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Uvod 
Dobrodošli pri StayWell projektu! 

Projekt StayWell je projekt strateškega partnerstva Erasmus+ za sodelovanje za inovacije 
in izmenjavo dobrih praks, ki postavlja splošni cilj razviti inovativen pristop spletnega učenja 
za napredovanje in ohranjanje dobrega počutja in duševnega zdravja učencev poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja s pridobivanjem socialnih in čustvenih veščin, ki bi jim pomagala 
pri učinkovitem študiju, obvladovanju življenja in vstopu na trg dela.

Projekt ima 2 inovativni rešitvi:

 1.   Projekt srednješolcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, učiteljem, voditeljem in 
psihologom zagotavlja nov sodoben spletni instrument za merjenje, spremljanje in nenehno 
izboljševanje psihološkega, kognitivnega, socialnega in fizičnega blagostanja učencev 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 2.   Projekt ponuja virtualno učno okolje, ki temelji na izzivih, za spodbujanje in ohranjanje 
spretnosti učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja za dobro počutje prek spletnih 
učnih dejavnosti v obliki spletnih nalog.

Z uporabo spletnih nalog pri oblikovanju Digitalnega laboratorija namerava projekt spodbujati 
učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja k se zavedanju, preverjanju in nenehnemu 
izboljševanju svoje ravni psihološkega, kognitivnega, socialnega in fizičnega dobrega počutja. V 
zvezi s to temo je Navigacijski priročnik Digitalnega laboratorija za dobro počutje razvit za pomoč 
izobraževalcem in strokovnjakom pri začetku uporabe virtualnega učnega okolja, ki temelji na 
izzivih.

To obsežno usmerjevalno orodje za dobro počutje in duševno zdravje učencev poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja namerava obogatiti pedagoške pristope učiteljev poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v zvezi z učenjem na podlagi izzivov in spodbujanjem dobrega 
počutja v razredu z izdelavo navigacijskega orodja celotnega cikla za podporo pri uporabi, 
prilagajanju in prenosljivost inovativnega spletnega pristopa projekta.
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Predgovor
Dragi strokovnjaki izobraževanja, 

V tem priročniku boste našli navodila po korakih o tem, kako uporabiti pristop Digitalnega laboratorija 
v praksi in kako ustvariti svoje spletne naloge (WQ) ter se odlikovati pri uporabi inovativnih pristopov 
poučevanja za učenje na podlagi izzivov.

Ta priročnik je sestavljen iz dveh delov: 

Prvi del. Priročnik za implementacijo 

Ta del je zasnovan tako, da usmerja strokovnjake na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, kako učinkovito in samozavestno uporabljati Digitalni laboratorij za dobro počutje 
v učilnici za izboljšanje blagostanja in duševnega zdravja učencev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja.

Drugi del. Priročnik za razvoj 

Drugi del je namenjen podpori strokovnim delavcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
zlasti učiteljem, pri načrtovanju in razvoju njihovih dejavnosti, ki temeljijo na spletnih nalogah, na 
istem ali drugih predmetnih področjih, s čimer se dodatno izboljšajo njihovi pedagoški pristopi, 
povezani z učenjem na podlagi izzivov.
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Prvi del. Priročnik za implementacijo 
Pr

iro
čn

ik
 z

a 
im

pl
em

en
ta

ci
jo

Cilj: 
Ta del vam bo pomagal pri tem, kako učinkovito in samozavestno 
uporabljati Digitalni laboratorij za dobro počutje v vaši učilnici za izboljšanje 
dobrega počutja in duševnega zdravja učencev poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja..

Uvod v metodologijo poučevanja s spletnimi 
nalogami
Uporaba Digitalnega laboratorija za dobro 
počutje

Načrtovanje in vodenje spletnih nalog

Pilotno poročilo StayWell

Vrednotenje uspešnosti učencev poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja
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Izidi učenja v Prvem delu:
Po zaključku Poglavja 1. Uvod v metodologijo poučevanja spletnih nalog: 

 Odkrili boste več o projektu.
 Določili boste, kaj je metodologija poučevanja spletnih nalog.
  Prepoznali boste, kakšne prednosti ponuja metodologija študentom in učiteljem v kontekstu 

dobrega počutja in duševnega zdravja.
  Povezali se boste s prednostmi, ki jih ponuja metodologija v kontekstu dobrega počutja in 

duševnega zdravja.

Po zaključku Poglavja 2. Uporaba Digitalnega laboratorija za dobro počutje
  Prepoznali boste vloge in odgovornosti učiteljev pri uporabi elementov spletnih nalog v O3 

z učenci.
  Odkrili boste uporabo spletnih nalog od začetka do konca v kontekstu dobrega počutja in 

duševnega zdravja učencev.
  Digitalni laboratorij za dobro počutje boste učinkovito uporabljali z upoštevanjem navodil 

za delo z učenci. 

Po zaključku Poglavja 3. Načrtovanje in vodenje spletnih nalog:
  Prepoznali boste nekaj pomislekov pri delu s spletnimi nalogami kot spletnimi viri in orodji 

IT za izobraževalne namene.
 Razložili boste tri pristope pri izbiri spletnih nalog.
 Spletne naloge boste izvajali s pristopom.
 Prepoznali boste nekatere dejavnike pri izbiri spletnih nalog.
  Izboljšali boste svoje razumevanje vloge moderatorja s koraki, ki jih morate upoštevati pri 

spletnih nalogah.

Po zaključku Poglavja 4. Vrednotenje uspešnosti učencev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja:

  Razložili boste, kako oceniti uspešnost učencev prek ocenjevalne mreže rubrik skozi 
vsako spletno nalogo.

  S predlaganimi prilagodljivimi metodami vrednotenja boste izboljšali svoje razumevanje 
vrednotenja.

 Prepoznali boste osnove ustvarjanja rubrik.
 Navedli boste primere rubrik, ki izpolnjujejo različna merila.
  Ustvarili boste rubrike za ocenjevanje uspešnosti pri spletnih nalogah z večplastnimi 

aktivnostmi.

Po zaključku Poglavja 5.  StayWell pilotno poročilo:
  Izvedeli boste o izkušnjah pilotnega testiranja in demonstracijah StayWell Wellbeing 

Skillbox in Digitalnega laboratorija za dobro počutje v vseh partnerskih državah.
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Poglavje 1: Uvod v metodologijo 
poučevanja s spletnimi nalogami
Uvod 
Dobrodošli v Navigacijskem priročniku Digitalnega laboratorija za dobro počutje!

V tem poglavju boste našli nekaj osnovnih informacij o metodologiji poučevanja s spletnimi nalog-
ami (WebQuest), ki se izvaja v projektu StayWell.

1.1.   projekt
Projekt StayWell je projekt strateškega partnerstva Erasmus+ za sodelovanje za inovacije in 
izmenjavo dobrih praks, ki postavlja splošni cilj razviti inovativen pristop spletnega učenja za 
napredovanje in ohranjanje blagostanja in duševnega zdravja učencev poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja s pridobivanjem socialno čustvenih veščin, ki bi jim pomagale pri učinkovitem 
študiju, obvladovanju življenja in vstopu na trg dela.

Projekt StayWell ima štiri ključne rezultate, ki so Pregledni okvir dobrega počutja (Izdelek 1 / 
O1), Wellbeing Skillbox (Izdelek 2 / O2), Digitalni laboratorij za dobro počutje (Izdelek 3 / O3) 
in Navigacijskim priročnikom za Digitalni laboratorij za blagostanje (Izdelek 4 / O4).
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1.2. Cilj izdelka 4: Navigacijski priročnik 
po Digitalnem laboratoriju za blagostanje
Cilj tega rezultata je oblikovati Navigacijski priročnik 
za Digitalni laboratorij za blagostanje, ki bo celovi-
to vodilno orodje z dvojnim namenom:

1.  Za navigacijo učiteljev poklicnega izobraževan-
ja in usposabljanja, kako učinkovito in samo-
zavestno uporabljati Digitalni laboratorij za 
blagostanje v učilnici za spodbujanje dobrega 
počutja in duševnega zdravja učencev poklic-
nega izobraževanja in usposabljanja.

2.  Podpreti učitelje PIU pri oblikovanju in razvo-
ju lastnih spletnih nalog na istem ali drugih 
predmetih, s čimer lahko še izboljšajo svoje 
pedagoške pristope, povezane z učenjem na 
podlagi izzivov.

1.3. Načrtovanje in vodenje spletnih nalog
Spletna naloga (WebQuest) je raziskovalno usmerjena in spletna učna dejavnost, ki poudarja 
vlogo študentov kot primarnih akterjev učenja.

Spletna naloga je namenjena krepitvi motivacije študentov za iskanje znanja skozi proces 
spletne skupinske dejavnosti. Med tem procesom učenci pridobijo in analizirajo spletne podatke 
(vire) o določeni temi, pretvorijo informacije v znanje ter predstavijo novo znanje in svoje razume-
vanje z ustvarjanjem končnega izdelka.

Spletna naloga kot metoda poučevanja in učenja spodbuja projektno učenje, pa tudi pristop 
poučevanja, osredotočen na učence. Učenci raziskujejo probleme in izzive iz resničnega sveta, 
da pridobijo znanje in spretnosti ter pridobijo globlje razumevanje teme, ki jo preučujejo.

Slika: Primer Staywell spletne naloge 

Vsaka spletna naloga ima naslednjo strukturo:

1. Uvod: Uvod vključuje kontekst, nudi učencem osnovne informacije in pritegne njihovo zani-
manje.

2. Naloga: Naloga opisuje rezultat, ki mora biti predstavljen do konca spletnega iskanja. 
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3. Proces: Proces opisuje korake in vloge, ki jih morajo učenci upoštevati, da uspešno končajo 
dodeljeno nalogo. Vsak korak v procesu mora vsebovati povezave do spletnih strani, člankov, 
blogov in videoposnetkov, ki jih je mogoče uporabiti kot pomoč učencem pri izpolnjevanju naloge. 

4. Viri: Spletni viri, ki naj bi jih učenci uporabljali. To so predvsem spletne strani, videi, dokumenti 
in članki. Zagotavljanje teh pomaga osredotočiti vajo na obdelavo informacij.

5. Evalvacija in učni rezultati: Usklajeni so z merjenjem uspešnosti študentov. Biti mora pošten, 
jasen, dosleden in specifičen za naloge.

6. Zaključek: Zaključek vključuje, kaj so se učenci naučili do konca spletne naloge, in jih spodbu-
ja, da razširijo svoje izkušnje in znanje.

7. Refleksijski dnevnik: Ločen prostor po zaključku bo omogočil učencem poklicnega izo-
braževanja in usposabljanja, da dodajo svoje občutke in komentarje med izvajanjem WQ ali po 
njem, da bi učiteljem pomagali povzeti učne izkušnje in vtise učencev.

1.4. Prednosti uporabe metodologije spletnih nalog za učitelje 
Spletne naloge imajo pomembne prednosti za pouk. Prvič, spletne naloge imajo poseben proces 
oblikovanja in učitelji sledijo podobni strukturi pri razvoju svojih lekcij. Poleg tega jim metodologija 
WebQuest ponuja priložnost za strukturirano uporabo interneta, saj so lekcije, ki temeljijo na poiz-
vedovanju, namenjene smiselnemu usmerjanju učencev. Poleg tega lahko učitelji lažje oblikujejo 
lekcije ob upoštevanju različnih učnih potreb in stilov učenja, obdržijo vse učence pri nalogah in 
sprejmejo prilagojeno učenje. Nazadnje lahko učitelji postanejo bolj ustvarjalni in najdejo alterna-
tivne načine za doseganje ciljev lekcije.

Usposabljanje učiteljev poklicnega izobraževan-
ja in usposabljanja v inovativnih metodologijah, 
ki temeljijo na spletnih izzivih, bo povečalo do-
bro počutje učencev poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, jim pomagalo razviti njihove 
dejavnosti, ki temeljijo na poizvedovanju, in jih 
inteligentno vključiti v učne načrte. Na ta način 
bodo povečali svoje sposobnosti za ustvarjanje 
privlačnega učnega okolja in izvajali na študen-
te osredotočeno poučevanje v razredu ter imeli 
bolj motivirane in uspešnejše učence.   

1.5. Prednosti uporabe metodologije spletnih nalog za učence

Metodologija WebQuest blagodejno vpliva 
na učence. WebQuest je na študente osre-
dotočena tehnika, ki je privlačna za študen-
te različnih učnih stilov (npr. vizualni, kinest-
etični). Poleg tega so učenci med lekcijo bolj 
osredotočeni in zavzeti za razvoj svojih meh-
kih veščin (npr. kritično mišljenje in ustvarjal-
nost). Študije so tudi pokazale, da WebQuest 
študentom pomaga pri učenju novih kompe-
tenc, razvijanju računalniške pismenosti in 
nato uporabi, sintetizira, analizira in ovrednoti 
tisto, kar se učijo. Nenazadnje je za študente 
WebQuest zabaven učni proces in odpiranje 
njihovih obzorij.
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Izvajanje spletnih nalog učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja seznani predvsem 
z iskanjem, analiziranjem, razvrščanjem, sintetiziranjem in vrednotenjem informacij, ki jih prido-
bijo na internetu, ter integracijo novih idej v uveljavljeno znanje. Drugič, učenci poklicnega izo-
braževanja in usposabljanja se seznanijo z obvladovanjem težav in tesnobe, povezane s šolskim 
delom, spopadanjem s slabimi fizičnimi navadami in konflikti ter izkazovanjem samoučinkovitosti, 
empatije in družabnosti.

Viri 
 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_
Webquests.pdf 
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Poglavje 2: Uporaba Digitalnega 
laboratorija za dobro počutje 
Uvod
To poglavje ponuja smernice za učitelje o tem, kako učinkovito uporabljati Digitalni laboratorij za 
blagostanje v razredu za izboljšanje dobrega počutja in duševnega zdravja učencev.  
  

Digitalni laboratorij za dobro počutje je odprt izobraževalni vir, ki vsebuje spletne učne dejavnos-
ti v obliki spletnih iskanj za pomoč učencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri razvoju 
in ohranjanju dobrega počutja in duševnega zdravja. Njegov namen je ustvariti na izzivih temel-
ječe učno okolje, ki spodbuja sodelovalno učenje z vodenim odkrivanjem.

2.1. Dostop do Digitalnega laboratorija za dobro počutje 
Digitalni laboratorij je dostopen prek projektne platforme StayWell, ki je na voljo na spletni strani 
projekta: https://staywell-project.eu/platform/ 
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Ko kliknete na gumb platforme, se prikaže interaktivna projektna platforma s šestimi zastavi-
cami, ki ustrezajo šestim partnerskim državam, vključenim v konzorcij StayWell. Odvisno od iz-
branega jezika sistem zahteva registracijo, da omogoči dostop do Wellbeing Skillbox in Digitalne-
ga laboratorija za blagostanje.

