerinti kitus WebQuest.



33

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

1 skyrius: WebQuest Pedagogika 
Įvadas
Šiame skyriuje rasite pagrindinę informaciją, susijusią  su WebQuest internetinėmis užduotimis, 
pavyzdžiui: 

1) kaip galime apibrėžti WebQuest metodą, kai naudojami skirtingi WebQuest tipai? 

2) kodėl šis metodas - kokius ugdymo tikslus ji padeda įgyvendinti? 

3) kokie yra pagrindiniai įvairių tipų WebQuest skūrimo ir įgyvendinimo principai?

4) kokie yra kai kurie kitų rūšių WebQuests pavyzdžiai?

1.1.WebQuest metodas
Tobulėjant technologijoms, joms skiriama vis daugiau dėmesio. Kai mus supa daugybė įvairių 
mokymo priemonių, nesunku lengvai nusivilti. EBPO ataskaitos duomenimis, dauguma mokytojų 
ir mokyklų vadovų visame pasaulyje mano, kad jų kolegos geba pritaikyti naujovišką praktiką. Vis 
dėlto Europos šalyse ši nuomonė yra retesnė nei kitose pasaulio šalyse (EBPO, 2018). Labai ne-
daug priemonių turi tvirtą mokslinį pagrindą. WebQuest metodas patenka į šią nedidelę dalį (Bend-
er ir Waller, 2013). Vieną plačiausiai naudojamą internetinio mokymosi WebQuest metodą sukūrė 
amerikos švietimo technologijų profesorius BernieDodge (1995). B. Dodge pirmiausiateigė, kad 
pagrindinis WebQuests metodikos kūrimo tikslas yra turėti priemonę, padedančia didinti mokinių 
efektyvaus mąstymo, analizės, sintezės ir pateiktos informacijos vertinimo įgūdžius (Dodge, 
2001). Po kurio laiko March (2008) apibrėžė WebQuest kaip kopėčias apjungiančias išteklius ir 
suvokimą. EBPO ataskaitoje taip pat nurodyta, kad praktika, reikalaujanti mokinių pažintinio akty-
vumo, yra mažiau paplitusi, nors ji turi didelį mokymosi potencialą (EBPO, 2018 m.). WebQuests 
yra galima tokio pažintinio aktyvinimo priemonė.

Apibrėži- 
mas:

Tai – struktūruota mokymo ir mokymosi aplinka, grindžiama interneto ir 
kompiuterinių technologijų naudojimu bei mokinių savarankišku temos 
tyrinėjimu. Tai į tyrimus orientuota veikla, mokiniai sąveikauja su informaci-
ja, su kuria susiduria. Paprastai trunka vieną ar daugiau mokymo valandų 
(Bender&Waller, 2012; Dodge, 1995.).
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WebQuest metodas suteikia daug galimybių ir privalumų mokiniams ir pedagogams. 
Besimokantieji turės autentišką aplinką, kurioje galės tobulinti problemų sprendimo ir informacijos 
apdorojimo įgūdžius. Tuo tarpu pedagogai turės organizuotą sistemą ir struktūrą, kad galėtų 
plėtoti mokymosi veiklą naudodami įvairių rūšių WebQuest, kurie padeda siekti ugdymo tikslų, 
pavyzdžiui, gerovės ir psichikos sveikatos puoselėjimo, specifinių akademinių dalykų, pavyzdžiui, 
kalbų mokymosi, arba konkrečių programų, pavyzdžiui, mokiniams su negalia skirtų programų 
(Billings ir Kowalski, 2004; Philips, 2005; Scholl, 2007; Sparling, 2001).

WebQuest,
  metodika grindžiama iššūkių sprendimu ir tyrimais;
  turi aiškiai apibrėžtą tikslą;
  suteikia struktūrizuotą mokymosi aplinką ir procesus;
  skatina naudoti kūrybiškumą žinioms įgyti.

(Adaptuota pagal Demetriadis, Papadopoulos, Stamelos, & Fisher, 2008).

Atliktas mokytojų požiūrio į WebQuesttyrimas (Zhengir kt., 2008) parodė, jog mokytojai išskyrė 
trys svarbiausius konstruktus, padedančius siekti ugdymo tikslų: konstruktyvistinis problemų 
sprendimas, socialinė sąveika ir palaipsniui savarankiškumą skatinantis mokymas. 
Konstruktyvizmasišties yra vienas iš esminių WebQuest elementų. Nors tai skamba kaip filosofinis 
požiūris, jis taip pat yra pagrįstas mokymosi teorija (Burns, Burniske&Dimock, 1999). Mokymosi 
teorijoje teigiama, kad besimokantieji konstruoja savo žinias. Jie nėra pasyvūs gavėjai; jie aktyviai 
dėlioja savo žinias ir kuria idėjas. Atlikdami įvairių tipų internetines užduotis, besimokantieji 
sąveikauja su informacija ir įgyja patirties. Paprastas tyrimo temos priskyrimas mokiniui negali 
būti laikomas WebQuest. Mokytojai turėtų palaipsniui pateikti informaciją, atsižvelgiant į mokinių 
mokymosi tempą ir patirtį bei tada įgalinti juos savarankiškai analizuoti medžiagą. 

Kuriant bet kokio tipo WebQuest svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp struktūros ir laisvės 
(Benderir Waller, 2012). Įvairių tipų WebQuestgali būti naudojami beveik visuose švietimo 
lygmenyse, siekiant įvairių ugdymo tikslų – nuo mokinių gyvenimiškų kompetencijų 
palaikymo iki su mokomo dalyko programa susijusių tikslų. WebQuest yra veiksmingiausias, 
kai užduotys atliekamos paalipsniui pereinant prie mokinių savarankiškumo, t.y. pirmiausia 
užduotis pristatoma mokytojo, tada atliekama kartu su mokiniais, o tada mokiniai tęsia 
savarankiškai (Brush&Saye, 2000; Milson, 2002; Saye&Brush, 2006). Mokiniams yra reikalinga 
laikina paramos struktūra, kad jie galėtų atlikti užduotį. Nustatyta, kad toks nuoseklus pažinimo 
procesas su mokytojų supervizija yra veiksmingas tiek WebQuest, tiek kitose technologijomis 
grindžiamose mokymosi aplinkose (Demetriadisir kt. , 2008).

Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp struktūros ir laisvės. Savarankiškas mokymasis gali 
sustiprinti ir pasitikėjimą savo jėgomis, ir motyvaciją.  

1.2.Pagrindiniai principai, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant įvairių tipų WebQuest
Norint įtraukti kompiuterines technologijas ir internetą į kasdienę mokymo praktiką reikalingos 
turinio, pedagoginės ir technologinės žinios (Marcelo ir Yot, 2015).  
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Kaip galime įtraukti technologijas į kasdienę mokymo praktiką?

Žinios ir patirtis dėstomoje srityje

Pedagoginis šios programos pagrindas

Kokias technologijas ketinate naudoti?

Bet kokio tipo WebQuest turėtų būti gerai struktūrizuotas atsižvelgiant mokymosi užduotis, todėl 
optimalų WebQuest sudaro: 1) įžanga, 2) įdomi užduotis, 3) proceso aprašymas, 4) informaci-
jos šaltiniai, pavyzdžiui, interneto svetainės ir vaizdo įrašai, 5) veiklos įvertinimas ir 6) išvados, 
padedančios siekti ugdymo tikslų (Zhengir kt., 2008). Vis dėlto, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, šie 
elementai WebQuest gali būti skirtingo svorio. 

Užduo- 
tis

2
Informaci-
jos šaltiniai

3

Aprašymas

4

Vertinimas

5

Išvada

6

Įžanga

1

Analizė

Įvertinimas Sintezė

1 paveikslas. Problemų sprendi-
mas WebQuest. 

Gerai parengtas WebQuest įtrauks 
mokinius į šiuos procesus: tikslingą 
analizę, vertinimą ir sintezę. 
Tikslas – sutelkti dėmesį į in-
formacijos naudojimą, o ne jos 
paiešką (Skylar ir kt., 2007).

Naudojant internetą kaip tarpkultūrinę priemonę, būtina užtikrinti tam tikrą struktūrą ir 
organizuotumą. Vietoj atsitiktinio naršymo internete WebQuest viduje esamos nuorodos skatina 
veiksmingą ir fokusuotą naršymą, orientuotą į nustatytų ugdymo tikslų pasiekimą (Skylarir kt., 
2007). 

Visi WebQuest turėtų būti susiję su mokinių gyvenimu, kad padėtų siekti ugdymo tikslų. Su 
atskira tema ir užduotimi mokiniai. Siūloma, kad WebQuest temos būtų susijusios arba su moky-
mo programos tikslais, arba asmeniniu mokinių gyvenimu, pavyzdžiui, jų psichikos sveikatos 
puoselėjimu. Mokiniai įgis daugiau žinių ir patirties, kai WebQuest atspindės realias situacijas 
(Chang, Chen ir Hsu, 2011). Dar vienas WebQuest privalumas yra tai, kad metodas skatina anglų 
kalbos įgūdžius (Irzawati, 2021). Konkrečiai tariant, WebQuest prisideda prie mokinių klausymo, 
skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžių, taip pat gramatikos ir žodyno įsisavinimo.
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Į ką atkreipti dėmesį kuriant įvairių tipų WebQuest:  

  Ar WebQuest tema atitinka mokinių mokymo programas 
ar gyvenimo kontekstą?

 Ar tema arba užduotis atitinka mokinių pažinimo lygį?
 Ar žodžiai lengvai suprantami?
 Ar interneto šaltiniai vis dar prieinami?
 Jeigu aktualu – ar užduotims atlikti reikia dirbti grupėse

(Adaptuota iš Skylar et al., 2007.)

1.3. Pavyzdžiai kaip dar galima naudoti WebQuest
Yra daugybė WebQuest naudojimo pavyzdžių. Tokia įvairovė rodo, kad šis metodas yra patogus 

ir praktiškas mokymo būdas. Kai norite sukurti į mokinius orientuotą ir veikla pagrįstą mokymosi 
aplinką, WebQuest metodas ateina į pagalbą.