V »Vrsta uporabnika« kot del registracijskega okna naj učitelji iz spustnega menija izberejo 
»VET učitelj« in se nato odločijo za »Vrsto računa« – to je lahko račun posameznika ali skupine. 
Izbira med individualnim in skupinskim računom je pomembna v primerih, ko bi učitelji želeli 
začeti z delom na Wellbeing Skillbox in od učencev zahtevati, da izpolnijo samopreizkus. Skupin-
ski račun bo omogočal prikaz rezultatov testa za celoten razred skupaj. V primerih, ko bi učitelji 
želeli uporabljati samo Digitalni laboratorij za blagostanje, ni razlike, ali bodo po registraciji na 
platformi izbrali individualni ali skupinski račun. Po registraciji lahko učitelji spremenijo podatke o 
svojem računu v razdelku »Moji podatki« poleg gumba za odjavo.
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2.2. Glavne lastnosti Digitalnega laboratorija za blagostanje 
Po prijavi v platformo StayWell in kliku na Digitalni laboratorij za blagostanje bodo učitelji imeli 
dostop do vseh 24 spletnih nalog, ki pokrivajo štiri razsežnosti dobrega počutja učencev poklic-
nega izobraževanja in usposabljanja ter veščin, povezanih z vsako od njih:

1. Psihološko blagostanje
2. Kognitivno blagostanje
3. Socialno blagostanje
4. Fizično blagostanje

Vsaka dimenzija vsebuje 6 spletnih nalog o temah, ki so pomembne za vsakdanje življenje 
študentov. Vsaka spletna naloga spodbuja razvoj vrste veščin dobrega počutja med učenci, saj 
zahteva kombinacijo več dejanj za izvedbo naloge, kar prispeva k izgradnji različnih vrst spret-
nosti. 

Za vsako od navedenih spletnih nalog v štirih dimenzijah dobrega počutja so navedeni dejavni-
ki in veščine, ki jih naloga zajema, kratek uvod in povezava za prenos spletne naloge v formatu 
PDF. WebQuest se lahko uporablja v elektronski ali papirni različici po izbiri učiteljev.

2.3. Delo s spletnimi nalogami v Laboratoriju
Večina spletnih nalog v Laboratoriju zahteva sodelovanje z vsakim učencem, ki je odgovoren za 
del celote, s čimer se pri učencih krepi občutek odgovornosti do skupinskega in individualnega 
učenja ter odvisnosti drug od drugega. Med izvajanjem aktivnosti v spletnih nalogah bodo učenci 
vključeni v aktiven, konstruktiven proces učenja, ki ustvarja pozitivne asociacije v njihovih glavah 
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in jim pomaga pri verodostojnem in trajnostnem pridobivanju znanja in veščin. To je ključnega 
pomena, ko gre za ustvarjanje nabora spretnosti za dobro počutje in balgostanje.

Odvisno od posameznega primera bodo morali učenci poklicnega izobraževanja in usposabljan-
ja opraviti aktivnost spletnih nalog ali več dejavnosti, pri čemer jih bo učitelj le vodil skozi naloge. 
Vloga učitelja se tu spremeni v vlogo posrednika. To pomeni, da podpirajo učni proces s spreml-
janjem, spraševanjem in zagotavljanjem povratnih informacij študentom. Učitelj mora najti pravo 
ravnovesje med zagotavljanjem potrebne svobode učencem, da aktivno sodelujejo pri izvajanju 
nalog, in nadzorom celotnega procesa, tako da bo učni pristop smiseln za učence poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. To bo študentom omogočilo, da se učijo o dobrem počutju s svo-
jim odkrivanjem, domišljijo, ustvarjalnostjo, raziskovanjem in ustvarjanjem lastnega razumevanja 
tem, ki so v središču pozornosti. Posledično se bo v glavah učencev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ustvaril pozitiven spomin na učni proces, zaradi česar bodo pridobljeno znanje in 
spretnosti dolgotrajni.

Začetek ure s spletnimi nalogami je dobra priložnost za aktivacijo študentov in pritegnitev nji-
hovega zanimanja (in pozornosti). Učitelj lahko uporabi uvodni del za ustvarjanje privlačnega 
okolja v učilnici, ki bo učence pritegnilo in jih spodbudilo, da se potopijo v izkušnjo WQ do samega 
konca.

      

V načrtovalnem in uvodnem delu je zelo pomembno, da oblikujemo prave skupine za sodelovan-
je in prostovoljno delo. Nekateri učenci so bolj zainteresirani za sodelovanje v dejavnostih kot 
drugi, učitelj pa mora razvrstiti v skupine tako, da ustvari sinergijo med njihovimi potrebami, učni-
mi stili in drugimi lastnostmi, ki lahko vplivajo na učinkovitost skupine. Poleg tega je pomembno 
razjasniti vloge učencev in zagotoviti, da se zavejo, kaj pričakujejo, kaj storiti, zakaj to počnejo in 
kakšne bodo koristi zanje.

Da bi povečali in ohranili angažiranost učencev med razlago naloge in izvajanjem procesa, do-
ber moderator ustvari podporno in varno vzdušje v skupini, tako da lahko učenci poklicnega izo-
braževanja in usposabljanja svobodno izražajo svoja mnenja in izmenjujejo pomembne izkušnje. 
Učitelj-moderator pomaga učencem med izvajanjem spletnih iskanj in jih spodbuja k razmišljanju 
o mnenjih, izjavah, zaznavah itd. učencev in tako pomaga učencem raziskati zadevno temo na 
način, ki temelji na izkušnjah. Moderator mora učencem razložiti, da pri izvajanju spletnih iskanj 
ni pravilnih ali napačnih odgovorov, ampak je pomen dan osebnim zaznavam, argumentacijam in 
skupnim izkušnjam med člani skupine, izražanju lastnega mnenja in slišanju drugih. Na ta način 
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se učence, ki se ne počutijo dobro s svojim znanjem in veščinami, spodbudi, da izrazijo svoje 
mnenje in sodelujejo pri nalogah.

Ker je čas za izvedbo spletnih iskanj v učilnici omejen, se učitelju-moderatorju svetuje, da 
pred začetkom ure opravi nekaj pripravljalnega dela: Predizbor spletnih iskanj, ki jih je treba iz-
vesti, ob upoštevanju potreb in učenja učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja stilov:

  Predizbor spletnih iskanj, ki jih je treba izvesti, ob upoštevanju potreb in učnih stilov 
učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

   Predhodno preverjanje virov in povezav iz izbranih spletnih iskanj, v primeru nedelujočih 
povezav pa je treba poiskati druge.

  Vnaprejšnje načrtovanje skupin in timskih parov, tako da se prihrani ključen delovni čas.
  Predhodna organizacija listov papirja, markerjev in drugih potrebnih materialov za izvedbo 

spletnih iskanj. 

Celoten razred bi moral sočasno delati na isti spletni nalogi in ko je na začetku procesa uvodni 
video, je bolje, da si ga ogledate vsi skupaj, naenkrat. Učitelj-moderator mora voditi učence med 
njihovim spletnim potovanjem in jih spodbujati, da se seznanijo z vsemi viri v ustreznem razdelku 
spletne naloge, hkrati pa omejiti uporabo nezaupljivih povezav in materialov. Učitelj jim lahko 
ponudi tudi dodaten seznam virov za domačo nalogo ali dodatno delo po pouku, tako da nadal-
jujejo pridobivanje znanja o temi naloge. Zelo priporočljiva je uporaba povezav, ki vsebujejo bolj 
dinamično in interaktivno vsebino (ne le videoposnetke).

Tukaj je nekaj koristnih nasvetov za uspešno sejo WebQuest v učilnici:

  Poskusite se izogniti prevladi nekaterih študentov na urah in skrivanju manj samozavest-
nih za bolj samozavestnimi vrstniki.

  Poskusite učencev ali skupin ne postavljati v neprijetne situacije, ki bi lahko prinesle konf-
likte med njimi.

  Poskusite ne priganjati učencev, da končajo s spletnim iskanjem, in jim omogočite dovolj 
časa za raziskovanje.

  Poskusite se ne osredotočiti le na skupinske dejavnosti, ampak se vključite tudi v nekaj 
individualnega dela. 

 Pustite študentom, da se zabavajo in raziskujejo teme ter dovolite medsebojno interakcijo. 
  Učencem poskušajte dati več svobode, kar jih bo zagotovo spodbudilo k ustvarjalnosti in 

odkritemu izražanju.

Ko učenci zaključijo spletno nalogo, naj učitelj-moderator nadaljuje z evalvacijo učnih rezultatov. 
Vsaka spletna naloga vsebuje znanje, spretnosti in stališča, ki naj bi jih pridobili učenci poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja kot rezultat zaključka spletne naloge. Evalvacijo lahko opravijo 
učenci sami v obliki samoocenjevanja ali pa lahko njihovo uspešnost oceni izključno učitelj-mod-
erator na podlagi rubrik iz Poglavja 4. 
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Spletna naloga se mora končati s smiselnim zaključkom, ki 
učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja spodbudi 
k razmisleku o obravnavani temi in k globljemu razumevanju 
tega, kar so počeli med izvajanjem naloge. 

Pomemben del zaključkov je dati čas učencem, da podajo 
povratne informacije o procesu in jih vključijo v prihodnje de-
javnosti. Na koncu vsakega spletnega iskanja je razdelek, ki 
učencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja omog-
oča, da dodajo svoje občutke in komentarje med izvajanjem 
nalog ali po njem, s čimer učitelju-moderatorju pomaga pov-
zeti učne izkušnje in vtise učencev.

Razmislek se lahko izvaja tudi v celoti v obliki skupinske 
razprave, ki daje priložnost vsem učencem, ki sodelujejo pri 
izvajanju spletnih nalog, da izrazijo svoje poglede in delijo 
osebna mnenja o izvedenih aktivnostih. 

2.4. Končne pripombe
Seznam spletnih nalog, ki je na voljo v Digitalnem laboratoriju za dobro počutje StayWell, pred-
stavlja zmogljivo spletno orodje za podporo učencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
pri pridobivanju dolgotrajnega znanja in nabora spretnosti, povezanih z duševnim zdravjem in 
dobrim počutjem, zahvaljujoč metodologiji spletnih nalog, ki temelji na odkrivanju in izzivih, ki bist-
veno poveča njihovo motivacijo in aktivno vključevanje v učni proces. Po drugi strani pa spletne 
naloge učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja opremijo z naborom učnih dejavnos-
ti za učinkovito spodbujanje praks dobrega počutja v šoli, hkrati pa izboljša njihove pristope k 
poučevanju z uporabo inovativnih metodologij, ki temeljijo na spletnih izzivih.
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Poglavje 3: Načrtovanje in izvajanje 
spletnih nalog 
Uvod
Namen tega razdelka je pomagati učiteljem in trenerjem poklicnega izobraževanja in uspos-
abljanja (od tu naprej moderatorjem) pri izbiri in načrtovanju spletnih nalog z učenci poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja z uporabo virov, ki so na voljo v Digitalnem laboratoriju za dobro 
počutje, tako da opozarja na pomembne vidike pri delu s spletnimi viri in orodji IT za izobraževalne 
namene. 

Štiri splošne razsežnosti dobrega počutja, ki jih pro-
movirajo spletne naloge v Digitalnem laboratoriju za 
dobro počutje, so: psihološka, socialna, kognitiv-
na in fizična. Vsaka spletna naloga pa je namenje-
na spodbujanju in razvoju različnih veščin znotraj teh 
dimenzij.

3.1. Izbiranje spletnih nalog - različni pristopi
Obstajajo različni pristopi, ki jih moderator lahko sprejme pri izbiri spletnih nalog, ki jih bo uporabil 
z učenci.   

A) WebQuests lahko izberete na podlagi: 
  Splošne razsežnosti dobrega počutja, ki jih spodbujajo (psihološko, socialno, kognitivno 

ali fizično). To je dimenzijski pristop.
  Individualne veščine, ki jih razvijajo (npr. prilagodljivost, obvladovanje čustev, zdrav živl-

jenjski slog, empatija). To je veščinski pristop.
  Kombinacija zgornjih pristopov. To je kombinirani pristop.

3.1.1. Dimenzijski pristop
Če želite, da učenci razvijejo spretnosti znotraj ene od štirih dimenzij, lahko dodelite spletne na-
loge samo znotraj tega razdelka.
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Če kliknete Oglej si naloge v 1, 2, 3 ali 4, vam bo ponujen izbor spletnih nalog, ki ustrezajo tej 
dimenziji dobrega počutja. Tukaj so tisti za št. 2 Kognitivno blagostanje:

3.1.2. Veščinski pristop
Če želite, da učenci razvijejo določeno spretnost (ali nabor spretnosti), jim dodelite tiste spletne 
naloge, ki trenirajo ciljne spretnosti. Tukaj lahko vidite, da sta med drugim spletni nalogi Ustvar-
janje intimnosti, da uvidimo, da imamo več podobnosti kot razlik (iz psihološkega blagostanja) in 
Kako premagati izzive, pred katere vas postavi življenje (iz socianega blagostanja), namenjeni 
razvoju spretnosti prilagodljivosti.
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3.1.3. Kombiniran pristop 
Ta pristop je koristno izhodišče za:

  moderatore, ki imajo skupine učencev, ki so dosegli različne rezultate pri samopreizkusu 
Wellbeing Skillbox, in/ali

  moderatorje, ki želijo sestaviti lasten program spletnih iskanj za razvoj ključnih bistvenih 
veščin za dobro počutje in pozitivno duševno zdravje. 

Pri tem pristopu se glede na čas in vire, ki so na voljo moderatorju, izbere vsaj ena spletna nalo-
ga iz vsake od različnih dimenzij psihološkega, kognitivnega, socialnega in fizičnega blagostanja. 
Moderator tudi zagotovi, da se izbrana spletna iskanja osredotočajo na razvoj preseka ključnih 
veščin. Na ta način so učenci izpostavljeni kar se da široki bazi nalog za krepitev dobrega počutja 
in veščin.

3.2. Kateri so drugi dejavniki, ki jih moramo upoštevati, ko izbiramo spletne na-
loge? 
WebQuest lahko izberete:

 moderatorji (na podlagi potreb učencev ali učnih ciljev sej ali programov, ki jih vodijo) ali
  posamezni učenci  (z izpolnjevanjem scenarijev za samotestiranje v Wellbeing Skillbox).

WebQuest lahko izberete tudi glede na to, ali:

  naloge WebQuest naj opravijo posamezniki ali skupine in
 spletne naloge so samostojne, 
 ali če bodo del daljšega integriranega programa razvoja veščin dobrega počutja. 

3.3. Moderiranje in vodenje spletnih iskanj – nekaj praktičnih premislekov 
Kot moderator je pomembno upoštevati faze pred, med in po fazah spletnih iskanj. Kot pri 
vsakem usposabljanju, predavanju ali učnih urah, ki jih izvajate, sta priprava in poznavanje virov 
poučevanja in učenja ključnega pomena za uspeh. V tem razdelku bomo uporabili primere iz To 
lahko rešimo! spletne naloge, ki je iz dimenzije socialnega počutja Digitalnega laboratorija.  

Pred/na začetku

1)  Kot moderator izvedite tehnične priprave, da se prepričate, da so na voljo ustrezni računal-
niški viri (osebni računalniki, tablični računalniki, pametni telefoni itd.), stabilna internet-
na povezava ter vse hiperpovezave in spletna mesta z viri, ki so potrebna za pravilno 
dokončanje spletne naloge. Celoten seznam teh virov lahko najdete v hiperpovezavi na 
koncu vsake spletne naloge, kot je ta: 
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 Iz To lahko rešimo! spletne naloge, ki je iz dimenzije socialnega počutja Digitalnega laboratorija.  

2) Ko odprete spletno nalogo, lahko na začetku vidite jedrnat pregled razsežnosti, faktorjev 
in spretnosti, na katere se osredotoča določeno spletno mesto, kot je ta:

Dimenzija blagostanja: Socialno blagostanje

Faktor, povezan z WQ: Slab odnos med učiteljem in učencem

Spretnosti, ki jih je treba razviti/
okrepiti z WebQuest-om:

Samozavedanje, fleksibilnost/
prilagodljivost, komunikacija, empatija,
reševanje problemov

 Iz To lahko rešimo! spletne naloge, ki je iz dimenzije socialnega počutja Digitalnega laboratorija.   

Pomembno je zagotoviti, da je tako vam kot učencem jasno, zakaj je bila izbrana določena 
spletna naloge in kako se učni rezultati ujemajo z njihovimi potrebami (npr. ali je del predpisanega 
programa; kako se ujema z veščinami ali teme, ki jih je treba razviti, ali je bilo priporočeno kot 
rezultat samopreizkusa Skill box, itd.). 

3)  Z učenci se pogajajte in/ali določite pričakovanja in parametre v smislu datumov zaključka; 
kako bo njihovo delo ovrednoteno (glejte naslednji 4.0 Vrednotenje učenčeve uspešnosti); 
vaša vloga posrednika in kako lahko zaprosijo za pomoč itd.

Med 
Kot moderator je vaša vloga med procesno fazo spletne naloge upravlja-
ti čas in tehnične vire, hkrati pa omogočiti učencem, da se čim bolj sami ukvarja-
jo z aktivnostmi. Dejavnosti so zasnovane in razvrščene tako, da učence logično vodi-
jo k doseganju učnih ciljev, ki jih boste našli na koncu spletnega iskanja, nekako takole: 
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Iz To lahko rešimo! spletne naloge, ki je iz dimenzije socialnega počutja Digitalnega laboratorija.  

Potem: Evalvacija in refleksija
V tej fazi so podane povratne informacije od moderatorja do učenca in/ali vrstnikov o rezultatih 
spletnega iskanja. Glejte poglavje 4. Vrednotenje uspešnosti učencev.

Znanje 
 

 Poznavanje tega, kako imajo ljudje različne poglede 
in perspektive

 Zavedanje pomena ukrepanja za reševanje 
problemov

Veščine  Znati prepoznati izvor težav v odhosih;

 Znati dogovoriti se za sestanek z učiteljem ter mu 
jasno sporočiti in razložiti svojo težavo;

 S prilagodljivostjo in pogajanjem znati doseči 
sporazumo rešitev

Stališča  Razumeti pomen in vrednost izboljšanja in ohranjanja 
dobrih odnosov z učitelji.
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Poglavje 4: Evalvacija uspešnosti 
učencev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja
Uvod
Namen tega razdelka je pomagati moderatorjem pri ocenjevanju uspešnosti učencev z uporabo 
rubrik kot mreže za ocenjevanje skozi vsako spletno nalogo v Digitalnem laboratoriju za bla-
gostanje.  

Po svoji naravi spletna naloga predstavlja konstruktivistično metodologijo poučevanja s ciljem 
spodbujanja miselnih sposobnosti na visoki ravni pri učencih ter vključevanja tehnologije v proces 
poučevanja in učenja. Spletne naloge so medpredmetne dejavnosti, ki temeljijo na povpraševan-
ju, pri katerih učenci ne dobijo “pravih” odgovorov. Namesto tega se jih spodbuja, da iščejo vire 
na spletu ter razmišljajo in oblikujejo svoje razumevanje tem in predmetov, ki jih predstavljajo.

Spletna naloga lahko vsebuje različne vrste nalog, odvisno od tega, kaj vključuje del »proc-
esa«. Te naloge lahko vključujejo izvajanje raziskav, analizo in predstavitev informacij (vse z 
uporabo različnih digitalnih orodij), timsko ali individualno delo, razvoj projektov in druge naloge, 
govorjenje pred občinstvom ipd. Spletna naloga torej predstavlja večplastne dejavnosti, ki lahko 
vključujejo široko paleto vrst dejavnosti – in to lahko oteži ocenjevanje uspešnosti učencev na bolj 
tradicionalne načine. Tako raznolike naloge zahtevajo prilagodljive metode vrednotenja, ki bi mo-
rale temeljiti na učnih rezultatih vsake spletne naloge, in svetujemo, da moderatorji in ocenjevalci 
uporabljajo metodo vrednotenja rubrike.

4.1. Metoda vrednotenja rubrike kot evalvacijska metoda 
Rubrike vam bodo pomagale določiti jasna merila ocenjevanja za vsak del procesa spletne na-

loge ob upoštevanju vrste nalog in dejavnosti, ki jih vključujejo.
Za vsak učni rezultat se lahko uporabijo različne rubrike ali pa se lahko uporabi ena rubrika za 
skupno ali globalno oceno opravljenega dela. Vsaka rubrika je sestavljena iz ocenjevalne lestvice 
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uspešnosti, ki lahko uporablja ocene, kot so »odlično« do »slabo«, ali pa številčno ali točkovno 
lestvico (glej Davidson et al., 2011).

Učne rezultate za spletne naloge v laboratoriju za digitalno dobro počutje najdete na koncu 
vsake spletne naloge in lahko zajemajo različna področja. Tukaj je primer učnih rezultatov in kaj 
bo ocenjeno v spletni nalogi z naslovom En korak naenkrat. Tukaj prihaja do učenja, ki temelji na 
znanju, spretnostih in odnosu:

Evalvacija in izidi učenja
Znanje  Poznavanje vpliva motivacije na stopnjo zavzetosti

Veščine  Znati identificirati temeljne vzroke za nizko/
neangažiranost v šoli/študiju v svojem osebnem 
kontekstu;

 Znati si postaviti cilje in napisati osebni akcijski načrt

Stališča  Ceniti vlogo posameznega študenta pri naslavljanju, 
lajšanju in/ali reševanju problemov nezavzetosti;

 Preoblikovati težave v situacijah, ko drugih dejavnikov 
ni mogoče spremeniti.

4.1.1. Ustvarjanje rubrike
  Priprava 

Pred pisanjem ocenjevalne rubrike morate opraviti štiri pomembne korake. 
1) Začnite s temeljitim prebiranjem izbrane spletne naloge. 
2) Bodite zelo jasni glede predvidenih učnih rezultatov (glejte 4.1 zgoraj).
3) Seznanite se z nalogami in dejavnostmi, vključenimi v fazo procesa*, nato…
4)  …se odločite, katere so najpomembnejše naloge in dejavnosti, potrebne za doseganje 

učnih rezultatov.

Šele ko so ti koraki zaključeni, lahko ustvarite svoje rubrike.

*Naloge in dejavnosti WebQuest Digitalnega laboratorija za blagostanje lahko najdete v razdelku 
Procesi vsake spletne naloge. Tukaj je primer iz spletnega iskanja z naslovom Želite spremeniti 
svoj razred / šolo / prijatelje?
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  Elementi rubrike

Vsako od spletnih iskanj v Digitalnem laboratoriju za blagostanje ima različne naloge in dejavnosti 
v fazi procesa. Zato morate kot moderator/ocenjevalec, če ste se odločili ovrednotiti in učencem 
posredovati povratne informacije o vsakem učnem rezultatu, najprej identificirati glavne dejavnos-
ti v fazi procesa, ki so neposredno povezane z doseganjem teh učnih rezultatov.

Ustvarjanje rubrike poteka v 4 korakih.
1) V 1. stolpcu navedite merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju uspešnosti. 
2)  V 1. vrstico vstavite ocene uspešnosti, ki ste jih izbrali (npr. »Odlično« do »Slabo« ali šte-

vilčne ali točkovne vrednosti).
3) Napišite deskriptor za vsako raven zmogljivosti.
4) Po uporabi ocenite in po potrebi popravite rubriko.

Vir: Rubric Tool, Utah Education Network. Available at: https://www.uen.org/rubric/know.shtml

  Primeri rubrik
Če postopek spletnega iskanja vključuje raziskovalne naloge, bi lahko razvili rubriko za ovred-
notenje raziskave, ki so jo opravili učenci. Na primer:

Kriterij Slabo
(0 točk)

Povprečno
(2 točki)

Dobro
(4 točke)

Odlično
(6 točk)

Raziskovanje Učenci so upora-
bili 1 ali 2 vira.

Učenci so upora-
bili 3 do 5 ali več 
virov, vključno s 
knjižno polico in 
spletnimi viri.

Učenci so up-
orabili veliko 
različnih virov s 
knjižnih polic in 
spletnih virov. 

Učenci so se 
zelo potrudili, da 
bi našli veliko 
različnih virov iz 
knjižnih polic in 
spletnih virov. 

Prilagojeno po An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. Ed-
ucation World, 2017.
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NASVET: To merilo bi lahko ocenil moderator ali moderator in učenci skupaj.

Če naloge WebQuest vključujejo udeležence, ki delajo skupaj, se lahko ustvari rubrika za ocen-
jevanje skupinskih prizadevanj. Na primer:

Kriterij Slabo
(0 točk)

Povprečno
(2 točki)

Dobro
(4 točke)

Odlično
(6 točk)

Skupinsko 
delo

Učenci niso 
sodelovali.

Učenci so 
sodelovali, ven-
dar malo. 

Učenci so 
sodelovali in se 
domislili tudi ne-
kaj idej in misli.

Učenci so se 
domislili idej, ki 
so drugim zelo 
pomagale. 

Prilagojeno po An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. Ed-
ucation World, 2017.

NASVET:
Kriterij skupinskega dela najbolje ocenijo učenci sami v svojih skupinah 
vrstnikov. Vsakega učenca ocenijo njegovi sošolci, ki imajo najboljše znan-
je o tem, kako so posameznikovi prispevki prispevali ali ne prispevali k us-
pešnemu zaključku spletnega iskanja. 

Bistveni del procesa WebQuest je ustvarjanje pisnega gradiva ali predstavitev. Te je mogoče 
tudi ovrednotiti. Oglejte si spodnji primer:

Kriterij Slabo
(0 točk)

Povprečno
(2 točki)

Dobro
(4 točke)

Odlično
(6 točk)

Pisno delo
Učenci so se 
minimalno po-
trudili.

Učenci so se ne-
koliko potrudili, 
da bi informacije 
izrazili s svojimi 
besedami.

Učenci so imeli 
izvirne misli in 
so si vzeli čas za 
organizacijo in 
pisanje gradiva.

Učenci so napisa-
li in jasno or-
ganizirali svoja 
gradiva, pri čemer 
so se opirali na 
veliko primarnih 
virov.

Prilagojeno po An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. Ed-
ucation World, 2017.

NASVET: To merilo mora ovrednotiti moderator.

Če postopek vključuje pripravo in izvedbo predstavitve, se lahko uporabijo merila v zvezi s pred-
stavitvenimi veščinami. Na primer:
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Kriterij Slabo
(0 točk)

Povprečno
(2 točki)

Dobro
(4 točke)

Odlično
(6 točk)

Predstavitev

Učenci so se 
minimalno po-
trudili za pripra-
vo. Spotikali so 
se ob material.

Učenci so se pri 
pripravah ne-
koliko potrudili. 
Glavne točke 
so bile povsem 
jasne.

Učenci so podali 
informativno in 
dobro načrtovano 
predstavitev.

Učenci so se 
dodatno potrudili 
in podali zelo 
informativno in 
zanimivo pred-
stavitev.

Prilagojeno po An Education World WebQuest: “Women of the Century”. Gary Hopkins, Ed. Ed-
ucation World, 2017.

NASVET: To merilo lahko ovrednoti moderator in/ali učenci sami, pri čemer vsi dosežejo 
soglasje. 

Končna ocena učenca(-ev) se doseže s seštevkom vseh točk, doseženih za posamezen kriterij. 
Celotna ocenjevalna rubrika bi izgledala takole:

Kriterij Slabo
(0 točk)

Povprečno
(2 točki)

Dobro
(4 točke)

Odlično
(6 točk)

Raziskovanje Učenci so upora-
bili 1 ali 2 vira.

Učenci so upora-
bili 3 do 5 ali več 
virov, vključno s 
knjižno polico in 
spletnimi viri.

Učenci so upora-
bili veliko različnih 
virov s knjižnih 
polic in spletnih 
virov. 

Učenci so se 
zelo potrudili, da 
bi našli veliko 
različnih virov iz 
knjižnih polic in 
spletnih virov. 

Group Work
Učenci niso 
sodelovali.

Učenci so 
sodelovali, ven-
dar malo. 

Učenci so 
sodelovali in se 
domislili tudi ne-
kaj idej in misli.

Učenci so se 
domislili idej, ki 
so drugim zelo 
pomagale. 

Pisno delo
Učenci so se 
minimalno po-
trudili.

Učenci so se ne-
koliko potrudili, 
da bi informacije 
izrazili s svojimi 
besedami.

Učenci so imeli 
izvirne misli in 
so si vzeli čas za 
organizacijo in 
pisanje gradiva.

Učenci so napisa-
li in jasno or-
ganizirali svoja 
gradiva, pri čemer 
so se opirali na 
veliko primarnih 
virov.

Predstavitev

Učenci so se 
minimalno po-
trudili za pripra-
vo. Spotikali so 
se ob material.

Učenci so se pri 
pripravah ne-
koliko potrudili. 
Glavne točke 
so bile povsem 
jasne.

Učenci so podali 
informativno in 
dobro načrtovano 
predstavitev.

Učenci so se 
dodatno potrudili 
in podali zelo 
informativno in 
zanimivo pred-
stavitev.

V zgornjem primeru rubrike so bili uporabljeni skupno 4 kriteriji, ki se nanašajo na uspešno 
dokončanje učnih rezultatov. Za vsako merilo lahko učenec(-i) doseže(jo) 0, 2, 4 ali 6 točk. Torej 
je največ, kar lahko doseže, 24 točk, kar predstavlja odlično oceno.
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Rezultat Točke

Odlično 19 - 24

Dobro 13 - 18

Povprečno 7 - 12

Slabo 1 - 6

Ustvarite lahko tabelo ocen, kot je ta, da določite končno oceno za učenca(-e).

Učencem je treba pokazati rubriko in sistem ocenjevanja, preden začnejo svojo spletno nalogo, 
da se zagotovi preglednost v procesu ocenjevanja.

Vso srečo! ☺

Viri
“An Education World WebQuest: Women of the Century” Article by Gary Hopkins, Education 
World Editor-in-Chief, 2017 Education World. Available at: https://www.educationworld.com/a_
lesson/lesson/lesson164.shtml

Davidson, J., Wehipeihana, N., & McKegg, K. (2011, September). The rubric revolution. Paper 
presented at Australian evaluation society conference. Available at: https://www.betterevaluation.
org/sites/default/files/ AES-2011-Rubric-Revolution-Davidson-Wehipeihana-McKegg-xx.pdf

Rubric tool, Utah Education Network, Available at: https://www.uen.org/ rubric/know.shtml
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Poglavje 5: StayWell Pilotno poročilo
Uvod

 

To poglavje vsebuje poročila vseh partnerskih držav o nacionalnih izkušnjah na terenu in demon-
stracijah StayWell Wellbeing Skillbox in Digitalnega laboratorija za blagostanje med ciljnimi sk-
upinami projekta (učenci poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učitelji).
 