Tyrėjai naudojo WebQuest metodą, siekiant pagerinti problemų sprendimo įgūdžius vidurinėje 
mokykloje (Argelagos ir Pifarre, 2011). Jie lygino WebQuest ir tradicinio mokymo metodų 
efektyvumą. Tyrimo rezultatai parodė, kad WebQuest grupės mokiniai pasiekė geresnius 
rezultatus nei kontrolinės grupės mokiniai.

WebQuest mokiniai atlieka užduotį, suskirstytą į aiškiai apibrėžtus etapus.. 
(Skylar et al., 2007, p. 20).

Yra pavyzdžių, kaip WebQuest naudoti specialioms populiacijoms, pavyzdžiui, vaikams, 
turintiems mokymosi sunkumų (Skylarir kt., 2007, p. 20). Teigiami tokių patirčių rezultatai rodo, 
kad WebQuest gali būti išties naudinga priemone stengiantis padaryti mokymą prieinamą 
visiems. Pavyzdžiui, „išankstinis pasiruošimas, grafiniai vaizdiniai,hipertekstiniai studijų vadovai, 
konspektai, žodyno apibrėžimai, interneto svetainių sąrašai su pastabomis ir informacijos rinkimo 
šablonai“.

„Pedagogams WebQuestyra būdas efektyviai naudoti internetą ir kartu skatinti mokinių 
kritinį mąstymą, efektyvų žinių taikymą ir mokymąsi pagal poreikį.“  (Kurtulus & Ada, 2012, 
p. 215)

Kitas tyrimas parodė WebQuest efektyvumą slaugytojų tarpe (Maxwell, 2009).Taip pat yra 
pavyzdys, kai šis metodas buvo naudojamas kaip dailės mokytojų mokymo priemonė (Kundu&Bain, 
2006). Galima teigti, kad šis metodas yra novatoriškas ir kūrybiškas būdas pateikti informaciją bei 
lavinti aukštesnio lygio mąstymo įgūdžius bei pasitikėjimą kompiuterinėmis technologijomis.  

Santrauka
Nors aplink mus yra daugybė technologijomis pagrįstų mokymo priemonių, tik kai kurios iš jų 
turi mokslinį pagrindą. WebQuest metodas yra viena iš tokių moksliniais duomenimis pagrįstų 
priemonių, užtikrinančių praktinę mokymosi aplinką. WebQuest metodą sukūrė amerikiečių 
švietimo technologijų profesorius Bernie Dodge, siekdamas pagerinti mokinių mąstymo, analizės, 
sintezės ir vertinimo įgūdžius, susijusius su pateikiama informacija. Siekiantšio tikslo, kuriant 
bet kokio tipo WebQuest mokytojams reikalingas geras žinių bagažas analizuojamoje temoje, 
pedagoginiai įgūdžiai bei suvokimas, kaip naudotis atitinkamomis technologijomis.
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2 skyrius: Kodėl verta atlikti WebQuests
Įvadas 
Šiame skyriuje sužinosite, kodėl WebQuest yra tokia svarbi priemonė, kokie mokymo metodai yra 
naudojami ir kokią naudą mokytojams ir mokiniams tai duoda mokymo ir mokymosi procese. Taip 
pat šiame skyriuje rasite keletą pavyzdžių ir idėjų apie įvairius WebQuest panaudojimo būdus, 
kuriuos galėsite toliau tobulinti savo vadovaujamuose procesuose.

2.1. Kodėl verta taikyti WebQuest metodiką

Naudojant WebQuest metodiką, mokymo ir mokymosi aplinkoje galima taikyti į studentus 
orientuotą, tyrimais ir projektais pagrįstus metodus. WebQuest buvo pradėti taikyti švietimo 
srityse nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio pabaigos. Nuo tada šis metodas pripažinta svarbia 
mokymo priemone (Zhouir kt., 2012).

2.1.1. Į mokinius orientuotos, tyrimais ir projektais pagrįstos mokymo metodikos

Daugelyje mokslinių tyrimų nustatyta, kad į mokinį orientuotos ir tyrinėjimu grindžiamos 
mokymo strategijos yra labai svarbios siekiant geresnių pasiekimų. Toks kombinuotas metodas 
remiasi ankstesnėmis mokinių žiniomis ir patirtimi, skatina aktyvų žinių konstravimą, socialinę 
sąveiką, suaktyvina smalsumą mokytis ir naudoja mokymosi etapus tikslui pasiekti (Kayair kt., 
2015). Projektais grindžiamas mokymasis – tai visapusiškas mokymo ir mokymosi metodas, 
kuriuo siekiama įtraukti mokinius į autentiškų problemų ar projektų tyrimą. Šiuo atveju, projektas 
pradedamas nuo pagrindinio klausimo arba problemos, kuri pasitarnauja organizuojant ir skatinant 
veiklą. Veikla įgyvendinama atliekant vieną užduotį po kitos, kurios galiausiai suformuoja galutinį 
produktą, susietąsu pagrindiniu klausimu (Yang, 2010). Taikant šį metodą daugiausia dėmesio 
skiriama tokiems įgūdžiams kaip kritinis mąstymas, problemų sprendimas ir bendradarbiavimas.
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Naudojant WebQuest mokymo ir mokymosi metu, siekiama padidinti mokinių įsitraukimą, 
skatinant juos būti aktyviais proceso metu. Be to, kadangi WebQuest dažniausiai grindžiami 
autentiškomis problemomis ir realaus pasaulio kontekstu (kuris yra reikšmingas mokiniams), 
mokinius lengviau įtraukti į jų naudojimą. Taigi, kaip mokytojas, naudodamasis šia priemone, 
galite lengviau sužadinti mokinių smalsumą ir susidomėjimą mokymosi tikslu.

2.1.2. Trumpalaikiai arba ilgalaikiai WebQuest, priklausomai nuo mokymosi tikslų

Vadovaujantis į mokinius orientuota, tyrimais ir projektais pagrįsta mokymo metodika, mokiniai 
mokosi iš dviejų tipų WebQuest: trumpalaikių ir ilgalaikių:
 

Trumpalaikiai WebQuest Long-term WQs

Trukmė 1-3 dienos/1-3 pamokos Ne mažiau kaip 3 dienos

Kodėl verta 
įsitraukti

Supažindinti mokinius su naujomis 
idėjomis. 

Remtis mokinių turimomis žiniomis.

Mokymo tikslas Žinių įgijimas ir integravimas Plėsti ir tobulinti žinias.

Rezultatai Tikimasi, kad besimokantieji įgis 
daug naujos informacijos ir ją 
įprasmins.

Tikimasi, kad besimokantieji 
išnagrinėjo žinių visumą, tam tikru 
būdu ją transformavo ir parodė, kad 
supranta medžiagą ar įgytas žinias, 
sukurdami bet kokios rūšies darbą.

Šaltinis: lentelė adaptuota iš Dodge, 1997; Zhou et al., 2012 into the table.

Priklausomai nuo mokymosi tikslo, galima rinktis trumpalaikius arba ilgalaikius  WebQuest arba 
juos abu galima naudoti palaipsniui.

2.2. WebQuest kaip veiksminga mokymo ir mokymosi priemonė 
Yra keturios pagrindinės WebQuest konstrukcijos, dėl kurių jie yra veiksminga mokymo ir 

mokymosi priemonė:

1. Kritinis mąstymas 
2. Žinių taikymas 
3. Socialiniai įgūdžiai 
4. Mokymasis pagal mokymosi planą
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Kritinis 
mąstymas:

Atlikdami WebQuest užduotis mokiniai turi pasitelkti kritinio ir kūrybinio 
mąstymo įgūdžius. WebQuest naudojimas mokymosi procese padeda 
mokiniams ugdyti kritinį mąstymą analizuojant, kuriant ir vertinant, 
kartu integruojant technologijas į mokymąsi ir skatinant mokymąsi 
bendradarbiaujant (Abuhasnah, 2015).

Žinių taikymas: Žinių taikymas yra ne pasyvus, o aktyvus etapas; jis apima informacijos 
apdorojimo įgūdžius, veiksmingą informacijos naudojimą, ankstesnių žinių 
atkūrimą, žinių susiejimą, jų pavertimą naujomis žiniomis. Tai „daugiau nei 
faktinės informacijos atpasakojimas ir įsisavinimas“ (Dodge, 2001; Zhengir 
kt., 2008).

Socialiniai 
įgūdžiai

WebQuest atlikimo procese ir bendradarbiavimu grįsto mokymosi teorijoje 
naudojamos panašios sąvokos. Jos abi vertina pozityvią tarpusavio 
priklausomybę, individualią ir grupinę atsakomybę, tarpasmeninius ir 
grupinius mokymosi įgūdžius (Dodge, 2001). Socialiniai įgūdžiai palaiko 
WebQuestmokymosi veiklas ar žingsnius, pavyzdžiui, bendraamžių 
užduočių atlikimą; tuo pačiu metu tos mokymosi veiklos palaiko 
teigiamą mokinių tarpusavio priklausomybę, individualią atskaitomybę ir 
tarpasmeninius įgūdžius (Zhengir kt., 2008).

Mokymasis 
pagal mokymosi 
planą:

Svarbus vaidmuo mokinių pasiekimams tenka estafetėms, kurios apima 
tam tikros laikinos paramos ir (arba) pagrindų, padedančių mokiniams 
siekti rezultatų, suteikimą ir atskleidžiančių jų gebėjimus. Jis yra susijęs 
su kai kuriais kitais „metodais, tokiais kaip konstruktyvistinės strategijos, 
diferencijuotas mokymasis, situacinis mokymasis, teminis mokymas 
ir autentiškas vertinimas“. Praktikoje mokytojas palaipsniui pašalina 
tuos paramos lygius, „kai mokiniai įsisavina pažangesnius intelektinius 
įgūdžius“ per savo nuolatinę praktiką (March, 2003).