5.1. Preizkušanje na terenu StayWell Wellbeing Skillbox in Digitalnega laboratorija 
za blagostanje

Aktivnosti pilotnega testiranja in preizkušanja na terenu so bile izvedene v okviru razvojne faze 
StayWell Wellbeing Skillbox in Digitalnega laboratorija za blagostanje s primarnim ciljem pre-
izkusiti njuno ustreznost, uporabnost, uporabnost in veljavnost ter predstaviti prednosti njune 
uporabe za učence in učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter možnosti za njihovo 
nadaljnjo prilagoditev in prenosljivost.

Oba rezultata projekta sta bila testirana v vseh partnerskih državah – Litvi, Sloveniji, Grčiji, 
Bolgariji, Turčiji, Združenem kraljestvu, med učenci in učitelji poklicnega izobraževanja in uspos-
abljanja. Da bi povečali vzorec za pilotno testiranje in ga popestrili glede na vrsto poklicnega izo-
braževanja in usposabljanja, so partnerske organizacije vključile učence iz različnih programov 
poklicnega izobraževanja in/ali različnih starostnih skupin v isto vrsto poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. Skupaj 108 učencev in 20 učiteljev je sodelovalo v izkušnjah pilotnega testiranja 
na ravni konzorcija.
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Tabela 1. Število učencev in učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja na državo

Starost dijakov, ki se udeležujejo testiranja v vseh partnerskih državah, je od 14 do 30 let. 
Študirajo v različnih programih poklicnega izobraževanja: »Mednarodno poslovanje«; “Za var-
nostnega agenta za logistiko”; “Proizvodna električna oprema”; “Ekonomija in management”; 
“Računalniški inženiring”; “Poljedelstvo in živinoreja”; “Dobrobit živali”; “Mehanika in oblikovanje”; 
“Elektrika in elektronika”; “Potovanja in turizem”, “Gostinstvo in gostinstvo”, “Zdravstvo in socialno 
varstvo”..

Tabela 2. Porazdelitev učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja glede na starostno skupino in 
državo

Med preizkusi na terenu so bili učenci poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vseh part-
nerskih državah seznanjeni z orodjem Stay Well Wellbeing Skillbox in pozvani, da opravijo sa-
motestiranje kot del orodja Skillbox, ki vsebuje 30 scenarijev, ki temeljijo na vsakodnevnih dejav-
nostih najstnikov in ki zajema štiri področja dobrega počutja (psihološko, socialno, kognitivno in 
fizično). Po prejemu in komentiranju rezultatov testa so študentom dodatno pokazali laboratorij 
za digitalno dobro počutje in posebej zasnovane spletne naloge, ki jim pomagajo izboljšati svoje 
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veščine dobrega počutja na privlačen način prek interaktivnih vsebin, iger in vaj. Na koncu so 
imeli učenci poklicnega izobraževanja in usposabljanja priložnost izraziti svoja mnenja in vtise o 
predstavljenih spletnih instrumentih. 

Rezultati pilotne faze testiranja v vseh partnerskih državah kažejo široko odobravanje StayWell 
Wellbeing Skillbox in Digitalnega laboratorija za blagostanje med glavnimi ciljnimi skupinami pro-
jekta. Večina učencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja meni, da je Skillbox koristen 
za pridobivanje vpogledov o pomembnosti dobrega počutja in za ocenjevanje njihovih veščin 
dobrega počutja. Prav tako menijo, da so spletne naloge zelo koristne za doseganje/nadgradnjo 
njihovih veščin dobrega počutja. Poleg tega študenti menijo, da je platforma StayWell dobro zas-
novana, dobro izgleda in je uporabniku prijazna, zato bi jo zagotovo priporočili svojim sošolcem 
in vrstnikom.

Vsi učitelji PIU, ki so sodelovali v dejavnostih pilotnega testiranja, menijo, da je tema dobrega 
počutja učencev PIU pomembna za njihove šole. Poleg tega menijo, da je potreben dostop do 
orodij, kot sta StayWell Wellbeing Skillbox in Digitalni laboratorij za blagostanje, ki bi jim poma-
gala pri ocenjevanju in izboljšala dobro počutje in duševno zdravje študentov. Večina sodelujočih 
učiteljev meni, da so scenariji StayWell Wellbeing Skillbox, ki temeljijo na resničnem življenju, 
koristni za učence, da prejmejo natančne rezultate o njihovi ravni dobrega počutja. Poleg tega 
visokokakovostna vsebina spletnih iskanj in veliko število videoposnetkov omogoča študentom, 
da na zanimiv in privlačen način izboljšajo spretnosti, ki niso dobro razvite. Poleg tega učitelji 
verjamejo, da lahko šole zlahka vključijo pristop StayWell v svoje učne programe, saj je platforma 
zelo uporabniku prijazna z veliko uporabnimi funkcionalnostmi, popolnim dostopom do vseh grad-
iv StayWell in prilagodljivostjo v načinu njihove uporabe. Menijo, da lahko instrumente StayWell 
zlahka implementirajo v svoje razrede in všeč jim je, da obstaja razlika med sodelovalnim delom 
in samostojnim učenjem. Gradivo lahko uporabijo tudi za razredne pouke in domače naloge. Vsi 
učitelji potrjujejo, da bi drugim šolam za poklicno izobraževanje in usposabljanje priporočili, da v 
svojih organizacijah uvedejo StayWell Wellbeing Skillbox in Digitalni laboratorij za blagostanje.

Povzetek
Rezultati ocenjevanja StayWell na terenu kažejo široko odobravanje inovativnega pristopa Stay-
Well med glavno ciljno skupino projekta. Veliko število pozitivnih odgovorov udeležencev vseh ak-
tivnosti testiranja potrjuje visoko kakovost in uporabnost obeh instrumentov – StayWell Wellbeing 
Skillbox in Digitalni laboratorij za blagostanje. Prinašajo dodano vrednost poučevanju učencev 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja o pomenu razvoja in ohranjanja pozitivnega dobrega 
počutja in duševnega zdravja, s poudarkom na štirih glavnih področjih dobrega počutja – psi-
hološkem, psihičnem, kognitivnem in socialnem.
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Drugi del. Priročnik za razvoj 
Pr

iro
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ra
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WQ Pedagogika

Zakaj sodelovati v WQ

Kako ustvariti lastne WQ

Nasveti in triki o tem, kako premagati po-
goste pasti pri ustvarjanju WQ

Paket virov za dobro počutje

Cilj: 
Ta del vas podpira pri načrtovanju in razvoju vaših dejavnosti, ki temeljijo 
na spletnih nalogah, na istih ali drugih predmetnih področjih, s čimer še 
izboljšate svoje pedagoške pristope, povezane z učenjem na podlagi izzivov..
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Izidi učenja poglavij v Drugem delu:
Po zaključku Poglavja 1 - Pedagogika:

  Razložili boste pristop WebQuest z različnimi vrstami WQ.
  Razložili boste izobraževalne cilje, ki jih WebQuest podpira.
 Prepoznali boste osnovna načela načrtovanja in izvajanja katere koli vrste WebQuest. 
  Navedli boste primere drugih vrst spletnih iskanj.

Po zaključku Poglavja 2: Zakaj sodelovati v WQ:
  Razložili boste, katere učne metode združujejo WebQuest.
 Pojasnili boste, zakaj so WQ tako pomembno orodje s koristmi, ki jih nudijo študentom. 
  Razložili boste, zakaj so WQ tako pomembno orodje s koristmi, ki jih nudijo učiteljem..
  Podali boste primere metodologije WQ pri poučevanju in učenju z različnimi vrstami upo-

rabe WQ.
 Izboljšali boste svoje poučne prakse z uporabo štirih temeljnih konstrukcij spletnih iskanj.

Po zaključku Poglavja 3:  Kako ustvariti lastne WQ:
 Opisali boste korake pri ustvarjanju WebQuesta.
  Razložili boste posebnosti vsakega odseka WQ pri ustvarjanju.
  Podali boste primere vsakemu razdelku v ustvarjanju WQ v kontekstu duševnega zdravja 

in dobrega počutja.
  Ustvarili boste lastne WQ.

Po zaključku Poglavja 4: Nasveti in triki o tem, kako premagati pogoste pasti pri ustvar-
janju WQ:

  Izboljšali boste svoje razumevanje, kako se izogniti pogostim oviram ali pastem pri ustvar-
janju WQ.

  Uporabili boste nekaj osnovnih nasvetov in trikov za premagovanje pogostih pasti..

Po zaključku Poglavja 5. Paket virov za dobro počutje:
  Našli boste koristne reference, povezave in vire v kontekstu duševnega zdravja in dobre-

ga počutja.
 Razvili boste veščine, potrebne za redno spodbujanje dobrega počutja učencev v razredu..
 Za izboljšanje WQ-jev boste uporabili nadaljnje vire.
 Pokazali boste željo po ozaveščanju vrstnikov o WQ v šoli.
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Poglavje 1: WebQuest pedagogika
Uvod
V tem poglavju boste našli nekaj osnovnih informacij o WebQuestih, vključno z 
1) kako lahko definiramo pristop WebQuest z različnimi vrstami WQ v uporabi? 
2) zakaj ta tehnologija – katere izobraževalne cilje podpira?
3) Katera so osnovna načela oblikovanja in izvajanja različnih vrst spletnih iskanj? 
4) Kateri so primeri drugih vrst spletnih iskanj?

1.1.Pristop Webquest oz. pristop spletnih nalog  
Z razvojem tehnologije se poudarek na tehnologiji povečuje. Zaradi široke palete izobraževalnih 
orodij, ki nas obkrožajo, se ni težko zlahka razočarati. Po poročilu OECD večina učiteljev in vodij 
šol meni, da so njihovi kolegi sposobni sprejeti inovativne prakse. Kljub temu je to mnenje v ev-
ropskih državah manjše kot drugod po svetu (OECD, 2018). Da najdemo svojo pot v tem kaotič-
nem okolju, nam na pomoč priskoči znanost. Le majhen del orodij ima trdno znanstveno podlago 
in pristop WebQuest je med tem majhnim delom (Bender & Waller, 2013). Pristop WebQuest 
oziroma pristop spletnih nalog, eno najboljših in najbolj razširjenih internetnih/računalniških učnih 
okolij, je razvil ameriški profesor izobraževalne tehnologije Bernie Dodge (1995). Na začetku je 
Dodge razložil motivacijo za ustvarjanje spletnih iskanj kot orodja za pomoč študentom pri učink-
ovitem razmišljanju, analizi, sintezi in ocenjevanju veščin glede posredovanih informacij (Dodge, 
2001). Čez nekaj časa je March (2008) opredelil WebQuest kot oder med viri in razumevanjem. 
Poročilo OECD je tudi pokazalo, da so prakse, ki zahtevajo kognitivno aktivacijo učencev, manj 
pogoste, čeprav imajo velik potencial za učenje (OECD, 2018). WebQuest je možno orodje za 
tovrstno kognitivno aktivacijo.

Definicija: Gre za učiteljevo strukturirano raziskovalno izkušnjo za študente, ki temelji 
predvsem na uporabi interneta in računalniških tehnologij; gre za razisk-
ovalno usmerjeno dejavnost in učenci komunicirajo z informacijami, s kat-
erimi se soočajo, in običajno potrebuje eno ali več učnih obdobij (Bender & 
Waller, 2012; Dodge, 1995).
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Pristop WebQuest z uporabo različnih WQ ponuja številne priložnosti in prednosti za učence 
in učitelje. Učenci bodo imeli pristno okolje za izboljšanje svojih veščin reševanja problemov in 
obdelave informacij. V nasprotju s tem bodo imeli izobraževalci organiziran okvir in strukturo za 
razvoj učnih dejavnosti prek različnih vrst WQ, ki služijo njihovim izobraževalnim ciljem, npr. o 
dobrem počutju in duševnem zdravju, tečaju(-ih)/predmetu(-ih), kot je učenje jezikov ali z posebni 
programi, kot so učenci s posebnimi potrebami (Billings & Kowalski, 2004; Philips, 2005; Scholl, 
2007; Sparling, 2001). 

Spletna naloga ali WQ,

 temelji na metodologiji problemskega in poizvedovalnega učenja;
  ima dobro opredeljen cilj;;
  zagotavlja strukturirano učno okolje in procese;
 uporablja ustvarjalnost za spodbujanje izgradnje znanja.

(Povzeto po Demetriadis, Papadopoulos, Stamelos, & Fisher, 2008).

Glede na študijo o učiteljevem dojemanju spletnih nalog (Zheng et al., 2008) so učitelji up-
oštevali tri kritične konstrukte spletnih iskanj, ki podpirajo izobraževalne cilje: konstruktivistično 
reševanje problemov, socialno interakcijo in učenje na podlagi odra. Kot predlagano, je 
konstruktivizem eden bistvenih elementov spletnih iskanj. Čeprav se sliši kot filozofski pristop, je 
tudi teorija učenja (Burns, Burniske & Dimock, 1999). Glede na to učenci konstruirajo svoje znan-
je. Niso pasivni sprejemniki; aktivno gradijo svoje znanje in ideje. Z uporabo različnih vrst splet-
nih iskanj učenci komunicirajo z informacijami in pridobivajo izkušnje. Zaradi te osredotočenosti 
WebQuestov dodelitve raziskovalne teme učencu ni mogoče šteti za WebQuest. Učitelji bi mor-
ali razviti platformo za postopno uvajanje v izobraževanje na podlagi stopnje učenja in izkušenj 
učencev.

 

Ravnovesje med strukturo in svobodo pri določeni nalogi je pomembno pri oblikovanju 
katere koli vrste WQ (Bender & Waller, 2012). Različne vrste spletnih iskanj se lahko upora-
bljajo na skoraj vseh ravneh izobraževanja, ki služijo različnim izobraževalnim ciljem od 
podpiranja življenjskih kompetenc učencev do ciljev, povezanih s predmetom in kurikulu-
mom. Strukturirane spletne naloge so najbolj učinkovite z uporabo odra in prilagojene podpore 
(Brush & Saye, 2000; Milson, 2002; Saye & Brush, 2006). V povezavi s konstruktivizmom je 
podporni oder bistven instrument za WebQuest. Oder je v bistvu začasna podporna struktura 
zaučence, da dosežejo nalogo. Kar zadeva WebQuest ali druga na tehnologiji temelječa učna 
okolja, uporaba odra za aktiviranje kognitivnih procesov so se izkazali za učinkovite (Demetriadis 
et al., 2008).

Pomembno je ravnovesje med strukturo in svobodo. Samousmerjeno učenje bi lahko okrep-
ilo tako avtonomijo kot motivacijo.

1.2.Osnovna načela, ki jih je treba upoštevati pri razvoju različnih vrst spletnih 
iskanj
Vključevanje računalniških tehnologij in interneta v dnevno prakso poučevanja zahteva vsebinsko 
znanje, pedagoško znanje in tehnološko znanje (Marcelo & Yot, 2015).
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Kako lahko tehnologijo vključimo v vsakodnevno poučevanje?

Znanje in izkušnje o vsebini, ki jo je treba poučevati 

Pedagoška osnova te aplikacije

Katere tehnologije boste uporabili?

Vsaka vrsta spletne naloge mora biti dobro strukturirana okoli raziskovalnih in/ali učnih na-
log; zato optimalni WebQuest vsebuje (1) uvod, (2) zanimivo nalogo, (3) vire informacij, kot so 
spletna mesta in videi, (4) opis postopka, (5) oceno uspešnosti in (6) zaključek. Podpirati mora 
izobraževalne cilje (Zheng et al., 2008). Kljub temu lahko glede na izobraževalne cilje ti elementi 
zavzemajo različne uteži v WebQuestu.  