Šios keturios pagrindinės WebQuest naudojimo konstrukcijos yra susijusios su kritinio mąstymo, 
giluminio mokymosi, mokymosi bendradarbiaujant ir transformuojančio mokymosi teorijomis. 
Atlikdami WebQuest mokiniai naudoja aukštesnio lygio mąstymo įgūdžius; žinių taikymo procesas 
padeda mokiniams susieti turimas žinias, prasmingą ir gilų mokymąsi, o kartu padeda perkelti 
žinias mokantis naujų dalykų. Mokiniai bendradarbiauja ir kooperuojasi su bendraamžiais ir (ar) 
kitais, kad rastų sprendimus, suvoktų prasmę, sukurtų produktą; (Brucklacher ir Gimbert, 1999; 
Erlandson ir kt., 2010; Zheng ir kt., 2007).

2.2.1. WebQuest metodikos nauda mokymo ir mokymosi procese su įvairių 
panaudojimo būdų pavyzdžiais

Kaip rodo tyrimai, WebQuest suteikia daug naudos mokymo procesui, pavyzdžiui, padeda 
naudotis technologijomis, ugdo tarpasmeninių santykių palaikymo įgūdžius, naudoja įvairius 
mokymo metodus ir dirba su mokiniais, kurie, kaip rodo tyrimai (Briggs, 2013), yra labiau 
pasirengę ir motyvuoti mokytis. Štai keletas WebQuest metodikos privalumų mokymo ir mokymosi 
procesuose su pavyzdžiais ir idėjomis, kuriomis galima pasinaudoti.

1. Tai leidžia integruoti ir (arba) sujungti skirtingus mokymo metodus į vieną gana paprastą ir 
patrauklų formatą.

Pavyzdžiui, projektinis mokymasis, tyrinėjimais grįstas mokymasis ir mokymasis 
bendradarbiaujant.

2. Tai leidžia naudoti technologijas mokymo ir mokymosi aplinkoje. 
„Naudingesnis būdas naudotis internetu asmenims nuo mažens.“
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3. Didesnė mokinių motyvacija, t. y. darbas su mokiniais, kurie yra smalsesni atrasti ir 
mokytis. 

Mokinių motyvacijai įtakos turi tai, kad veiklose daugiausia dėmesio skiriama autentiškoms 
problemoms ir komandiniam problemų sprendimui.

4. Autentiškumo elementų naudojimas mokymosi procese. 
Tai didina mokinių budrumą, kad jie galėtų atrasti ir susieti realaus gyvenimo problemas su 

žiniomis ir įgūdžiais, kuriuos jie tobulina. Tokiu būdu „užduotys iš hipotetinių, tik klasėje 
atliekamų užduočių virsta problemomis, su kuriomis mokiniai susiduria gyvenime“ (Thombs 
et al., 2008: 21).

PATARI-
MAS: 

Kurti WebQuest pagal dabartinius realaus pasaulio įvykius arba dominančias 
sritis. 
Pavyzdžiui, temos, susijusios su šiuo metu aktualiomis naujienomis, kurios 
taip pat pateikiamos internete, yra įdomi ir motyvuojanti pamoka, kurią mo-
kiniai gali tyrinėti internete (March, 1998 m.).

5. WebQuest skatina mąstymo įgūdžių ugdymą
Gerai parengtoje WebQuest mokiniams suteikiama galimybė atlikti tyrimus, palyginti bei 

analizuoti temą.

PATARI-
MAS: 

1. Suteikti pagrindą (struktūrizuotą aplinką tyrimams, priemonių ir (arba) 
interneto svetainių sąrašą ir t. t.)

2. Pateikti konkrečius užduoties atlikimo veiksmus.
3. Įsitikinti, kad nurodymai rinkti duomenis tyrimo projektui yra aiškiai 

suprantami. (Parengta pagal Skylar ir kt., 2007 m.).

6. Tarpasmeninių įgūdžių gerinimas - mokymosi bendradarbiaujant skatinimas
Priklausomai nuo užduoties etapų, mokiniai dirba tiek individualiai, tiek su bendraamžiais ir 

mokosi vieni iš kitų. Grupėse jiems gali būti skiriami konkretūs vaidmenys arba užduotys. 
Kiekvienas narys atlieka užduotį, pavyzdžiui, atneša tam tikrą informaciją, įrankį, kūrybinę 
idėją / dėlionės gabalėlį, kad grupė galėtų tęsti darbą ir kiekvienas narys būtų vertingas 
grupei (Briggs, 2013).

7. Savarankiškas mokymasis
Mokiniai skatinami prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ir priimti pagrįstus sprendimus bei 

naudotis internetu (Aydin, 2016).

8. Lankstumas klasėje
WebQuests gali būti rengiami kaip trumpalaikiai arba ilgalaikiai, apimantys vieną arba kelis 

dalykus, priklausomai nuo mokymosi tikslų ir mokytojoplanavimo.

PATARI-
MAS:

Galite sutelkti dėmesį į istorinį laikotarpį arba teminę kryptį; galite prašyti 
atlikti tyrimą apie istorinių įvykių sąsajas su medicinos pažanga, ekonominiais 
pokyčiais, meno judėjimais ar bet kuria kita tema, kurią reikia sujungti 
(Thombsir kt., 2008).
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PATARI-
MAS

Galite kurti WebQuest kartu su kolegomis mokytojais ir sujungti skirtingus da-
lykus į vieną arba keletą WebQuest per visą ugdymo laikotarpį.

9. Dėmesys sudėtingų problemų sprendimui
WebQuest metodikoje, pagrįstojekonstruktyvistiniu požiūriu, daugiausia dėmesio skiriama 

sudėtingų gyvenimo problemų sprendimui. Taigi, iš mokinių reikalaujama, kad jie „nuo 
tiriamų faktų pereitų prie idėjų ir sprendimų formulavimo“, o ne tik prisimintų, kas yra faktas 
(Thombsir kt., 2008: 21)

Klausimas pamąstymui

Kokias realaus pasaulio problemas galėtumėte paskatinti mokinius spręsti savo dalyko / moky-
mo programoje arba per ugdymo semestrą? Kokius disciplinų / dalykų derinius galite sugalvoti??

10. Išmatuojami rezultatai
Naudojant rubrikas, kuriose aprašyti „veiklos kriterijai, reikalingi norint pasiekti meistriškumą 
skalėje nuo pradedančiojo iki pavyzdinio lygio“, rezultatus galima įvertinti standartiniu ir praktiniu 
būdu (Thombs ir kt., 2008).

11. Pritaikomumas ir pritaikomumas įvairiuose dalykuose ir (arba) disciplinose
Norint pasiekti mokymosi tikslątiek dirbant individualiai tiek grupėje, WebQuest skatina taikyti 
tyrinėjimu pagrįstą požiūrį į informacijos paiešką internete. Keliais struktūruotais klausimais 
mokiniai nukreipiami į konkrečias interneto svetaines, kuriose reikia surinkti, apibendrinti ir 
pertvarkyti informaciją į naują formą (Pim, 2012). Toks metodas gali būti taikomas įvairiuose 
dalykuose ir (arba) disciplinose. 

Pavyzdžiui, mokantis anglų kalbos kaip užsienio kalbos: atlikti apklausos tyrimą tam tikra tema, 
praktikuojant gramatines ir leksines struktūras. Kitas pavyzdys: geografijos pamokoje – mokytis 
apie šalių ypatybes. Šiuo atveju, svarbu užtikrinti, kad mokiniams būtų suteiktas tikslas, atitinkami 
struktūruoti žingsniai tikslo link ir svarbūs klausimai, į kuriuos jie turėtų atsakyti šio proceso metu. 
Vien tik įvardyti užduotį neužtektų, nes mokiniai prarastų orientaciją.

P A -
TARI-
MAS

  Galite pasinaudoti Bloomo taksonomija ir nustatyti mokymosi etapų ir 
veiklos lygius.Toliau pateikiamas pavyzdys.

 Siūloma aiškiai paaiškinti kiekvieną veiklos lygį.
  Galite pateikti keletą papildomų priemonių, pavyzdžiui, schemų 

žemėlapius,  lenteles, kad padėtumėte mokiniams susisteminti savo mint-
is ir idėjas.

 Taip pat galite pateikti mokiniams pritaikytą rubrikos (kurią ketinate nau-
doti) kopiją, kad mokiniai galėtų nuolat sekti, į ką sutelkti dėmesį.

Taksonomijos lygiai 
mąstymo įgūdžiams ugdyti 
atliekant užduotį

Užduoties etapai

Sukurti 

(Paversti žinias kažkuo nau-
ju)

Kartu su vaizdine medžiaga ir užrašais brošiūroje

Parašykite įtikinamą laišką, skatinantį aplankyti šalį
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Sintetinti Įgyti žinių ir užrašyti įdomios informacijos apie šalį iš įvairių 
svetainių. 

Įvertinkite Kitų grupių kelionių brošiūrų tarpusavio peržiūra

Analizuoti Kelionių brošiūrų ypatybių paieška internete

Taikyti Naudokite informaciją planuodami ir kurdami kelionių 
brošiūrą

Suprasti Išnagrinėkite informaciją, ar ji tinkama (mokytojas siūlo 
pateikti naudingų interneto svetainių sąrašą).

* KWL diagrama: Ką žinau, ką noriu žinoti, ką sužinojau, ką išmokau.

**KWHLAQ diagrama: Ką žinau, ką noriu sužinoti, kaip sužinosiu, ką sužinojau, kokių veiksmų 
imsiuosi, kokių dar turiu klausimų.

Šaltinis: Pritaikyta pagal Pim, 2012.