Naloga

2
Informacijski 
viri

3

Opis

4

Evalvacija

5

Zaključek

6

Uvod

1

Focused 
analysis

Evaluation Synthesis

Figura 1. Reševanje težav pri WQ.  

Dobro zasnovan WebQuest bo 
študente vključil v te procese: 
osredotočena analiza, vrednotenje 
in sinteza.

Cilj je osredotočiti se na uporabo 
informacij, ne pa na njihovo iskan-
je (Skylar et al., 2007).
  

Uporaba interneta kot medkulturnega orodja zahteva določeno strukturo in organizacijo. 
Namesto naključnega brskanja po internetu ponuja WebQuest orodje za učinkovito navigacijo po 
zunanjih spletnih mestih, ki mu omogoča podporo zastavljenim izobraževalnim ciljem (Skylar et 
al., 2007).

Vse vrste spletnih iskanj morajo biti povezane z življenjem učencev, da podpirajo izo-
braževalne cilje. Izolirana tema in naloga se ne bosta prenesla v življenje učencev in obratno. 
Ustrezna tema ali naloga se lahko nanaša na učne načrte ali osebno življenje študentov, kot je 
njihovo duševno zdravje. Učenci bodo imeli več znanja in izkušenj, ko bodo WebQuest upora-
bljali v resničnih situacijah (Chang, Chen & Hsu, 2011). Še eno področje, ki uporablja WebQuest 
kot orodje pri jezikovnem izobraževanju. Kot je predlagano v pregledu, WebQuest izboljšuje 
učenčeve spretnosti in komponente učenja angleščine (Irzawati, 2021). Natančneje, WebQuest 
prispeva k učenčevim sposobnostim poslušanja, branja, govorjenja in pisanja ter obvladovanju 
slovnice in besedišča.
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Kaj preveriti pri oblikovanju različnih vrst
spletnih nalog: 

   Ali je tema WebQuesta in učnih načrtov študentov oz 
ujemanje življenja?

  Ali je predmet ali naloga primerna za učenčevo spoznan-
je ravni?

 Ali so besede lahko razumljive?
 Ali so spletni viri še na voljo?
  Če je potrebno, ali naloge zahtevajo skupino za 

sodelovanje delo?

(Povzeto po Skylar et al., 2007.)

1.3.Primeri drugih vrst uporabe WQ  
Obstajajo številni primeri uporabe spletnih nalog v realnem času. Ta velika raznolikost pomeni, 
da je uporaba spletnih iskanj priročen in praktičen način poučevanja. Kadarkoli želite oblikovati 
na študente osredotočeno učno okolje, ki temelji na dejavnostih, vam na pomoč priskoči pristop 
WebQuest.

Raziskovalci so uporabili pristop WebQuest za izboljšanje veščin reševanja problemov v se-
kundarnem izobraževanju (Argelagos & Pifarre, 2011). Primerjali so pristop WebQuest s tradi-
cionalnim pristopom. Rezultati študije so pokazali, da so učenci v skupini WebQuest pokazali 
boljšo uspešnost kot kontrolna skupina.

“WebQuest vključuje učence, ki delajo na nalogi, ki je razdeljena na jasno določene 
korake.” 
(Skylar et al., 2007, p. 20).

Obstajajo primeri uporabe spletnih nalog v posebnih populacijah, kot so otroci z učnimi teža-
vami (Skylar et al., 2007, str. 20). Glede na rezultate bi bile v pomoč strategije za prilagajanje 
spletnih iskanj učencem z učnimi težavami. Na primer, “napredni organizatorji, grafični organiza-
torji, vodniki za študij hiperbesedila, orisi, definicije besedišča, označeni seznami spletnih mest in 
predloge za zbiranje informacij.”

“Izobraževalci uporabljajo WebQuest kot način za učinkovito uporabo interneta, hkrati pa 
svoje učence pritegnejo k kritičnemu razmišljanju, uporabi znanja in učenju s podpornim 
odrom.” (Kurtulus & Ada, 2012, p. 215)

V drugi študiji se je skupina medicinskih sester stalno izobraževala prek spletnih nalog (Max-
well, 2009). Pristop WebQuest se je glede na rezultate izkazal kot inovativen in kreativen pristop k 
podajanju informacij in dvigovanju višje ravni miselnih sposobnosti in samozavesti z računalniško 
tehnologijo. Obstaja tudi primer uporabe spletnih iskanj kot orodja za izobraževanje učiteljev 
umetnosti  

Povzetek
Čeprav je okrog nas veliko tehnoloških izobraževalnih orodij, imajo le nekatera znanstveno pod-
lago. Pristop WebQuest je eno od teh znanstveno utemeljenih orodij za zagotavljanje praktičnega 
učnega okolja. Pristop WebQuest je razvil ameriški profesor izobraževalne tehnologije Bernie 
Dodge, da bi študentom pomagal povečati sposobnosti učinkovitega razmišljanja, analize, sin-
teze in vrednotenja posredovanih informacij. Da bi dosegli ta cilj, bi morali biti previdni pri oblik-
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ovanju katere koli vrste WebQuest in imeti dobro uveljavljene informacije o tehnologiji, znanju, 
izkušnjah z vsebino in pedagoškem znanju za učinkovito podporo izobraževalnim ciljem..
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Poglavje 2: Zakaj sodelovati pri spletnih 
nalogah
Uvod 
V tem poglavju boste preučili, zakaj so WQ tako pomembno orodje in katere metode poučevanja 
združujejo s prednostmi metodologije WQ v procesih poučevanja in učenja za učitelje in učence. 
Našli boste tudi nekaj primerov in idej različnih uporab za nadaljnji razvoj v procesih, ki jih vodite.

2.1. Zakaj uporabljati WQ metodologijo 
Uporaba metodologije WebQuest (WQ) zagotavlja kombiniran na študente osredotočen, na 
poizvedovanje usmerjen pristop, ki temelji na projektih in k raziskovanju usmerjenem 
učenju. Od poznih devetdesetih let, ko so bila uvedena v izobraževalna področja, so bile spletne 
naloge priznane kot pomembno učno orodje (Zhou et al., 2012).

2.1.1. Metodologije poučevanja, osredotočene na učence, usmerjene v raziskovanje 
in projektno zasnovane 

Številne raziskovalne študije so pokazale, da so na študente osredotočene in na raziskovanju 
temelječe učne strategije izjemnega pomena za izboljšanje dosežkov učencev. Ta vrsta kom-
biniranega pristopa gradi na predhodnem znanju in izkušnjah učencev, spodbuja aktivno grad-
njo znanja in socialno interakcijo, aktivira radovednost za učenje in uporablja učne korake/bite 
za doseganje učnega cilja (Kaya et al., 2015). Projektno učenje zagotavlja celovit pristop k 
poučevanju in učenju, ki je zasnovan tako, da študente vključi v raziskovanje pristnih problemov 
ali projektov. Tu se projekt začne z vozniškim vprašanjem ali problemom, ki služi organizaciji 
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in spodbujanju dejavnosti. Nato te dejavnosti povzročijo vrsto artefaktov/izdelkov, ki na koncu 
dosežejo končni izdelek, ki se vrača k vprašanju vožnje (Yang, 2010). Pristop se osredotoča na 
veščine, kot so kritično mišljenje, reševanje problemov in sodelovanje.

Z uporabo spletnih nalog pri poučevanju in učenju v razredu je cilj povečati angažiranost učencev 
pri učenju s spodbujanjem, da so učenci aktivni v celotnem procesu poučevanja in učenja. Poleg 
tega, ker WebQuest večinoma temelji na avtentičnih zadevah/problemih in kontekstu iz resnične-
ga sveta (ki je za študente pomemben), postane študente lažje vključiti v uporabo WQ. Tako lahko 
kot učitelj s tem orodjem lažje aktivirate radovednost in zanimanje svojih učencev za učni cilj.

2.1.2. Kratkoročni ali dolgoročni WQ, odvisno od učnih ciljev 

Po metodologijah poučevanja, osredotočenih na študente, usmerjenih v poizvedovanje in pro-
jektih, sta dve vrsti spletnih nalog vključeni v učenje učencev: kratkoročne spletne naloge in dol-
goročne spletne naloge: 
 

Kratkoročne WQ Dolgoročne WQ

Trajanje 1- 2 dni / 1-3 učne ure Vsaj 3 dni

Zakaj jo upora-
bljati

učencem predstaviti nove ideje nadgraditi obstoječe znanje učencev

Učni cilj pridobivanje in integracija znanja razširiti in izpopolniti znanje

Izid Od učencev se pričakuje, da bodo 
pridobili veliko novih informacij in jih 
razumeli.

Od učencev se pričakuje, da so 
preučili korpus znanja, ga na nek 
način preoblikovali in pokazali ra-
zumevanje materiala ali znanja, pri-
dobljenega z ustvarjanjem kakršne-
ga koli dela.

Vir: Adapted from Dodge, 1997; Zhou et al., 2012 into the table.

Odvisno od učnega cilja so lahko prednostne kratkoročne ali dolgoročne spletne naloge; ali pa 
se lahko oba uporabljata v korakih. 

2.2. WQ kot učinkovito orodje pri poučevanju in učenju
Obstajajo štirje temeljni konstrukti spletnih iskanj, zaradi katerih so učinkovito orodje pri poučevan-
ju in učenju:

1. Kritično mišljenje
2. Uporaba znanja 
3. Socialne veščine
4. Učenje s podpornim odrom
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Kritično mišljenje: Spletna iskanja od študentov zahtevajo, da za izpolnitev naloge uporabi-
jo svoje sposobnosti kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja. Uporaba 
WQ pri učenju podpira kritičnost učencev razmišljanje skozi analiziranje, 
ustvarjanje in vrednotenje, medtem ko se integrira tehnologijo v učenje 
ter spodbuja sodelovalno in kooperativno učenje (Abuhasnah, 2015)

Uporaba znanja: Uporaba znanja ni pasivna, temveč aktivna faza; vključuje veščine ob-
delave informacij, učinkovito uporabo informacij, priklic predhodnega 
znanja za novo učenje, povezovanje znanja in preoblikovanje znanja v 
nekaj novega. Je »onkraj pripovedovanja in obvladovanja dejanskih in-
formacij« (Dodge, 2001; Zheng et al., 2008).

Socialne veščine : Proces dokončanja WebQuest in teorija sodelovalnega učenja imata 
podobne koncepte. Oba cenita pozitivno soodvisnost, v individualno in 
skupinsko odgovornost ter medosebne in skupinske spretnosti pri učen-
ju (Dodge, 2001). Socialne veščine podpirajo učne dejavnosti/korake v 
spletnih iskanjih, na primer z dokončanjem nalog vrstnikov; vključene 
učne dejavnosti v procesu podpirajo pozitivno soodvisnost, individualno 
odgovornost in medosebne spretnosti študentov (Zheng et al., 2008).

Učenje s pod-
pornim odrom:

Podporni oder igra pomembno vlogo pri dosežkih učencev, kar vključuje 
zagotavljanje učencem nekaterih začasnih ravni podpore/ogrodij za pod-
poro njihove uspešnosti in sprosti njihove zmogljivosti. Je v povezavi z 
nekaterimi drugimi »pristopi, kot so konstruktivistične strategije, diferen-
cirano učenje, situirano učenje, tematski pouk in avtentično ocenjevan-
je«. S preprosto definicijo vadbe učitelj postopoma odstrani te omejene 
ravni podpore, »ko učenci ponotranjijo naprednejše intelektualne spret-
nosti« s svojo stalno prakso (marec, 2003).

Ti štirje temeljni konstrukti uporabe WebQuest so povezani s kritičnim razmišljanjem, globokim 
učenjem, sodelovalnim učenjem in teorijami transformativnega učenja. Z WQ učenci uporabljajo 
svoje miselne sposobnosti višjega reda; proces uporabe znanja podpira študente pri spodbujanju 
povezovanja znanja; spodbuja smiselno in poglobljeno učenje, hkrati pa vodi k prenosu/preoblik-
ovanju znanja v novo učenje; učenci sodelujejo in sodelujejo z vrstniki/drugimi pri iskanju rešitev/
pomenov/ustvarjanja izdelkov; (Brucklacher & Gimbert, 1999; Erlandson et al., 2010; Zheng et 
al., 2007).

2.2.1. Prednosti metodologije WQ v procesih poučevanja in učenja s primeri ra-
zličnih uporab 

Kot kažejo raziskave, WQ prinašajo veliko koristi vašim procesom poučevanja, kot so uporaba 
tehnologije, spodbujanje medosebnih spretnosti pri učenju, uporaba različnih metod poučevanja 
in delo z učenci, ki so bolj željni in motivirani za učenje (Briggs, 2013). ). Tukaj je nekaj prednosti 
metodologije WQ v procesih poučevanja in učenja z nekaj primeri in idejami, ki jih lahko uporabite.

1.  Omogoča integracijo/združevanje različnih učnih metod v en relativno preprost in priv-
lačen format.

   npr. Projektno učenje, raziskovalno učenje in sodelovalno učenje.

2. 2. Omogoča uporabo tehnologije v okolju poučevanja in učenja. 
“Uporabnejši način uporabe interneta za posameznike od zgodnjih let naprej.”
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3.  Posledica tega je povečanje motivacije učencev, kar pomeni delo z učenci, ki imajo višjo 
stopnjo radovednosti za odkrivanje in učenje. 

Osredotočenost WQ na avtentične probleme in skupinsko reševanje problemov vpliva na moti-
vacijo učencev.

4. Uporaba elementov avtentičnosti pri učenju.
To poveča stopnjo budnosti učencev, da odkrijejo in povežejo težave iz resničnega življenja ter 
znanje in spretnosti, ki jih razvijajo. Naloge “preoblikuje iz hipotetičnih nalog samo v učilnici v 
vprašanja, s katerimi se učenci srečujejo v življenju” (Thombs et al., 2008: 21).

NASVET: 

Oblikujte svoje WQ glede na trenutne resnične dogodke ali področja zani-
manja. 

npr. Teme, ki se ukvarjajo z zadevami, ki so trenutno v novicah in so prav 
tako predstavljene na internetu, nudijo vznemirljivo in motivacijsko lekcijo za 
študente, ki jih lahko raziskujejo po spletu (marec, 1998). 

5. WQ spodbujajo razvoj miselnih sposobnosti
Dobro zasnovan WQ nudi študentom okvir za izvajanje raziskav, primerjavo in primerjavo ter 
analizo teme.

NASVET: 

1.  Zagotovite okvir (strukturirano okolje za raziskovanje; seznam orodij/
spletnih mest itd.)

2. Navedite posebne korake za dokončanje naloge

3.  Prepričajte se, da so vaša navodila za zbiranje podatkov za razisk-
ovalni projekt jasno razumljena. (Prirejeno po Skylar et al., 2007).

6. Izboljšanje medosebnih veščin; spodbujanje sodelovalnega učenja
Učenci delajo individualno in z vrstniki glede na korake naloge ter se učijo drug od drugega in 
drug z drugim. V svojih skupinah lahko dobijo posebne vloge ali naloge. Vsak član opravi nalogo, 
kot je vrnitev določenega podatka/orodja/ustvarjalne ideje/delca sestavljanke v svojo skupino, da 
nadaljuje, kjer je vsak član dragocen za skupino (Briggs, 2013).