2.2.2. WebQuest naudos mokiniams ir mokytojams apibendrinimas

WebQuest nauda mokiniams WebQuest nauda mokytojams

1. WebQuestyra įdomūs, mokiniams pat-
inka su jais mokytis. 
2. WebQuest yra orientuoti į mokinius. 
3. WebQuest atliepia įvairius mokinių 
mokymosi stilius (vizualinį, garsinį, 
taktilinį, kinestetinį). 
4. WebQuest užtikrina efektyvų klasės 
laiko panaudojimą. 
5. WebQuestpadeda mokiniams pasiekti 
mokymosi tikslus. 
6. WebQuestskatina kritinio mąstymo 
įgūdžius. 
7. WebQuest skatina mokinių informacinių 
technologijų kompetencijas. 
8. WebQuest padeda mokiniams sutelkti 
dėmesį į užduotis. 
9. WebQuest skatina besimokančiojo 
vaizduotę. 
10. WebQuest padeda mokiniams taikyti, 
apibendrinti, analizuoti ir vertinti tai, ką jie 
mokosi. 

1. Dėl vidų WebQuest panašios struktūros ji yra 
praktiška ir lengvai valdoma.
2. Daugiausia dėmesio skiriama įgūdžiams, 
reikalingiems WebQuest skaityti. 
3. WebQuest skatina efektyviai ir struktūruotai 
naudoti interneto laiką (tyrinėjimais pagrįstas 
pamokas kontroliuoja mokytojai). 
4. WebQuest atitinka įvairius besimokančiųjų 
mokymosi poreikius (individualus ir grupinis 
darbas). 
5. WebQuest padeda mokiniams atlikti užduotis 
klasėje.
6. WebQuest užtikrina, kad visi mokiniai yra tose 
svetainėse, kuriose turėtų būti.
7. Pasitelkdami WebQuest mokytojai gali spręsti 
mokymo ir mokymosi individualizavimo klausimą, 
kad padėtų mokiniui sėkmingai mokytis pagal 
bendrąją programą. 
8. Mokytojai, kurdami WebQuest, gali medžiagą 
padaryti prieinamą visiems – padidinti teksto 
skaitomumą, apimtis ir supaprastinti nurodymus.
9. WebQuest sinchroniškai tobulina mokytojų 
techninio ir informacinio raštingumo įgūdžius. 
10. WebQuest moko mokytojus naujų mokymo 
metodų, technikų, priemonių ir skatina jas įtraukti į 
kasdienę praktiką.

Paimta ir pritaikyta iš Amini et al., 2020.
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Santrauka
Šiame skyriuje sužinojote, kodėl WebQuest yra toks svarbus įrankis, kokius mokymo metodus jis 
sujungia, kokią naudą ši metodika suteikia mokymo ir mokymosi procesams.Taip pat išnagrinėjote 
keletą pavyzdžių ir idėjų, kaip įvairiais būdais panaudoti WebQuest, kad galėtumėte juos toliau 
plėtoti savo vadovaujamuose procesuose.
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3 skyrius: Kaip sukurti savo WebQuest
Įžanga 
Dabar bus aptrata WebQuest specifika ir gairės jų kūrimui:

 Aštuoni žingsniai, kuriuos mokytojai ir (arba) koordinatoriai turėtų atlikti kurdami WebQuest. 
 Keturios WebQuest savybės. 
 Dešimt taisyklių, kurių reikia paisyti, norint sukurti kokybišką WebQuest..

3.1. Kaip sukurti savo WebQuest
Mokytojai gali kurti WebQuest naudodamiesi įvairiomis programomis, tačiau labiausiai paplitęs 

ir paprasčiausias būdas yra tiesiog sukurti Word dokumentą, kuriame būtų nuorodos į tinklalapius. 
Jei norite sukurti savo WebQuest, pirmiausia turėtumėte peržiūrėti Skaitmeninės gerovės 

laboratoriją ir jau esamus WebQuest. Keletas puikių WebQuest pavyzdžių padės jums geriau 
pasiruošti. Keletą pavyzdžių rasite adresu: http://zunal.com/. 

Toliau pateikiami išsamiai aprašyti 8 žingsniai, kuriuos privaloma įgyvendinti kuriant WebQuest. 
Šie pagrindiniai elementai yra 1995 m., 1997 m. ir 1999 m. Dodge teorijų derinys

 http://zunal.com/


47

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

3.1.1. 8 žingsniai, kuriuos turėtumėte atlikti norėdami sukurti WebQuest  

Pavadin-
imas 

Tikslas Paaiškinimas ir patarimai Psichologinės gerovės 
veiksnio pavyzdys – 
priklausymo mokyklai jaus-
mas

1 Tema / 
pavadini-
mas

Apibrėžti 
WebQuest 
temą ir 
„galutinį 
produktą“, 
atsižvelgiant 
į nagrinėjamą 
veiksnį.

Pavadinimas turėtų būti 
trumpas, prasmingas, 
įdomus ir patrauklus. Taip 
pat rekomenduojama įtraukti 
įtraukiančią citatą.

Ar jauti, kad pritampi? 

„Iš tikrųjų mes pritampame tik 
tada, kai pasauliui parodome 
savo autentišką, netobuląjį 
aš, mūsų pritapimo jausmas 
niekada negali būti didesnis nei 
mūsų savęs priėmimo lygis“ – 
Brene Brown

2 Įžanga Glaustai 
ir patrauk-
liai pristatyti 
temą, kad 

Šiame etape reikia sukurti 
patrauklią ir įtraukiančią 
įžangą, kad mokiniai aktyviai 
dalyvautų WebQuest 
veikloje nuo pradžios iki 
pabaigos. Įžanga turėtų 
įtraukti skaitytoją į pamoką, 
atkreipdama dėmesį į 
mokinių interesus ar tikslus 
ir (arba) pristatydama 
intriguojantį klausimą ar 
problemą. Ji turėtų remtis 
ankstesnėmis mokinių 
žiniomis ir atitinkamai 
nuteikti juos, pristatant apie 
ką bus kalbama pamokoje.

Galite pradėti nuo 
simuliacijos, kuri padės 
mokiniams suprasti 
problemą, su kuria jie dirbs. 
Tai turėtų juos sudominti.

Be to, šiame etape dažnai 
pristatomi pagrindiniai 
terminai, būtini dirbant su 
atitinkama tema ir ieškant 
informacijos internete.

Atliksi žurnalisto vaidmenį 
ir parengsi straipsnį apie 
gerąsias mokyklos praktikas, 
kurios skatina mokinius 
patirti teigiamas emocijas 
ir priklausymo jausmą. 
Priklausymas reiškia, kad 
jautiesi pripažintas (-a), 
įtrauktas (-a) ar kažko kito 
dalimi. Žmonės gali jausti, 
kad pritampa ir priklauso 
mokyklos bendruomenei, 
draugystei, sporto grupei 
ar net klasei. Nepritapimas 
gali būti siejamas su 
bevertiškumo, nepasitikėjimo 
savimi, izoliacijos ir liūdesio 
jausmais.
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Pavadin-
imas

Tikslas Paaiškinimas ir patarimai Psichologinės gerovės 
veiksnio pavyzdys – 
priklausymo mokyklai 
jausmas

3 Užduotis Aprašyti ką 
konkrečiai 
mokiniai 
parengs 
šiame Web-
Quest.

Norėdami sukurti 
veiksmingą WebQuest, tu-
rite parengti tyrinėjimą 
skatinančius klausimus. 

Tai reiškia, klausimai turėtų 
skatinti mokinius ieškoti ir 
analizuoti įvairią informaciją. 

Taip pat galite sukurti 
užduotį, kurioje mokiniam 
būtų paskirti tam tikri vaid-
menys. 

Užduotis turėtų būti pras-
minga ir įdomi. 

Užduoties kūrimas yra 
sunkiausia ir kūrybiškiausia 
WebQuest ruošimo dalis. 

Labai motyvuojančios ir 
įdomios užduotys turėtų būti 
tinkamos grupinei veiklai ir 
pagrįstos realaus gyvenimo 
situacijomis.

Atsižvelgdami į siekiamus 
mokymosi rezultatus, galite 
kurti įvairių tipų užduotis, 
pavyzdžiui, pasakojimo, 
problemų sprendimo, su 
žurnalistine veikla ar dizainu 
susijusią veiklą, analitinę, 
savęs pažinimo, aukšto ly-
gio mąstymo ir bendravimo 
įgūdžių palaikymo, mok-
slines ir kūrybines užduotis.

Šio „WebQuest“ tikslas yra 
parodyti, kokią teigiamą įtaką 
priklausymo jausmas daro 
mūsų bendrai savijautai ir 
akademiniams rezultatams 
bei psichosocialiniui funkcio-
navimui, t.y. gebėjimui atlikti 
kasdienę veiklą irbendrauti su 
aplinkiniais žmonėmis. Atliksi 
žurnalisto vaidmenį ir pareng-
si straipsnį apie gerąsias 
mokyklos praktikas, kurios 
skatina mokinius patirti teigia-
mas emocijas ir priklausymo 
jausmą. Tai itin įtraukiantis ir 
įdomus iššūkis, kurio metu 
ne tik atliksi tyrimą, bet ir vy-
kdysi apklausą bei pateiksi 
pasiūlymus, kaip susti-
printi mokinių priklausymo 
mokyklos bendruomenei 
jausmą.

Šis iššūkis skirtas 3 mokinių 
grupėms. Kartu su grupe 
turite atlikti tyrimą, parašyti 
straipsnį ir parengti trumpą 
tyrimo išvadų pristatymą savo 
klasei.
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Pavadin-
imas

Tikslas Paaiškinimas ir patarimai Psichologinės gerovės 
veiksnio pavyzdys – 
priklausymo mokyklai 
jausmas

4 Pro- 
cesas

Išsamiai 
aprašyti, 
kaip mokiniai 
turėtų atlikti 
užduotį, ir 
pateikti gaires 
paieškai 
internete ir 
paskatinti 
dirbti grupėse, 
spręsti 
konfliktus, 
norint atlikti 
užduotį. 

Žingsnyje „Procesas“ aiškiai 
aprašoma, ką mokiniai turi 
daryti ir kokia tvarka atlikti 
užduotį. 

Kiekvienas žingsnis turėtų 
būti aiškiai nurodytas, kad 
mokinių tiksliai žinotų, kur 
jie yra kiekviename proceso 
etape ir ką turi daryti toliau, 
ir jiems nereikėtų papildomų 
nurodymų. 

Šioje dalyje galima paskirti 
vaidmenis, kad mokiniai 
suprastų skirtingus požiūrius 
ir (arba) leisti pasidalitni 
atsakomybę už užduoties 
atlikimą. 

Kiekviename proceso 
etape turėtų būti nuorodos 
į interneto svetaines, 
straipsnius, tinklaraščius, 
vaizdo įrašus ir pan., kurie 
gali padėti mokiniams atlikti 
užduotį.

Atsižvelgiant į mokymosi 
tikslus, į WebQuest galima 
įtraukti įvairių tipų procesų 
etapus.

Nustatant proceso etapus 
reikėtų atsižvelgti į skirtingus 
profesinių mokyklų mokinių 
poreikius ir mokymosi 
stilių. Pavyzdžiui, vieni 
mokiniai geriau įsimena 
į rašytinį žodį), kitiems 
labiau patinka klausytis; 
dar kiti mokosi geriausiai 
praktiškai atlikdami dalykus 
(kinestetinis metodas) ar 
per interaktyvias sesjas 
(Research, 1996 m.).

Šis iššūkis reikalauja 
kūrybiškumo, kurį galėsite 
laisvai reikšti straipsnio ir 
PowerPoint prezentacijos 
formatu. Norėdami atlikti tyrimą, 
galite naudoti ne tik pateiktus 
išteklius, bet ir kitus išteklius ar 
metodus. Nustebinkite mus! Štai 
keletas esminių punktų, kurie 
turėtų būti įtraukti į jūsų grupės 
galutinį darbą:
1. Pradėkite nuo tyrimo!
Panagrinėkite, kas yra 
priklausymo mokyklos 
bendruomenei jausmas ir kodėl 
jis svarbus. Kokie veiksniai 
turi įtakos šiam jausmui? Koks 
yra mokytojo vaidmuo? Temai 
nagrinėti panaudokite pateiktus
2. Laikas apklausoms!
Didele įtaką mokinių 
priklausymo mokyklos 
bendruomenei jausmui daro 
mokytojai. Kai jauni žmonės 
jaučia, jog mokytojai juos 
mėgsta ir jais rūpinasi, jiems 
kyla šilti, pasitikėjimu grįsti
jausmai mokytojams. Tokiu 
atveju didelė dalis mokinių 
teigia, kad jaučiasi priklausantys
mokyklos bendruomenei. 
Priklausymas bendruomenei 
yra unikali patirtis, kuriai įtakos 
turi daug veiksnių. Norėdami 
atrasti tuos veiksnius, atlikite 
mokytojų ir mokinių apklausą. 
Naudodamiesi pateiktais 
ištekliais turite parengti 
klausimyną, kurį naudosite 
apklausų metu. Kalbėdamiesi 
su mokytojais, turėtumėte 
išsiaiškinti, kokias praktikas jie 
taiko, o su mokiniais – įvertinti, 
kaip gerai priklausantys 
mokyklos bendruomenei jie 
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Pava- 
dinimas

Tikslas Paaiškinimas ir patarimai Psichologinės gerovės 
veiksnio pavyzdys – 
priklausymo mokyklai 
jausmas
jaučiasi.

3. Parašykite straipsnį!

Naudodamiesi tyrimo metu 
atrasta informacija bei 
apklausų rezultatais parašykite 
straipsnį! Gali būti, kad tyrimo 
išvados rodo, kad yra begalė 
dalykų, kuriuos galima daryti 
siekiant pagerinti mokinių 
priklausymo mokykloje lygį. Juk 
tai yra kiekvienos mokyklos 
siekis. Pateikite konkrečius 
pasiūlymus, ką galima 
būtų daryti konkrečiai jūsų 
mokykloje!

4. Parodykite mums 
rezultatus!

Paskutiniame šio iššūkio 
žingsnyje turite paruošti 
ir pristatyti savo klasei 
PowerPoint prezentaciją, 
kurioje aptarsite savo straipsnio 
turinį.
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5 Ištekliai Suteikti 
mokiniams 
naudingų 
internetinių 
įrankių ir 
svetainių, 
kuriose jie 
galėtų rasti 
informacijos 
apie savo 
temą.

Mokytojas nurodys 
mokiniams, kaip rasti ir 
naudoti tinkamus šaltinius, 
taip nustatydamas patikimų 
internetinių informacijos 
šaltinių pasirinkimo kriterijus.

Tai daugiausia interneto 
svetainės, vaizdo įrašai, 
dokumentai, straipsniai ir kt. 
– šiuolaikinės informacinių 
technologijų priemonės, 
padedančios mokymo 
procesui.

Šių išteklių pateikimas 
padeda sutelkti dėmesį į 
informacijos apdorojimą, o 
ne į jos paiešką. Taip pat 
leidžia pateikti kokybiškus 
išteklius, skatinančius 
mokinius sisteminti 
informaciją, o ne tik kopijuoti 
ją.

Ištekliai turėtų būti susiję 
su turiniu ir kiekviename 
žingsnyje (proceso ir išteklių 
skyriuose) neturėtų būti 
daugiau kaip 3 ištekliai.

Ar jauti, kad pritampi? 
https://kids.frontier-
sin.org/articles/10.3389/
frym.2020.00099

9 skyrius. Priklausymo 
mokykloje jausmas. https://
www.oecd-ilibrary.org/
sites/d69dc209-en/index.
html?itemId=/content/compo-
nent/d69dc209-en  

5 būdai sustiprinti moksleivių 
priklausymo mokykloje 
jausmą. https://www.monash.
edu/education/teachspace/
articles/5-ways-to-boost-
students-sense-of-school-
belonging 

Priklausymo jausmo peda-
gogika. https://cyc-net.org/
cyc-online/cycol-0303-belong-
ing.html 

https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2020.00099
https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2020.00099
https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2020.00099
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d69dc209-en/index.html?itemId=/content/component/d69dc209-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d69dc209-en/index.html?itemId=/content/component/d69dc209-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d69dc209-en/index.html?itemId=/content/component/d69dc209-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d69dc209-en/index.html?itemId=/content/component/d69dc209-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d69dc209-en/index.html?itemId=/content/component/d69dc209-en
https://www.monash.edu/education/teachspace/articles/5-ways-to-boost-students-sense-of-school-belonging
https://www.monash.edu/education/teachspace/articles/5-ways-to-boost-students-sense-of-school-belonging
https://www.monash.edu/education/teachspace/articles/5-ways-to-boost-students-sense-of-school-belonging
https://www.monash.edu/education/teachspace/articles/5-ways-to-boost-students-sense-of-school-belonging
https://www.monash.edu/education/teachspace/articles/5-ways-to-boost-students-sense-of-school-belonging
https://cyc-net.org/cyc-online/cycol-0303-belonging.html
https://cyc-net.org/cyc-online/cycol-0303-belonging.html
https://cyc-net.org/cyc-online/cycol-0303-belonging.html


52

www.staywell-project.eu

Pava- 
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Tikslas Paaiškinimas ir patarimai Psichologinės gerovės 
veiksnio pavyzdys – 
priklausymo mokyklai 
jausmas

6 Verti-
nimas ir 
moky-
mosi re-
zultatai

Sukurti 
vertinimo 
galutinio 
produkto 
ir proceso 
vertinimo 
gaires.

Šiame žingsnyje 
pabrėžiama, kad mokymosi 
rezultatai būtų apibrėžti 
pagal WebQuest   ir procesą 
nuo pat pradžių.

WebQuest rezultatas 
paprastai būna rašytinis 
arba žodinis produktas, arba 
jo pristatymas. 

Gera idėja – sukurti 
WebQuest rubriką, kurioje 
būtų aiškiai išdėstyti 
mokytojo lūkesčiai 
mokiniams ir įvertinti mokinių 
pasiekimus jiems atliekant 
daugialypes užduotis, 
pagrįstas iššūkiais.

Vertinimo etape, sudarant 
savo rubrikas arba atliekant 
kitus galimus vertinimus, 
turėtų būti vertinami ir 
mokinių pasiekimai, ir 
apčiuopiami produktai, 
kuriuos jie sukuria sesijos 
metu (ataskaitos, pristatymai 
ir pan.). 

Užsiėmimo pabaigoje 
mokytojas ir turėtų išdalyti 
mokiniams vertinimo lapą 
ir (arba) klausimyną, kad 
jie galėtų įvertinti savo 
mokymąsi ir apskritai visą 
užsiėmimą. 

Mokinių pasiekimų vertinimo 
būdas turėtų būti teisingas, 
aiškus, nuoseklus ir 
konkretus atsižvelgiant į 
nustatytas užduotis. 

Jame taip pat turi būti 
nurodytos žinios, įgūdžiai 
ir nuostatos, kurios 
bus ugdomos ir (arba) 
skatinamos įgyvendinant 

Žinios
 Pagrindinės žinios 
apie psichologinius 
priklausymo jausmo 
aspektus; 
  Pagerinkite bendrąjį 

našumą
Įgūdžiai

  Ištirkite ir sisteminkite 
informaciją; 

  Atlikite įvairių aspektų 
lyginamąjį tyrimą; 

 Pagerinti problemų 
sprendimą:
  Įvertinkite priklausymo 

mokyklai svarbą; 
  Įvertinkite pateiktus 

išteklius;  
 Ugdykite lankstumą; 
  Kūrybinis mąstymas; 
  Didinkite pozityvumą 
  Ugdykite bendravimo 

įgūdžius;
  Stiprinkite komandinį 

darbą.
Nuostatos

  Sužinoti apie 
priklausymo jausmo 
svarbą mūsų bendrai 
gerovei; 

  Išmokite gerosios 
praktikos, kad 
sustiprintumėte 
priklausomybės 
jausmą;
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Pava- 
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Tikslas Paaiškinimas ir patarimai Psichologinės gerovės 
veiksnio pavyzdys – 
priklausymo mokyklai 
jausmas

7 Išvada Apibendrinti 
tai, ką mo-
kiniai sužinojo 
atlikę užduotį, 
ir taip paska-
tinti juos to-
liau mokytis 
šia tema.