7. Avtonomno učenje
Učence se spodbuja, da prevzamejo odgovornost za svoje učenje in sprejemajo ozaveščene 
odločitve ter pri tem izkoristijo prednosti spletnih tehnologij (Aydin, 2016).

8. Prilagodljivost v razredu
Spletna iskanja so lahko zasnovana kot kratkoročna ali dolgoročna WQ, ki pokrivajo en predmet 
ali vključujejo več disciplin, odvisno od učnih ciljev in načrtovanja učiteljev(-ov).

NASVET 
1:

Lahko se osredotočite na zgodovinsko obdobje ali tematsko sklop; lahko 
zahtevate raziskavo o razmerjih med zgodovinskimi dogodki v tem obdobju in 
medicinskim napredkom, gospodarskimi spremembami, umetniškimi gibanji 
ali katero koli drugo temo, ki jo morate združiti (Thombs et al., 2008).

NASVET

2:

Lahko razmišljate o ustvarjanju WQ s svojimi kolegi učitelji, da združite ra-
zlične predmete v eno spletno nalogo ali niz spletnih nalog skozi celoten izo-
braževalni semester.
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9. Osredotočite se na kompleksno reševanje problemov
Metodologija WQ se s konstruktivističnim pristopom osredotoča na kompleksno reševanje prob-
lemov, kot je to potrebno v zadevah/problemih v resničnem življenju. Tako se od učencev zahte-
va, da se »od dejstev, ki jih raziskujejo, premaknejo k oblikovanju idej in rešitev«, ne le, da si 
zapomnijo, kaj je dejstvo (Thombs et al., 2008: 21).

Vprašanje za razmislek:

K reševanju kakšnih problemov iz resničnega sveta bi lahko spodbudili svoje učence pri vašem 
predmetu/kurikulumu ali izobraževalnem terminu? Katere kombinacije disciplin/predmetov si 
lahko omislite?

10. Merljivi rezultati
Z uporabo rubrik, ki opisujejo “merila uspešnosti, potrebna za doseganje strokovnosti na lestvici 
od začetne do zgledne ravni”, je mogoče izide izmeriti na standarden in praktičen način (Thombs 
et al., 2008).

11.Prilagodljivost in uporabnost pri različnih predmetih/disciplinah
Da bi dosegli učni cilj z individualnim, sodelovalnim in kooperativnim delom, WebQuest spodbuja 
pristop, ki temelji na poizvedovanju, za iskanje informacij na internetu. Skozi več strukturiranih 
vprašanj so učenci vodeni do določenih spletnih mest, ki od njih zahtevajo zbiranje, sintetiziranje 
velikosti in preureditev informacij v novi obliki (Pim, 2012). Tovrsten pristop se lahko uporablja pri 
različnih predmetih/disciplinah.. 

npr. Pri učenju angleškega jezika kot dodatnega jezika/tujega jezika: opravite anketno raziskavo 
na določeno temo, pri čemer vadite slovnične in leksikalne strukture. Še en primer pri pouku ge-
ografije, da se naučimo značilnosti držav. Pri tem je pomembno poskrbeti, da imajo učenci osre-
dotočenost, ustrezne strukturirane korake proti cilju in pomembna vprašanja, na katera morajo 
odgovoriti v procesu. Samo poimenovanje naloge ne bi zadostovalo, ker bi učenci izgubili sled..

NASVETI:

  Za odločanje o stopnjah učnih korakov in dejavnosti lahko uporabite 
Bloomovo taksonomijo. Spodaj je predstavljen vzorec.

 Priporočljivo je zagotoviti jasno razlago vsake stopnje dejavnosti.
  Priskrbite lahko nekaj dodatnih orodij, kot so zemljevidi shem in KWL 

grafikon*/ KWHLAQ** tabelo, ki bodo pomagali učencem organizirati 
njihove misli in zamisli.

  Priskrbite lahko tudi kopijo rubrike (ki jo boste uporabljali), prilagojeno 
uporabi učencev, da bodo na pravi poti s poudarkom.

Stopnje taksonomije za raz-
voj miselnih sposobnosti 
pri nalogi

Koraki/dejavnosti, ki jih je treba izvesti v nalogi

Ustvarite 

(Pretvorite znanje v nekaj 
novega))

Spremljanje vizualnih elementov in opomb na brošuri, 

Napišite prepričljivo pismo in spodbudite ljudi, naj obiščejo 
državo

Sintetizirajte Pridobite znanje in zabeležite zanimive informacije o državi 
s številnih spletnih strani 
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Evalvirajte Medsebojni pregled potovalnih brošur drugih skupin

Analizirajte Raziščite značilnosti potovalnih brošur na internetu

Uporabite Uporabite informacije za načrtovanje in ustvarjanje po-
tovalne brošure

Razumite Preverjanje ustreznosti informacij (priporočljivo je, da učitelj 
zagotovi seznam uporabnih spletnih strani)

* KWL grafikon: grafikon s specifičnimi vprašanji: kaj vem, kaj želim vedeti, kaj sem se naučil

**KWHLAQ tabela: tabela s posebnimi vprašanji: kaj vem, kaj želim vedeti, kako bom izvedel, 
kaj sem se naučil, kakšen ukrep bom sprejel in kakšna dodatna vprašanja imam..

Vir: Prirejeno po Pim, 2012..

2.2.2. Povzetek prednosti WA za učence in učitelje

Prednosti WQ za učence Prednosti WQ za učitelje

1. WQ so zabavni in učenci uživajo v 
učenju z njimi.
2. WQ so osredotočeni na učence.
3. WQ pritegnejo različne učne stile 
učencev (vizualni, zvočni, taktilni, kine-
matografski)
4. WQ zagotavljajo učinkovito izrabo časa 
pri pouku. 
5. WQ pomagajo učencem pri doseganju 
učnih kompetenc.
6. WQ spodbujajo sposobnosti kritičnega 
mišljenja. 
7. WQ spodbujajo digitalne kompetence 
učencev.
8. WQ pomagajo učencem, da se osre-
dotočijo na naloge. 
9. WQ spodbujajo učenčevo domišljijo.
10. WQ študentom pomagajo uporabiti, 
sintetizirati, analizirati in ovrednotiti, kar 
se učijo.
 

1. Podobna struktura v vseh WQ je praktična in 
obvladljiva.
2. Poudarek na veščinah poučevanja, potrebnih za 
branje WQ.
3. WQ spodbujajo učinkovito in strukturirano up-
orabo internetnega časa (lekcije, ki temeljijo na 
poizvedovanju, so zasnovane tako, da učence 
smiselno usmerjajo).
4. WQ ustrezajo raznolikim učnim potrebam 
učencev (individualno in skupinsko delo).
5. WQ vodijo učence k opravljanju nalog v razredu. 
6. WQ zagotavljajo učitelju, da so vsi učenci na 
spletnih mestih, na katerih bi morali biti.
7. Prek WQ lahko učitelji obravnavajo element indi-
vidualizacije pri poučevanju in učenju, da podprejo 
učenčev uspeh v splošnem kurikulumu. 8. Učitel-
ji lahko v zasnovo WQ vključijo učno podporo v 
obliki berljivosti, večjega besedila in enostavnejših 
navodil.
9. WQ sinhrono izboljšujejo tehnično in informaci-
jsko pismenost učiteljev.
10. WQ podpirajo učitelje pri uporabi različnih pris-
topov in uvajanju novih metod, tehnik in orodij.

Vzeto in prilagojeno po Amini et al., 2020.

Povzetek 
V tem poglavju ste preučevali, zakaj so WQ tako pomembno orodje; katere metode poučevan-
ja združujejo; kakšne prednosti prinaša metodologija WQ v proces poučevanja in učenja, npr. 
preučili ste tudi nekaj primerov in idej različnih uporab WQ za nadaljnji razvoj v procesih, ki jih 
vodite.
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Poglavje 3: Kako ustvariti lastne WQ 
Uvod 
To poglavje vsebuje posebnosti vsakega razdelka WQ, da učitelje spodbudi k ustvarjanju lastnih 
WQ, kot sledi::

 Opis osmih korakov, ki jih morajo učitelji/moderatorji upoštevati pri ustvarjanju spletnega     
      iskanja. 

 Štiri značilnosti spletnih iskanj. 
 Deset pravil za kakovost WebQuest.

3.1.Kako ustvariti lastne WQ 
Ko ustvarjate WebQuest, je koristno, da lahko ustvarite lastne spletne strani. Vendar to ni potre-
bno. Učitelji lahko ustvarijo WebQuest z uporabo različnih programov, vendar je najpogostejša 
in najpreprostejša metoda preprosto ustvarjanje Wordovega dokumenta, ki vsebuje povezave do 
spletnih strani.

Če želite ustvariti spletno nalogo, morate najprej prebrskati nekatere obstoječe spletne naloge. 
Številni odlični orisi WebQuest vam bodo pomagali, da boste bolje pripravljeni. Nekaj primerov je 
na voljo na: http://zunal.com/. 

Spodaj je več podrobnosti o 8 predlaganih korakih, ki jih morate upoštevati pri ustvarjanju splet-
nega iskanja. Ti ključni elementi so kombinacija Dodgeovih teorij iz let 1995, 1997 in 1999. 
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3.1.1.  8 korakov, ki jih morate upoštevati, da ustvarite spletno nalogo

Korak Ime Cilj Razlaga in nasveti Primer dejavnika psi-
hološkega dobrega 
počutja – občutek pri-
padnosti v šolo

1 Tema / 
naslov

Za opredel-
itev teme in 
“končnega 
izdelka” splet-
nega iskanja 
na podlagi 
dejavnika, ki 
ga je treba 
obravnavati.

Naslov naj bo kratek, 
pomenljiv, zabaven in priv-
lačen..

Ali se počutiš, da pri-
padaš? 

“Prava pripadnost se 
zgodi šele, ko svetu 
predstavimo svoj prist-
ni, nepopolni jaz, svoj 
občutek pripadnost nikoli 
ne more biti večja od 
naše ravni samospre-
jemanje”—Brene Brown

2 Uvod Predstaviti 
temo jedrnato 
in privlačno, 
da bi priteg-
nili pozornost 
učencev in jih 
motivirali.

Pri tem koraku gre za 
izdelavo privlačnega uvo-
da, ki bo učence aktivno 
vključil v izkušnjo WQ od 
začetka do konca. Uvod 
naj bralca potegne v le-
kcijo tako, da obravnava 
interese ali cilje učencev 
in/ali opiše zanimivo 
vprašanje oz.

problem. Graditi mora na 
učenčevem predhodnem 
znanju in g  učinkovito 
pripraviti tako, da mu po-
nudi okus, o čem govori 
lekcija. Začnete lahko s 
simulacijo, ki učencem 
pomaga razumeti prob-
lem, s katerim se soočajo, 
in vzbudi njihovo zaniman-
je.

Tudi ta stopnja pogosto 
uvaja ključne besede in iz-
raze, ki učencem pomaga-
jo razumeti temo in iskati 
po internetu..

Igrali boste vlogo 
novinarja! Napisati boste 
morali članek o občutku 
pripadnosti šoli z ana-
lizo nekaterih najboljših 
praks.

Pripadnost pomeni, da 
se počutiš sprejetega, 
vključenega ali del neče-
sa drugega. Ljudje se 
lahko počutijo, kot da pr-
ipadajo šoli, prijateljstvu, 
športni skupini ali celo 
učilnici. Nepripadnost je 
lahko povezana z občut-
ki ničvrednosti, dvoma 
vase, osamljenosti in 
žalosti ...
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Korak Ime Cilj Razlaga in nasveti Primer dejavnika psi-
hološkega dobrega 
počutja – občutek pri-
padnosti v šolo

3 Naloga Za nastavitev 
formalnega 
opisa tega, kar 
bodo učenci 
ustvarili v 
WebQuestu.

Če želite razviti učinkovit 
WebQuest, morate razviti 
zahtevna vprašanja.

To pomeni, da bi morali 
pripraviti vprašanja, ki od 
učencev zahtevajo iskanje 
in analizo različnih infor-
macij. Lahko razvijete 
tudi scenarij igre vlog, ki 
učencem da nalogo.

Naloga naj bo smiselna in 
zabavna. Ustvarjanje na-
loge je najtežji in najkrea-
tivniji del razvoja spletne 
naloge.

Zelo motivirajoče in za-
nimive naloge naj bodo 
primerne za skupinske 
dejavnosti in naj temeljijo 
na situacijah iz resničnega 
življenja.

V WQ lahko ustvarite ra-
zlične vrste nalog, odvisno 
od učnih rezultatov, ki jih 
želite doseči, vključno z 
dejavnostmi, na primer pri-
povedovanjem, reševan-
jem skrivnost, novinarske 
dejavnosti, povezane z 
oblikovanjem, ki zahtevajo 
doseganje soglasja, ana-
litične, podpirajo samo-
spoznavanje, podpirajo 
razmišljanje na visoki 
ravni in komunikacijske 
veščine skozi znanstvene 
in ustvarjalne naloge.

Občutek pripadnosti pozi-
tivno vpliva tudi na psiho-
socialno funkcioniranje 
učencev, kar pomeni 
njihovo sposobnost 
opravljanja vsakodnevnih 
aktivnosti in interakcije z 
ljudmi okoli sebe. Igrali 
boste vlogo novinarja 
in pripravili članek o do-
brih praksah v šoli, kar 
lahko pri učencih pov-
zroči pozitivna čustva 
in občutek pripadnosti. 
Ta WebQuest se vam 
bo zdel še posebej priv-
lačen, ker boste morali 
dirigirati intervjuje, skupaj 
z vašimi raziskavami, in 
dajate predloge o tem, 
kako pri učencih povečati 
občutek pripadnosti šoli. 
Ta spletna naloga je 
primerna za skupine 3 
učencev.

Izvesti morate raziskavo, 
napisati članek in priprav-
iti kratko PowerPoint 
predstavitev, da svoje 
ugotovitve pokažete 
razredu.
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Korak Ime Cilj Razlaga in nasveti Primer dejavnika psi-
hološkega dobrega 
počutja – občutek pri-
padnosti v šolo

4 Proces Opis korak-
ov, kako naj 
učenci opravi-
jo nalogo in 
navodila, kako 
raziskovati 
po internetu, 
zbirati podat-
ke, delati v 
skupinah in 
reševati konf-
likte za rešitev 
zadane na-
loge..

Korak »Proces« jasno 
opisuje, kaj morajo učenci 
narediti, in vrstni redv kat-
eri je treba opraviti nalogo.

Vsak korak mora biti jasno 
naveden, tako da večina 
študentov natančno ve, 
kje so v posameznem 
koraku procesa in kaj 
morajo storiti naprej, ne 
da bi potrebovali dodatna 
navodila.

V tem razdelku lahko do-
delite različne vloge, da 
študentom pomagate raz-
umeti različne perspektive 
in/ali deliti odgovornost za 
dokončanje naloge.

Vsak korak postopka mora 
vključevati povezave do 
spletnih strani, člankov, 
blogov, videoposnetkov 
itd., ki lahko učencem 
pomagajo dokončati nalo-
ga. Različne vrste korakov 
v procesih je mogoče in-
tegrirati v WQ, odvisno od 
učnih ciljev.

Pri določanju korakov 
procesa je treba upošte-
vati različne potrebe in 
sloge učencev poklicnega 
izobraževanja in uspos-
abljanja. Na primer, k 
tiskanju usmerjeni učenci 
(ki raje vidijo pisano bese-
do); slušni učenci (raje 
poslušajo); haptični učenci 
(raje praktičen pristop); 
interaktivni učenci (raje 
verbalizirajo); kinestetični 
učenci (učenje z delom); 
vizualni itd. (Institute for 
Learning Styles Research,

Ta WebQuest govori o 
ustvarjalnosti, zato imate 
svobodo izražanja svo-
je ustvarjalnosti v obliki 
članka in PowerPointove 
predstavitve. Za izvedbo 
raziskave lahko uporabite 
zagotovljenih virov, pa 
tudi drugih virov ali metod. 
Presenetite nas! 

Tukaj je nekaj ključnih točk, 
ki jih morate vključiti v vaš 
končni izdelek:

1.  Začnite z raziskavo! 
Preverite, kaj je občutek 
pripadnosti šoli in zakaj je 
pomemben. Kaj dejavniki 
vplivajo? Kakšna je vloga 
učitelja? Uporabite ponu-
jene vire za raziskovanje 
teme.

2. Čas za intervjuje!
Eden najmočnejših na-
povedovalcev pripadnosti 
šoli so učitelji. Ko se mladi 
počutijo ljubljene in preskr-
bljene za učitelje in mislijo, 
da so njihovi učitelji všečni 
in pravični, bolj verjetno 
poročati o občutkih pripad-
nosti šoli. Pripadnost je 
edinstvena izkušnja in moja 
raziskava je pokazala, da 
lahko nanjo vpliva veliko 
stvari. Intervju z učitelji in 
učenci.
Z uporabo ponujenih virov 
morate pripraviti ocenje-
valni obrazec ali vprašati 
tionnaire, za uporabo med 
intervjujem Za učitelje bi 
morali ugotoviti, kateri prak-
se, ki jih uporabljajo, med-
tem ko morate pri učencih
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Korak Ime Cilj Razlaga in nasveti Primer dejavnika psi-
hološkega dobrega 
počutja – občutek pri-
padnosti v šolo

 1996). oceniti njihov občutek hre-
penenja po šoli.  
3. Napišite članek!
Zberite informacije, ki ste 
jo opravili v prvem delu 
spletnega iskanja, z rezu-
ltati intervjuja in napišite 
svoj članek! iz teh ugoto-
vitev je mogoče marsikaj 
storiti za izboljšanje občut-
ka pripadnosti mladih. Iz 
naše raziskave vemo, da 
večina šol želi, da njihovi 
učenci čutijo pripadnost. 
Podajte predloge! 

4. Pokažite nam rezul-
tate! 
V zadnjem koraku tega 
spletnega iskanja morate 
pripraviti PowerPoint pred-
stavitev, ki bo vključevala 
to vsebino.

5 Viri Učencem 
ponuditi up-
orabna splet-
na orodja in 
spletna mesta 
za iskanje 
informacij o 
njihovi temi.

Učitelj bo učencem dal 
navodila, kako najti in 
uporabiti primerno virov, 
ki določa merila za izbiro 
zanesljivih spletnih virov 
informacij.

To so predvsem spletne 
strani, videi, dokumenti, 
članki itd., redka IT orodja 
za podporo učnemu pro-
cesu. Zagotavljanje teh 
virov pomaga osredotočiti 
vajo na obdelavo infor-
macij in ne le na iskanje

tako, da se izognete vi-
rom, ki bi učence lahko 
spodbudili k zgolj kopiran-
ju in lepljenju.

Viri morajo ustrezati vsebi-
ni in ne smejo presegati 3 
virov na korak (faze proce-
sa in virov).

Do You Feel Like 
You Belong? https://
kids.frontiersin.org/
articles/10.3389/
frym.2020.00099

Chapter 9. Sense of be-
longing at school. https://
www.oecd-ilibrary.org/
sites/d69dc209-en/index.
html?itemId=/content/
component/d69dc209-en  

5 ways to boost stu-
dents’ sense of school 
belonging. https://www.
monash.edu/education/
teachspace/articles/5-
ways-to-boost-students-
sense-of-school-belong-
ing 

A pedagogy of belong-
ing. https://cyc-net.
org/cyc-online/cy-
col-0303-belonging.html 
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Korak Ime Cilj Razlaga in nasveti Primer dejavnika psi-
hološkega dobrega 
počutja – občutek pri-
padnosti v šolo

6 Evalvaci-
ja in izidi 
učenja

Razviti ocen-
jevalno orodje 
za ocenje-
vanje ne le 
izdelka kot 
končnega re-
zultata, ampak 
tudi proces.

Ta korak poudarja 
definiranje učnih rezulta-
tov v skladu z nalogo in 
procesom WQ od začetka.

Rezultat spletne naloge 
je običajno pisni ali ustni 
izdelek ali multimedijs-
ka predstavitev. Dobra 
ideja je razvijati rubriko 
WebQuest, ki pojasnjuje 
učiteljeva pričakovan-
ja do učencev un meri 
uspešnost učencev z 
večplastnimi nalogami, ki 
temeljijo na izzivih.

Korak ocenjevanja, bod-
isi z ustvarjanjem lastnih 
rubrik ali drugih možnih 
ocen, mora ovrednotiti 
tako uspešnost učencev 
pri  oprijemljivih izdelkih, 
ki jih učenci ustvarijo med 
sejo (to so lahko poročila, 
predstavitve itd.). Na kon-
cu ure mora učitelj/moder-
ator razdeliti ocenjevalni 
list/vprašalnik učencem, 
da ocenijo svoje učenje in 
uro na splošno.

Način ocenjevanja us-
pešnosti učencev mora biti 
pravičen, jasen, dosleden 
in natančen ter specifični 
za zastavljene naloge. 
Prav tako mora opisati 
znanje, spretnosti in od-
nose, ki se bodo razvili/
spodbujali z izvajanjem 
WebQuesta.

Znanje
  Osnovno znanje o 

psiholoških vidikih 
občutka pripad-
nosti; 

  Izboljšana sploš-
na učinkovitost;;

Spretnosti
  Raziskati in sis-

tematizirati podat-
ke; 

  Narediti primer-
jalno raziskavo 
različnih vidikov; 

  Izboljšati reševan-
je problemov;

  Oceniti pomen 
pripadnosti šoli; 

  Oceniti zagotovl-
jena sredstva; 

  Razviti prožnost; 
  Ustvarjalno raz-

mišljanje;
  Pozitiven pogled; 
  Razviti komu-

nikacijske spos-
obnosti;

  Izboljšati timsko 
delo.

Stališča
  Naučiti se pom-

ena občutka pri-
padnosti za naše 
splošno dobro 
počutje; 

  Naučiti se dobrih 
praks za krepitev 
občutka pripad-
nosti;
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Step 
No. 

Name Goal Explanation and tips Example of the psycho-
logical wellbeing factor 
– a sense of belonging 
to the school

7 Zaključek Povzeti, kaj 
so se učen-
ci naučili po 
opravljeni 
nalogi na 
spodbuden 
način, ki jih 
bo navdihnil, 
da se bodo še 
naprej učili o 
temi..

Pri tem koraku gre za 
smiseln zaključek, ki učen-
ca spodbudi k razmišljanju 
o temi in globljemu ra-
zumevanju.

Učence spomni, kaj so se 
naučili, in povzame lekcijo.

Dijaki razmišljajo o znanju 
in učenju, ki so ga prido-
bili, in se spodbujajo, da 
svoje znanje in izkušnje 
širijo tudi na drugih po-
dročjih.

“Ljubezen, pripadnost 
in povezanost so pravi 
univerzalni viri dobrega 
počutja.” - Pregovor

8 Refleksijski 
dnevnik

Omogočiti 
učencem, da 
dodajo svoje 
občutke in ko-
mentarje med 
ali po izvedbi 
spletne na-
loge..

Ločen prostor za zakl-
jučkom za pomoč učitel-
jem pri povzetku učnih 
izkušenj in vtisov učencev.

 Učence spodbuja k raz-
mišljanju o procesu in 
rezultatih ter jim omogoča, 
da delijo svoje občutke, 
izkušnje z učenjem in vtise 
o opravljeni nalogi.

Med postopkom ustvarjanja spletne naloge si zapomnite naslednje 4 značilnosti spletnih nalog 
oz. WebQuestovj (Kellerjev ARCS model teorije motivacijskega oblikovanja, 1979):

  Pozornost. Biti mora zanimivo, da pritegne pozornost učencev.
  Ustreznost. Naloga mora ustrezati potrebam, interesom in motivaciji učencev. 
  Zaupanje. Učenci morajo biti prepričani, da lahko delajo na nalogi, saj bodo od učitelja/

moderatorja prejeli učinkovito vodenje in podporo na vseh stopnjah procesa.
  Zadovoljstvo. Učenci morajo biti zadovoljni s procesom, rezultatom ter stopnjo komu-

nikacije in sodelovanja.
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3.1.2.Deset pravil za kvalitetni WebQuest  

Ta pravila lahko uporabite kot kontrolni seznam, kot je prikazano spodaj:

1.  Zanaša se na jasno definirano strukturo, ki temelji na fiksnem naboru korakov, ki jih učenci 
zlahka razumejo in jim sledijo.

2. Je medpredmetno, vendar izpolnjuje standarde kurikuluma

3. Uporablja motivacijski uvod 

4. Predlaga realistične in ustvarjalne dejavnosti

5. Zahteva pridobivanje, selekcijo in organizacijo novih podatkov

6.  Vključuje skupno bazo dejavnosti za skupinsko delo in specializirani del, ki temelji na skup-
nem delu

7.  Zagotavlja smernice in navodila o različnih delih procesa, povezanih s kognitivnimi nalogami

8. Za ustvarjanje končnega izdelka je potreben skupni dogovor o pridobljenem znanjut

9.  Je vodena in učinkovita uporaba virov interneta ter orodij za dostop in obdelavo podatkov 

10. Zaradi svojih didaktičnih indikacij je enostavno prilagodljiva

Povzetek 
Ustvarjanje spletnega iskanja je lažje, kot si mislite! Samo sledite osmim gradnikom:

  Tema, ki pritegne pozornost - pomembna za učence.
  Uvod, ki usmerja učence in vzbudi njihovo zanimanje.
  Naloga, ki opisuje končni produkt aktivnosti.
  Postopek, ki pojasnjuje korake, skozi katere morajo učenci opraviti nalogo. 
  Viri so spletna mesta, ki jih učenci uporabljajo za dokončanje naloge.
  Evalvacija in izidi učenja, ki merijo rezultate dejavnosti.
 Zaključek povzema dejavnost in študente spodbuja k razmišljanju o procesu in rezultatih..
  The Reflection Journal, ki študentom omogoča, da dodajo svoje občutke in komentarje.

Spletna iskanja morajo biti vedno zasnovana na podlagi posebnih potreb in učnih stilov vaših 
učencev in lahko učencem nudijo različne senzorične izkušnje.

Viri 
Dodge B. (2017). Creating WebQuests. San Diego State University. https://webquest.org/in-
dex-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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Poglavje 4: Nasveti in triki o tem, kako 
premagati pogoste težave pri ustvarjanju 
spletnih nalog 
Uvod 
To poglavje vsebuje naslednje:

 Kako se izogniti pogostim oviram ali pastem pri ustvarjanju WQ;
 Nasveti in triki za premagovanje pogostih pasti;
  Kontrolni seznam za WQ ustvarjalca (kaj storiti, česa ne narediti, kako jih premagati).

V tem razdelku lahko najdete nekaj uporabnih smernic (kaj storiti in čemu se izogibati) pri uporabi 
WQ za učne namene. Voditelji naj jim sledijo pri ustvarjanju spletnega iskanja. 

4.1.Nekaj nasvetov in trikov, ki jih je treba upoštevati/premagovati pri ustvarjanju 
WQ
Pri ustvarjanju WebQuestov je treba upoštevati nekaj splošnih namigov::

  Spletne naloge so najprimernejše kot skupinske dejavnosti, čeprav si lahko predstavljamo 
individualna povpraševanja, zaradi česar je dejavnost uporabna v izobraževanju na dalja-
vo.

  Spletne naloge se lahko razširijo z vključitvijo motivacijskih elementov v njihovo osnovno 
strukturo, dajo učencem vlogo (npr. znanstvenik, detektiv, poročevalec) in spodbujajo iz-
menjavo med njimi.

  Spletne naloge so lahko zasnovane znotraj ene discipline ali pa so lahko interdiscipli-
narne. Ker je slednje bolj zahtevno tako za učence kot za inštruktorje, se naj začetniki 
držijo enopredmetnih spletnih nalog.

  Razumite svoje učence in ciljno skupino – razumite njihovo pričakovano raven znanja, 
spretnosti in motivacijo, da boste lahko učinkovito načrtovali dejavnosti, primerne zanje. 

 Ne pretiravajte z nivojem jezika za manj sposobne učence.
  Ustvarite sistem za spremljanje napredka učencev in jih obveščajte o rezultatih – povratne 

informacije spodbujajo učenje in motivacijo.
  Premislite o vseh možnih težavah, ki bi se lahko pojavile med izvajanjem spletnega iskan-

ja, in poskusite moderatorju vnaprej zagotoviti rešitve.
  Potrudite se, da potrdite vsak prispevek, da udeležence spodbudite k deljenju in ustvarite 

varno okolje.
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Pred/na začetku WebQuest: 
  Aktiviranje učencev in pritegnitev njihovega zanimanja in pozornosti, kar jih bo mo-

tiviralo za sodelovanje v naslednjih dejavnostih. Uporabite lahko: energizerje, spoznavne 
dejavnosti, prebijalce ledu, viharjenje možganov na temo spletnega iskanja (pisanje na list 
ali tablo) v manjših skupinah ali vsi skupaj.

  Poznavanje drug drugega - udeleženci bi se morali poznati, zato je zelo dobra praksa, 
da začnete z dejavnostmi spoznavanja. To ustvarja bolj sprejemljivo in udobno okolje, kjer 
lahko vsi nemoteno sodelujejo. 

  Smernice za varno in pravilno spletno iskanje -  ker WebQuest temelji na internetnem 
raziskovanju, bi morale biti informacije o tem, kako uporabljati iskalnike, katere ključne 
besede vključiti, kateri viri in spletna mesta so zaupanja vredni ter kako kritično oceniti 
vsebino spletnih mest, posredovane udeležencem. 

  Skupinska pravila - na začetku načrtujte nekaj minut, da razmislite o nekaterih skupin-
skih pravilih (brez telefonov med sejami, ko nekdo govori, drugi poslušajo, spoštljivost …) 
in poskrbite, da se vsi strinjajo z njimi. Če imajo udeleženci možnost sodelovati v procesu 
oblikovanja pravil, je večja verjetnost, da jim bodo sledili, saj se lahko z njimi bolj osebno 
povežejo.

Med WebQuest::
  Vsakdo mora dobiti priložnost izraziti svoje mnenje, da se izognemo neaktivnim in 

pasivnim udeležencem. To je mogoče doseči z delom v manjših skupinah, s kroženjem 
po skupini, kjer vsak pove nekaj o temi, z metanjem žoge osebi, ki naj govori naslednja, 
dokler se vsi ne povežejo itd. 