Šiame etape siekiama pa-
daryti prasmingą išvadą, 
kuri paskatintų mokinį giliau 
apmąstyti temą ir ją suprasti.

Jame apibendrinama pamo-
ka ir primenama mokiniams, 
ko jie išmoko.

Studentai apmąsto įgytas 
žinias ir mokymosi procesą 
ir yra skatinami plėsti savo 
žinias bei patirtį ir kitose sri-
tyse.

“Love, belonging and con-
nection are the true universal 
sources of wellbeing.” – Prov-
erb

8 Reflek- 
tavimo 
žurnalas 

Vieta 
mokiniams 
aprašyti savo 
įspūdžius, 
jausmus, 
mintis 
atliekant arba 
ne WebQuest 
užduotis.

Atskira vieta po išvadų 
skatinanti mokinius 
apmąstyti procesą ir 
rezultatus, leidžia jiems 
pasidalyti savo jausmais, 
mokymosi patirtimi ir 
įspūdžiais apie atliktą 
užduotį. Taip pat surinkta 
informacija leidžia 
mokytojams apibendrinti 
mokinių mokymosi patirtį ir 
įspūdžius.

Kurdami WebQuest, prisiminkite šias 4 WebQuest charakteristikas (Kellerio motyvacijos dizaino 
teorijos modelis ARCS, 1979 m.)::

 Dėmesys. Ji turėtų būti įdomi, kad patrauktų besimokančiųjų dėmesį.
  Aktualumas. Užduočių rinkinys turėtų atitikti besimokančiųjų poreikius, interesus ir 

motyvaciją.
  Pasitikėjimas. Besimokantieji turėtų jaustis užtikrintai, kad jie gali dirbti su užduotimi, 

nes mokytojas ir (arba) koordinatorius jiems visais proceso etapais teiks veiksmingas 
rekomendacijas ir paramą.

  Pasitenkinimas. Besimokantieji turėtų būti patenkinti procesu, rezultatais, bendravimo ir 
bendradarbiavimo lygiu.
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3.1.2. Dešimt taisyklių, kurių reikia paisyti, norint sukurti kokybišką WebQuest

Šiomis taisyklėmis galima remtis kaip kontroliniu sąrašu:

1. Yra aiškiai apibrėžta struktūra, aprašyti visi žingsniai, kuriuos mokiniai gali lengvai suprasti 
ir jų laikytis. 

2. WebQuest yra tarpdalykinis, tačiau atitinka mokymo programos standartus. 

3. Pradžioje yra motyvuojanti įžanga.

4. Jame siūloma su realiomis gyvenimo situacijomis susijusi ir kūrybinga veikla.

5. Būtina įsigyti, atrinkti ir organizuoti naujus duomenis.

6. Jį sudaro bendra grupinio darbo veiklos bazė ir specializuota dalis, kur kiekvienas mokinys 
atlieka jam grupės paskirtą darbą.

7. Kiekvienoje proceso dalyje pateikiamos gairės ir nurodymai pažintinėms užduotims atlikti.

8. Norint sukurti galutinį produktą, reikia bendro sutarimo dėl įgytų žinių.

9. Kryptingai ir efektyviai naudojami interneto ištekliai.

10. WebQuest lengvai pritaikomas dėl savo didaktinių nuorodų.

Santrauka  
Sukurti WebQuest yra lengviau, nei manote! Tiesiog vadovaukitės aštuoniais patarimais:

  Dėmesį prikaustanti tema, aktuali besimokantiesiems.
 Įžanga, kuri orientuoja besimokančiuosius ir skatina jų susidomėjimą.
  Užduotis, apibūdinanti galutinį veiklos produktą.
  Procesas, kuriame paaiškinami veiksmai, būtini užduočiai atlikti.
  Ištekliai – tai svetainės, kurias mokiniai naudoja užduočiai atlikti.
  Tikslingai apibrėžti vertinimas ir mokymosi rezultatai.
 Išvadoje apibendrinama veikla ir mokiniai skatinami apmąstyti procesą ir rezultatus.
 Reflektavimo žurnalas, į kurį mokiniai gali įrašyti savo jausmus ir komentarus.

Interneto užduotys visada turėtų būti rengiamos atsižvelgiant į konkrečius mokinių poreikius ir 
mokymosi stilius, todėl mokiniai gali patirti įvairių pojūčių.

Literatūros sąrašas
Dodge B. (2017). Creating WebQuests. San Diego State University. https://webquest.org/index-
create.php
Institute for Learning Styles Research, 1996. https://www.learningstyles.org/index.html 
Keller, J.M. (1979). Motivation and instructional design: A theoretical perspective.Journal of In-
structional  Development, 2(4), 26–34.
Starr L. (2016 November 7), Education world. Creating a WebQuest It’s Easier Than You Think. 
https://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech011.shtml 
T Challenge. Entrepreneurship education using challenge-based learning. Train of trainers 
curriculum. https://t-challenge.eu/uploaded/tiny/files/t_challenge-o2tot-manual-en.pdf
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4 skyrius: Patarimai ir gudrybės, kaip 
įveikti dažniausiai pasitaikančias 
WebQuest kūrimo klaidas
Įvadas 
Šiame skyriuje pateikiama tokia informacija:

 Kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių kliūčių ar spąstų kuriant WebQuest;
  Patarimai ir gudrybės, kaip įveikti dažniausiai pasitaikančius spąstus;
  Kontrolinis sąrašas, skirtas WebQuest kūrėjui (ką daryti, ko nedaryti, kaip įveikti).

Šiame skyriuje rasite keletą naudingų rekomendacijų (ką daryti ir ko vengti), kai naudojate 
WebQuest  mokymosi tikslais. Rengėjai turėtų jų laikytis kurdami WebQuest. 

4.1. Keletas patarimų ir gudrybių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti ir kuriuos reikėtų 
įveikti kuriant WebQuest   
Kurdami WebQuest turėtumėte laikytis keleto bendrų patarimų:

 WebQuest geriausiai tinka grupinei veiklai, nors galimas ir individualus darbas, todėl ši 
veikla gali būti taikoma ir nuotolinio mokymo įstaigose.
  WebQuest galima išplėsti įtraukiant motyvacinius elementus į jų pagrindinę struktūrą, 

suteikiant besimokantiesiems vaidmenį (pvz. mokslininko, detektyvo, pranešėjo), skati-
nant vaidmenų tarpusavio mainus.

  WebQuest gali būti rengiami pagal vieną discipliną arba gali būti tarpdisciplininiai. Kadan-
gi pastarasis būdas yra sudėtingesnis ir besimokantiesiems, ir mokytojams, pradedantieji 
turėtų rinktis vieno dalyko WebQuest.

  Supraskite savo tikslinę grupę – supraskite, kokio lygio žinių, įgūdžių ir motyvacijos jie 
tikisi, kad galėtumėte veiksmingai planuoti jiems tinkamą veiklą.

  Nekelkite kalbos lygio mažiau gabiems mokiniams. 
  Sukurkite mokinių pažangos stebėjimo sistemą ir informuokite juos apie rezultatus – 

grįžtamasis ryšys skatina mokymąsi ir motyvaciją. 
  Iš anksto apsvarstykite visas problemas, kurios gali iškilti rengiant WebQuest, ir pasisten-

kite iš anksto pateikti jų sprendimo būdus. 
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Prieš pradedant WebQuest ir jo pradžioje:
  Išjudinkite mokinius, sudominkite ir patraukite jų dėmesį, kad jie būtų motyvuoti 

dalyvauti tolesnėje veikloje. Galite naudoti: energiją didinančią veiklą, susipažinimo veiklą, 
„ledlaužius“, smegenų šturmo sesiją WebQuest tema (rašant konferenciniame bloknote 
arba lentoje) mažesnėse grupėse arba visi kartu.

 Dalyviai turėtų vieni kitus pažinti, todėl labai gera praktika yra pradėti pažintinę veiklą. 
Tokiu būdu sukuriama priimtinesnė ir patogesnė aplinka, kurioje visi gali sklandžiai 
bendradarbiauti. 
  Saugios ir tinkamos paieškos internete gairės – kadangi žiniatinklio užduotys 

grindžiamos tyrinėjimais internete, dalyviams turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip 
naudotis paieškos sistemomis, kokius raktinius žodžius įtraukti, kokie šaltiniai ir svetainės 
yra patikimi ir kaip kritiškai vertinti svetainių turinį. 

  Grupės taisyklės – pradžioje skirkite keletą minučių grupės taisyklėms (jokių telefonų 
sesijų metu, kai kas nors kalba, kiti klausosi, pagarbus elgesys ir t. t.) ir aptartkite, ar visi 
su jomis sutinka. Jei dalyviai turi galimybę dalyvauti taisyklių kūrimo procese, jie labiau 
linkę jų laikytis, nes gali su jomis labiau asmeniškai susieti.

WebQuest metu:
  Siekiant išvengti neaktyvaus ir pasyvaus dalyvavimo, kiekvienas turi turėti galimybę 

išsakyti savo nuomonę. Tai galima pasiekti dirbant mažesnėmis grupelėmis, pakalbinant 
kiekvieną grupėje, metant kamuoliuką asmeniui, kuris turėtų kalbėti toliau. 