   Ne iščite pravilnih ali napačnih odgovorov, temveč raje izvirajte iz osebnih izkušenj, 
zaznav in argumentov učencev. To pomaga učencem, ki niso toliko prepričani v svoje 
znanje in spretnosti, da izrazijo svoje mnenje in sodelujejo pri nalogah ter spodbuja ust-
varjalnost in aktivacijo predznanja. 

  Upravljanje s časom je pomembno - tčasovne omejitve nalog spodbujajo udeležence k 
učinkovitemu delu na nalogi in omogočajo celotni skupini, da konča pravočasno, s čimer 
se izognejo utrujenosti in pomanjkanju energije. Ampak...

  Bolje je, da nimate preveč strogega urnika. Pustite udeležencem, da raziskujejo, uživ-
ajo in delno ustvarjajo potek seje.

  Naj bo zabavno– To je ena redkih priložnost za skupine, da sodelujejo v odprtem, varnem 
in podpornem okolju

  Poskrbite za raznolikost – uporabite povezave, ki vsebujejo bolj dinamično in interak-
tivno vsebino (ne le videe).

  Ne osredotočajte se le na  skupinske dejavnosti, saj vzamejo veliko časa. Individualno 
delo bi moralo prihajati pogosteje, da bi prihranili čas.

  Vključite vrsto različnih dražljajev; nekateri učenci se morda spomnijo besed iz be-
sedišča, ko jih igrajo, drugi se spomnijo branja namigov in gledanja diagrama, tretji učenci 
pa se spomnijo, da so slišali sošolce, ki so klicali odgovore. Zato si prizadevajte študen-
tom ponuditi različne čutne izkušnje, da se bodo lahko učili v skladu s svojim učnim stilom. 

 
 Preden se lotite naloge, se prepričajte, da jo vsi razumejo.
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Po WebQuest:
  Digitalna evalvacija - vsi udeleženci lahko to storijo hitro in preko spleta. Predlagano 

orodje je Microsoft Forms..

Vendar pa ima nekaj slabosti - udeleženci lahko klikajo vprašanja, ne da bi o njih razmišl-
jali, kar povzroči plitek pregled. Zato je predlagano kombiniranje osebne evalvacije s 
postavljanjem bolj poglobljenih vprašanj in spodbujanjem udeležencev k argumentaciji, 
pojasnjevanju odgovorov in postavljanju bolj splošnih vprašanj v spletnem obrazcu. 

  Med ocenjevanjem postavljajte odprta vprašanja, vendar naj bodo dovolj natančna, da se 
ne bodo počutila preobremenjena in da boste lahko dobili informacije, ki vas zanimajo.

4.2.A Kontrolni seznam za ustvarjalca WQ  
Uvod
Preverite, če dejavnost(-i):

 aktivira učenčevo predznanje.
  jih spodbuja k razmišljanju in zbiranju idej o WQ.
  pritegne njihovo zanimanje.
 pritegne njihovo pozornost.
 jih spodbuja k medsebojnemu spoznavanju.
 jih seznani s smernicami iskanja po spletu.
 jih seznani s skupinskimi pravili med WQ.

Naloge
Preverite, če dejavnosti/naloge::

  pomagajo doseči učne rezultate WQ.
  vključujejo skupinsko delo ali/in individualno delo.
 so povezani s predmetom WQ.
 vključujejo izmenjavo mnenj učencev in osebnih izkušenj o tej temi. 
  ne vključujte pravilnih ali napačnih odgovorov.
 vključuje različne vrste nalog, da bodo učenci zainteresirani.
  so časovno omejeni, vendar ne omejujoči.
  o razumljivi za vsakogar.

Proces
Preverite, če proces:

  vključuje predstavitev predmeta WQ za prilagajanje različnim učnim slogom. 
  vključuje predstavitev predmeta WQ za prilagajanje različnim potrebam učencev poklic-

nega izobraževanja in usposabljanja.
 vključuje multimodalne strategije poučevanja.
 spodbuja sproščeno in zabavno vzdušje.

Viri
Preverite, če so priporočeni viri:

 izčrpi za različne ravni jezika in znanja učencev.
  zanesljivi.
 znanstveno priznani.
  učencem predstavljajoi sodobna IT orodja.
 učence odvračajo od kopiranja in lepljenja.
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Evalvacija
Preverite, ali je evalvacija WQ:

 (individualna ocena) je spletna.
 (skupinska evalvacija) poteka kot osebna debata.
 vključuje sproščeno in odprto vzdušje.
  vključuje odprta vprašanja. 
  daje udeležencem možnost prostega komentiranja.
 so vprašanja dovolj konkretna?

Zaključek
Preverite, če zaključek vsebuje:

 povezovanje različnih tem, celovito vključenih v WQ.
 razmišljanje o temi.
 spodbudo za globlje razumevanje.

Povzetek 
Ko pripravljate WebQuest, morate upoštevati 3 faze: začetek, “med” in “po”. Na prvi stopnji je 
pomembno misliti na pripravo študentov; v drugi fazi zagotovite, da se počutijo udobno, varno in 
vključeno, v naslednji fazi pa opravite zaključek in spremljanje. 

Viri
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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Poglavje 5: Paket virov za dobro počutje 
Uvod 
Ker ste učitelj in skoraj vsak dan komunicirate z učenci, ste morda eden najboljših, ki vidite, ka-
tere so prednosti in slabosti vaših učencev. Tako je lahko ustvarjanje lastnih novih spletnih nalog 
uporabno orodje, ki bi pomagalo natančno obravnavati potrebe učencev in učinkovito izboljšati 
njihove veščine dobrega počutja in posledično njihovo duševno zdravje kot celoto. Da zagotovi-
mo, da WebQuest, ki ga ustvarite, vsebuje zaupanja vredne informacije, je zasnovan na način, ki 
bo odmeval med učenci in bo usmerjen v njihove veščine dobrega počutja, vam nudimo seznam 
referenc, ki vsebuje zanesljive in lahko berljive informacije o duševnem zdravju in načinih za 
njegovo promocijo. 

Ta seznam uporabnih referenc, povezav in virov, povezanih z dobrim počutjem učencev, je 
koristno orodje, ki vam bo pomagalo pridobiti obsežno znanje o temi blagostanja in duševnega 
zdravja, ki je lahko koristno na dva načina:

 1.  To znanje boste lahko uporabili za ustvarjanje novih dejavnosti, ki temeljijo na spletnem 
iskanju, ki bodo učence spodbudile, da se poglobijo v temo duševnega zdravja in razvijejo 
spretnosti, potrebne za njegovo vzdrževanje.

 2.  Razvili boste veščine, potrebne za redno spodbujanje dobrega počutja učencev v razredu, 
opazili boste, kdaj imajo težave, in jim boste sposobni zagotoviti zadostno pomoč.

5.1. Učenje o duševnem zdravju 
Spodaj boste našli tabelo s seznamom povezav. Prvi del tabele vsebuje povezave, ki vam bodo 
dale širok pregled nad tematiko duševnega zdravja in vse, kar morate vedeti, da povečate svojo 
pismenost in pismenost o duševnem zdravju učencev. V drugem delu tabele boste našli seznam 
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veščin dobrega počutja, na katerih so bile zgrajene spletne naloge. Vsaka veščina ima ustrezno 
povezavo z informacijami o njenih učinkih na dobro počutje učencev skupaj z nasveti, kako jo 
spodbujati. Vsaka spletna naloga tematsko pokriva eno spretnost. Tej logiki lahko sledite, ko ust-
varjate lastne spletne naloge.

Tema Povezave Dodatne informacije

Kako razumemo 
duševno zdra-
vje?

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

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

1. Duševno zdravje je spekter. 

2, Kaj vpliva na duševno zdravje - 
biopsihosocialni model duševnega 
zdravja

Težave z 
duševnim zdra-
vjem

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

Pregled najpogostejših duševnih 
težav, možnih vzrokov in okrevan-
ja.

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

Opredelitev rezilientnostii in nasveti 
za učitelje o tem, kako zgraditi rez-
ilientnost

Stigma o dušev-
nem zdravju

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

Kaj je stigma duševnega zdravja? 
Kako ali vpliva na ljudi, ki doživljajo 
duševne težave? Kako jo obravna-
vati?

Skrb za dobro 
počutje - za 
mlade

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

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

Informacije predstavljene na način, 
ki je blizu mladim. Z vidika učitel-
ja – daje dober vpogled v to, ka-
tere informacije so pomembne za 
mlade in kakšen je učinkovit način 
za njihovo strukturiranje.
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Kako poiskati 
pomoč in pod-
poro - za mlade

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

Celovit pregled, kje lahko mladi 
najdejo podporo za svoje duševno 
zdravje – od pristopov samopo-
moči do razpoložljivih vrst storitev 
duševnega zdravja in koristnih stik-
ov. Kot učitelj je bistvenega pome-
na, da znamo svetovati in usmerjati 
učence, naj poiščejo podporo za 
svoje duševno zdravje..

Povezave, ki vsebujejo informacije o veščinah ali dejavnikih, na katerih so bile zgra-
jene spletne naloge in ki pomembno vplivajo na dobro počutje učencev: 
*niso obravnavane v zgornjih povezavah

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

Občutek pripadnosti v šoli https://www.panoramaed.com/blog/stu-
dent-sense-of-belonging 

Uravnavanje čustev https://www.verywellmind.com/emotion-regula-
tion-skills-training-425374 

Nediskriminacija in sprejemanje 
različnosti

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

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

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

Ustrahovanje in ustrahovanje na 
spletu

https://www.stopbullying.gov/ 

Celotna stran je namenjena temi ustrahovanja. Pre-
verite različne razdelke za definicije, preprečevanje in 
odgovore.

Ustrezna kognitivna obremen-
jenost

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

Odločanje https://ohioline.osu.edu/factsheet/HYG-5301 

Diskutiranje z učenci o uporabi 
substanc

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

Empatija https://youtu.be/1Evwgu369Jw 



5.2. Ustvarjanje lastnih WebQuest-ov z uporabo paketa virov za dobro počutje 
Po ogledu toliko povezav se morda sprašujete – kaj naj zdaj storim z vsemi temi informacijami? 
Obstajata dva načina, kako vse te informacije prenesti v prakso in iz tega izkoristiti koristi in oba 
se vrtita okoli spletnih nalog – interaktivnega in praktičnega načina za pogovor in spodbujanje 
dobrega počutja učencev v razredu.

1. Spremenite in izboljšajte že obstoječe WebQuest spletne naloge   
Morda obstajajo spletna iskanja, za katera menite, da ideje ne razumejo v celoti ali jim manjkajo 
pomembni vidiki. Imate morda v mislih vajo, ki jo želite dodati v določeno spletno nalogo? Lah-
ko spremenite podrobnosti spletnih nalog z uporabo informacij iz zgornjih povezav. Povezave 
vsebujejo verodostojne informacije, ki odražajo sodoben pristop k duševnemu zdravju, zato ste 
lahko prepričani, da bodo vaše spremembe v skladu z drugimi spletnimi nalogami. Smernice o 
tem, kako posodobiti spletne naloge, najdete v Poglavju 4 in 5.

2. Ustvarite lastne WebQuest spletne naloge.
Morda opazite posebne veščine dobrega počutja, ki jih morajo vaši učenci najbolj izboljšati. Ali 
pa menite, da nekatere veščine dobrega počutja zahtevajo več pozornosti? Ali pa jih je mogo-
če predstaviti na drugačen način kot to stori obstoječa spletna naloga? Nadaljujte in ustvarite 
popolnoma nove dodatne spletne naloge. Prenesite informacije iz povezav v prakso in ustvarite 
interaktivne in smiselne vaje, ki ustrezajo kognitivni obremenitvi vaših učencev. Prav tako im-
ate edinstveno priložnost, da se posvetujete s samimi učenci – katere teme in veščine dobrega 
počutja se želijo dotakniti? Kakšne vaje so zanje najučinkovitejše? Smernice za ustvarjanje last-
nih spletnih nalog najdete v Poglavju 4 in 5..

5.2.1. Prednosti
Če začnete ustvarjati, posodabljati in redno uporabljati WebQuest v svoji učni praksi, bo postal 
učinkovito orodje za promocijo dobrega počutja. Uporabljanje spletnih nalog v razredu ne samo 
spodbudi učence, da se seznanijo s temami duševnega zdravja in praksami za spodbujanje 
dobrega počutja, ampak tudi ustvari priložnosti za razpravo o osebnih izkušnjah, občutkih in 
duševnih stanjih. Z drugimi besedami, izpolnjevanje spletnih iskanj daje možnost ustvarjanja od-
prtega in sprejemljivega okolja v razredu. 

Poleg tega, ko ste se v prejšnjih dejavnostih seznanili s temo duševnega zdravja, ste zdaj do-
bro opremljeni, da opazite, kdaj učenci morda potrebujejo pomoč, in se na njihove skrbi in stanja 
odzovete na empatičen način. Takšna pozitivna okolja s pozornimi in dostopnimi učitelji imajo 
lahko neizmerne pozitivne učinke na dobro počutje učencev, jim dajejo podporo in samozavest pri 
odločitvah, ki jih sprejemajo, zato postanejo bolj proaktivni glede svojega življenja in so odporni, 
ko se soočajo z različnimi življenjskimi izzivi.

5.3. Vključevanje drugih / vrstnikov
Za izvajanje učinkovitih strategij za spodbujanje duševnega zdravja potrebujemo pristop celotne 
šole. Čeprav je to dolg proces, ki je odvisen od šolske politike, lahko začnete tako, da več učitel-
jev uvedete v spletne naloge in promocijo dobrega počutja v razredu. Povabite jih k sodelovanju 
pri ustvarjanju novih spletnih nalog, razložite, kako delujejo, in jih spodbudite, da jih uporabljajo v 
svojih razredih. Je odličen način, da se posvetite temi duševnega zdravja in med seboj izmenjate 
izkušnje, težave ali dobre prakse. Kolegialnost in podpora sta močni orodji za krepitev ekspertize 
in zagotavljanje čustvene podpore pri obvladovanju ne le delovnih, temveč tudi osebnih stresov. 
Na koncu bi lahko vsi imeli koristi od informacij, ki jih ponujajo spletne naloge.
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Povzetek 
Duševno zdravje je zelo raznolika in občutljiva tema, ki zahteva delikaten pristop. Imeti morate 
ozadje, da lahko obravnavate potrebe mladih in jih podpirate, ko je to potrebno. O duševnem 
zdravju mladih je na voljo veliko več informacij. Še naprej iščite zanesljive vire, ki:

 1. Ne nasprotujejo informacijam, predstavljenim na navedenih povezavah;
 2. Spodbujajo pristop k duševnemu zdravju, ki temelji na človekovih pravicah in je osre-

dotočen na človeka, ter se opira na biopsihosocialni in ne na biomedicinski model;;
 3. Na noben način ni stigmatizirajoč. 

S poglobljenim razumevanjem teme boste postali bolj samozavestni pri ustvarjanju spletnih 
nalog in vsakodnevnem spodbujanju dobrega, sprejemljivega in razumevajočega okolja v vaši 
učilnici. Izpolnjevanje spletnih nalog in razprava o teh temah skupaj z učenci jim lahko pomaga, 
da postanejo aktivni akterji svojega življenja, ki vedo, kako poskrbeti za svoje dobro počutje, in 
postanejo pripravljeni na vstop v odraslost in spopadanje z naravnimi izzivi, ki se pojavljajo v 
življenju!
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