  Neieškokite teisingų ar neteisingų atsakymų, bet veikiau remkitės mokinių asmenine 
patirtimi, suvokimu ir argumentais. Tai padeda mokiniams, kurie ne taip pasitiki savo 
žiniomis ir įgūdžiais, išreikšti savo nuomonę ir dalyvauti atliekant užduotis, skatina 
kūrybiškumą ir išankstinių žinių naudojimą. 

  Svarbu valdyti laiką – užduočių atlikimo laiko apribojimai skatina dalyvius efektyviai dirbti 
su užduotimi ir leidžia visai grupei baigti darbą laiku, išvengiant vienų dalyvių persidirbimo, 
išsekimo. Tačiau...

  Geriau nesudaryti pernelyg griežto tvarkaraščio. Leiskite dalyviams tyrinėti, mėgautis 
ir iš dalies kurti užsiėmimo eigą. 

  Tai vienintelė galimybė grupėms dalyvauti atviroje, saugioje ir palankioje aplinkoje
  Pasirūpinkite įvairove – naudokite nuorodas, kuriose yra daugiau dinamiško ir 

interaktyvaus turinio (ne tik vaizdo įrašai).
  Nesutelkite dėmesio tik į grupinę veiklą, nes ji atima daug laiko. Individualus darbas 

turėtų būti dažnesnis, kad sutaupytumėte laiko.
  Gali būti, kad vieni mokiniai geriau įsimena stebėdami vaidinimą, kiti – iš užuominų skaitymo 

ir diagramos žiūrėjimo, treti – iš bendraklasių atsakymų. Taigi, siekite mokiniams suteikti 
įvairios sensorinės patirties, kad jie turėtų galimybę mokytis pagal savo pageidaujamą 
mokymosi stilių. 

  Prieš pradėdami užduotį, įsitikinkite, kad visi ją supranta.
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Po WebQuest:
  Skaitmeninis vertinimas – visi dalyviai gali tai atlikti greitai ir internetu. Siūloma priemonė 

yra „Microsoft Forms“.
Tačiau ji turi ir tam tikrų trūkumų – dalyviai gali „prabėgti pro“ klausimus, apie juos negalvo-

dami, todėl apžvalga bus paviršutiniška. Todėl siūloma asmeninį vertinimą derinti su 
nuodugnesnių klausimų uždavimu ir skatinti dalyvius argumentuoti, paaiškinti savo at-
sakymus bei užduoti bendresnius klausimus internetinėje formoje. 

  Vertinimo metu užduokite atvirus klausimus, tačiau tegul jie būna pakankamai konkretūs, 
kad neapsunkintų ir kad gautumėte jus dominančią informaciją

4.2. WebQuest kūrėjo kontrolinis sąrašas  
Įžanga
Patikrinkite, ar veikla(-os):

  skatina naudoti jau mokinio turimas žinias.
 skatina juos mąstyti ir kaupti idėjas apie WebQuest.
  sudomina juos.
  patraukia jų dėmesį.
  skatina juos pažinti vieniems kitus. 
  supažindina juos su paieškos internete gairėmis.
 supažindina juos su grupės taisyklėmis atliekant WebQuest.

Užduotys
Patikrinkite, ar veikla / užduotys:

  padeda pasiekti WebQuest mokymosi rezultatus.
  apima darbą grupėse ir (arba) individualiai.
  yra susijusios su WebQuest objektu.
 apima keitimąsi mokinių nuomone ir asmenine patirtimi šia tema.
  nepateikia teisingų ar neteisingų atsakymų.
  apima įvairių tipų užduotis, kad mokiniams būtų įdomu.
  yra ribotos trukmės, bet neribotos.
  yra visiems suprantamos.

Procesas
Patikrinkite, ar procesas:

  atitinka WebQuest temą ir mokomąjį dalyką. 
 jame atsižvelgta į skirtingus besimokančiųjų poreikius ir mokymosi stilius.
 apima daugiamodalinio mokymo strategijas.
  skatina atsipalaidavusią ir smagią atmosferą.

Ištekliai
Patikrinkite, ar rekomenduojami ištekliai:

 yra visapusiški, atsižvelgiant į skirtingą besimokančiųjų kalbos ir žinių lygį.
 yra patikimi.
  yra moksliškai pripažinti.
  supažindina mokinius su šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis.
  neskatina paprasto informacijos kopijavimo.
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Vertinimas
Patikrinkite, ar WebQuest vertinimas::

  (individualus vertinimas) atliekamas internetu
  (grupinis vertinimas) vyksta diskusijos formatu.
 jo metu kuriama atsipalaidavusi ir atvira atmosfera.
 vertinimas apima atvirus klausimus. 
  klausimai yra pakankamai konkretūs.
 suteikia dalyviams galimybę laisvai komentuoti.

Išvada
Patikrinkite, ar išvadoje:

  apima įvairias į WebQuest įtrauktas temas. 
  pateikiami apmąstymai šia tema.
  raginama labiau įsigilinti.

Santrauka 
Rengdami WebQuest turite atsižvelgti į tris etapus: pradžią, eigą ir pabaigą. Pirmajame etape 
svarbu galvoti apie mokinių parengimą, antrajame – apie tai, kad jie jaustųsi patogiai, saugiai ir 
būtų įtraukti, o po jo - apie apibendrinimą ir tolesnius veiksmus.. 

Literatūros sąrašas
Dodge, B. (2017). Creating WebQuests. San Diego State University. 
https://webquest.org/index-create.php 
Starr, L. (2016 November 7), Education world. Creating a WebQuest | It’s Easier Than You 
Think. https://www.educationworld.com/a_tech/tech/tech011.shtml 
T Challenge. Entrepreneurship education using challenge-based learning. Train of trainers 
curriculum. https://t-challenge.eu/uploaded/tiny/files/t_challenge-o2tot-manual-en.pdf
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5 skyrius: Geros savijautos išteklių 
paketas
Įvadas
Kadangi esate mokytojas ir beveik kasdien bendraujate su mokiniais, geriausiai matote mokinių 
stipriąsias ir silpnąsias puses. Taigi, galimybė kurti savo naujus WebQuest gali būti naudinga 
priemonė atsižvelgti į mokinių poreikius, veiksmingai pagerinti jų gerovės palaikymo įgūdžius ir 
psichikos sveikatą. Pateikiame jums internetinių šaltinių nuorodų sąrašą, kuriame pateikiama 
patikima ir lengvai suprantama informacija apie psichikos sveikatą ir jos stiprinimo būdus. Šis 
šaltinis padės užtrikrinti, kad jūsų sukurti WebQuests būtų parengtas taip, kad susilauktų atgarsio 
mokinių sąmonėje ir veiksmingai ugdytų gerovės palaikymo įgūdžius.

Be to, šis nuorodų rinkinys padės jums įgyti daug žinių apie mokinių psichikos sveikatą. Tai 
svarbu dėl dviejų aspektų: 

1. Šias žinias galėsite panaudoti kurdami naujus WebQuest, kurie paskatins mokinius gilintis į 
psichikos sveikatos temą ir ugdyti įgūdžius, reikalingus jai palaikyti.

2. Įgysite įgūdžių, reikalingų reguliariai skatinti mokinių gerovę klasėje, pastebėti, kada jie patiria 
sunkumų, ir gebėti suteikti jiems tinkamą pagalbą 

5.1. Mokymasis apie psichikos sveikatą
Toliau pateikiama lentelė su nuorodų sąrašu. Pirmoje lentelės dalyje pateikiamos nuorodos, ku-
rios padės jums apžvelgti psichikos sveikatos temą ir viską, ką turite žinoti, kad padidintumėte 
savo ir mokinių psichikos sveikatos raštingumą. Antroje lentelės dalyje rasite gerovės įgūdžių, 
kuriais remiantis buvo sukurtos WebQuest, sąrašą. Prie kiekvieno įgūdžio pateikiama atitinkama 
nuoroda, kurioje pateikiama informacija apie jo poveikį besimokančiųjų gerovei kartu su patari-
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mais, kaip jį skatinti. Kiekviena WebQuest tema apima vieną įgūdį. Šia logika galite vadovautis 
kurdami savo WebQuest.

Tema Nuorodos Apie

Kaip supran-
tame psichikos 
sveikatą?

1. https://delphis.org.uk/mental-
health/continuum-mental-health/  

2.  https://delphis.org.uk/mental-
health/the-biopsychosocial-mod-
el-of-mental-health/ 

1.Psichikos sveikatą suprantame 
kaip būsenų spektras;

 2. Kas veikia mūsų psichikos 
sveikatą – biopsichosocialinis psi-
chikos sveikatos modelis;

Psichikos svei-
katos sunkumai

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

Apžvelgiami dažniausiai 
pasitaikančios psichikos sveikatos 
sunkumai, galimos priežastys ir 
būdai atsigauti.

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

Atsparumo apibrėžtis ir patarimai 
mokytojams, kaip ugdyti mokinių 
atsparumą.

Psichikos svei-
katos stigma

https://www.psychiatry.org/patients-
families/stigma-and-discrimination 

Kas yra psichikos sveikatos 
stigma? Kaip ji veikia žmones, 
turinčius psichikos sveikatos 
sunkumų? Kaip su ja kovoti?

Rūpinimasis 
savo psichikos 
sveikata – jaun-
imui

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

https://www.mind.org.uk/infor-
mation-support/for-children-and-
young-people/understanding-my-fe
elings/#WhenShouldIAskForHelp 

Informacija pateikiama taip, kad 
ji būtų suprantama jaunimui. Iš 
mokytojo perspektyvos – tai geros 
įžvalgos apie tai, kokia informacija 
yra aktuali jaunimui ir koks yra 
veiksmingas jos struktūrizavimo 
būdas.

Kaip gauti 
pagalbą ir 
paramą – jaun-
imui

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

Išsami apžvalga, kur jauni žmonės 
gali rasti pagalbos savo psichikos 
sveikatai – nuo pagalbos sau 
metodų iki psichikos sveikatos 
paslaugų tipų ir naudingų kontaktų. 
Būdamas mokytoju, privalote žinoti, 
kaip patarti ir nukreipti mokinius 
ieškoti pagalbos savo psichikos 
sveikatai.

Nuorodos, kuriose pateikiama informacija apie įgūdžius ar veiksnius, kuriais remiantis 
buvo sukurti WebQuests ir kurie turi didelę įtaką mokinių psichikos sveikatai: 
*neįtrauktos į pirmiau pateiktas nuorodas

https://delphis.org.uk/mental-health/continuum-mental-health/
https://delphis.org.uk/mental-health/continuum-mental-health/
https://delphis.org.uk/mental-health/the-biopsychosocial-model-of-mental-health/
https://delphis.org.uk/mental-health/the-biopsychosocial-model-of-mental-health/
https://delphis.org.uk/mental-health/the-biopsychosocial-model-of-mental-health/
https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/about-mental-health-problems/
https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/about-mental-health-problems/
https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/about-mental-health-problems/
https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/about-mental-health-problems/
https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/mental-health-problems-introduction/about-mental-health-problems/
https://www.apa.org/topics/resilience/guide-parents-teachers
https://www.apa.org/topics/resilience/guide-parents-teachers
https://www.psychiatry.org/patients-families/stigma-and-discrimination
https://www.psychiatry.org/patients-families/stigma-and-discrimination
https://www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people/looking-after-yourself/
https://www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people/looking-after-yourself/
https://www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people/looking-after-yourself/
https://www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people/looking-after-yourself/
https://www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people/how-to-get-help-and-support/
https://www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people/how-to-get-help-and-support/
https://www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people/how-to-get-help-and-support/
https://www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people/how-to-get-help-and-support/
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Psichologinė trauma: https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-
mental-health-problems/trauma/about-trauma/ 

Priklausymo mokyklos 
bendruomenei jausmas:

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

Emocijų reguliavimas: https://www.verywellmind.com/emotion-regulation-
skills-training-425374 

Nediskriminavimas ir įvairovės 
pripažinimas

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

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

Socialinės žiniasklaidos 
raštingumas

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

Patyčios ir elektroninės patyčios https://www.stopbullying.gov/ 

Visas puslapis skirtas patyčių temai. Patikrinkite 
skirtingus skyrelius, kuriuose pateikiamos apibrėžtys, 
prevencija ir reagavimas.

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

Sprendimų priėmimas https://ohioline.osu.edu/factsheet/HYG-5301 

Pokalbiai su mokiniais apie 
psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimą

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

Empatija https://youtu.be/1Evwgu369Jw 

5.2. WebQuest kūrimas naudojant gerovės išteklių paketą
Peržiūrėję tiek daug nuorodų, galite paklausti savęs – ką man dabar daryti su visa šia informacija? 
Yra du būdai, kaip visą šią informaciją panaudoti praktiškai ir gauti naudos.  Abu jie susiję su 
internetinėmis užduotimis – interaktyviu ir praktiniu būdu kalbėti apie mokinių gerovę ir skatinti ją 
klasėje.

1. 1. Pakeisti ir patobulinti esamus WebQuests. 
Galbūt yra WebQuest, kuriuose, jūsų nuomone, ne iki galo perteikta idėja arba trūksta svarbių 
aspektų? Galbūt turite mintyse pratimą, kurį norėtumėte įtraukti į tam tikrą WebQuest? 
Nedvejodami keiskite WebQuest detales, naudodamiesi aukščiau pateiktų nuorodų informacija. 

https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/trauma/about-trauma/
https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/trauma/about-trauma/
https://www.panoramaed.com/blog/student-sense-of-belonging
https://www.panoramaed.com/blog/student-sense-of-belonging
https://www.verywellmind.com/emotion-regulation-skills-training-425374
https://www.verywellmind.com/emotion-regulation-skills-training-425374
https://www.coe.int/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination
https://www.coe.int/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection-schools/promoting-healthy-relationships
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection-schools/promoting-healthy-relationships
https://www.helpguide.org/articles/mental-health/social-media-and-mental-health.htm
https://www.helpguide.org/articles/mental-health/social-media-and-mental-health.htm
https://www.stopbullying.gov/
https://blog.innerdrive.co.uk/using-cognitive-load-theory-in-the-classroom
https://blog.innerdrive.co.uk/using-cognitive-load-theory-in-the-classroom
https://ohioline.osu.edu/factsheet/HYG-5301
https://www.hazeldenbettyford.org/articles/prevention/talk-about-addiction-with-students
https://www.hazeldenbettyford.org/articles/prevention/talk-about-addiction-with-students
https://youtu.be/1Evwgu369Jw


Šiose nuorodose pateikiama patikima informacija, atspindinti šiuolaikinį požiūrį į psichikos 
sveikatą, todėl galite būti tikri, kad jūsų pakeitimai atitiks kitas WebQuest.Gaires, kaip atnaujinti 
WebQuest, rasite 4 ir 5 skyriuose.

2. 2. Sukurkite savo WebQuest.
Galbūt pastebėjote konkrečius gerovės įgūdžius, kuriuos jūsų mokiniams labiausiai reikia 
tobulinti? O gal manote, kad tam tikriems gerovės įgūdžiams reikia skirti daugiau dėmesio? 
Arba juos galima pateikti kitaip, nei tai daroma esamuose WebQuest? Eikite ir sukurkite visiškai 
naujų papildomų WebQuest. Pritaikykite nuorodose pateiktą informaciją praktiškai ir sukurkite 
interaktyvias ir prasmingas užduotis, atitinkančias jūsų mokinių kognityvinį krūvį. Be to, turite 
unikalią galimybę konsultuotis su pačiais mokiniais – kokias temas ir gerovės įgūdžius jie nori 
paliesti? Kokie pratimai jiems yra veiksmingiausi? Rekomendacijas, kaip kurti savo WebQuest, 
rasite 4 ir 5 skyriuose.

5.2.1. Privalumai
Jei pradėsite reguliariai kurti, atnaujinti ir naudoti WebQuest savo mokymo praktikoje, jos taps 

veiksminga geros savijautos skatinimo priemone. WebQuest atlikimas pamokoje ne tik paskatina 
besimokančiuosius susipažinti su psichikos sveikatos temomis ir gerovę skatinančia praktika, 
bet ir sudaro galimybes aptarti asmeninę patirtį, jausmus, būsenas. Kitaip tariant, WebQuest 
pildymas suteikia galimybę klasėje sukurti atvirą ir priimančią aplinką, kurioje mokiniai drąsiai 
dalinasi savo patirtimis, sunkumais. 

Be to, ankstesniuose skyriuose susipažinę su psichikos sveikatos tema, dabar esate gerai 
pasirengę pastebėti, kada mokiniams gali prireikti pagalbos, ir empatiškai reaguoti į jų sunkumus 
ir būsenas. Tokia pozityvi aplinka, kurioje dirba dėmesingi ir prieinami mokytojai, gali turėti 
didžiulį teigiamą poveikį mokinių savijautai. Jaučiamas palaikymas didina pasitikėjimą priimamais 
sprendimais ir prisideda prie atsparumo lavinimo, kuris yra nepaprastai svarbus susidūrus su 
įvairiais gyvenimo iššūkiais.

5.3. Kitų asmenų įtraukimas
To implement effective mental health promotion strategies, we need a whole school approach. 
Norint kad mokykla taikytų veiksmingas psichikos sveikatos stiprinimo strategijas, būtina keisti 
visos mokyklos politiką. Nors tai ilgas procesas, galite pradėti nuo to, kad daugiau mokytojų 
pradėtų naudotis WebQuest ir gerovės skatinimu klasėje. Pakvieskite juos bendradarbiauti kuriant 
naujus WebQuest, paaiškinkite, kaip jie veikia, ir paraginkite juos naudoti savo klasėse. Tai puikus 
būdas įtraukti psichikos sveikatos temą į kasdienybę, pasidalyti patirtimi, sunkumais ar gerąja 
patirtimi vieniems su kitais. Kolektyviškumas ir parama yra galingos priemonės, didinančios 
kompetenciją ir teikiančios emocinę paramą, kai susiduriame su darbiniu ar asmeniniu stresu. 
Galiausiai, WebQuest pateikta informacija gali būti naudinga mums visiems.
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Santrauka 
Psichikos sveikata yra labai įvairialypė ir jautri tema, todėl būtinas subtilaus požiūris. Turite turėti 
patirties, kad galėtumėte atsižvelgti į jaunuolių poreikius ir, prireikus, juos palaikyti. Yra daug dau-
giau informacijos apie jaunimo psichikos sveikatą. Toliau ieškokite patikimų šaltinių, kurie:
 1. Neprieštarauja šiame skyriuje pateiktose nuorodose esančiai informacijai; 
 2. Skatina žmogaus teisėmis pagrįstą ir į asmenį orientuotą požiūrį į psichikos sveikatą ir  
 remiasi biopsichosocialiniu, o ne biomedicininiu modeliu;
 3. Jokiu būdu nestigmatizuoja psichikos sveikatos sunkumų patiriančų asmenų. 
Pasigilinę į šią temą, galėsite drąsiau kurti WebQuest ir kasdien skatinti gerą, priimančią ir 
supratingą aplinką savo klasėje. Atlikdami WebQuest ir kartu su mokiniais aptardami šias temas, 
galite padėti jiems tapti aktyviais savo gyvenimo veikėjais, kurie žino, kaip rūpintis savo gerove, ir 
pasiruošti įžengti į suaugusiųjų gyvenimą bei įveikti natūralius gyvenimo iššūkius.



PSICHIKOS
SVEIKATOS
PERSPEKTYVOS


	c5a9a196dbd605f1acd90c80f41d1631da4d2849439198b26dd6fd15e3c71c71.pdf
	c5a9a196dbd605f1acd90c80f41d1631da4d2849439198b26dd6fd15e3c71c71.pdf
	c5a9a196dbd605f1acd90c80f41d1631da4d2849439198b26dd6fd15e3c71c71.pdf

