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Giriş 
StayWell Projesine Hoşgeldiniz!

StayWell projesi, sosyal ve duygusal beceriler edinerek mesleki eğitim öğrencilerinin iyilik halini 
ve ruh sağlığını geliştirmek ve sürdürmek için yenilikçi bir web öğrenme yaklaşımı geliştirmeyi 
amaçlayan, inovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değiş tokuşu ile ortaya çıkan bir Erasmus + 
Stratejik Ortaklık projesidir. Etkili bir şekilde çalışmalarına, mesleki eğitimlerinde ustalaşmalarına, 
hayat ve iş piyasasına girmelerine yardımcı olmak, projenin hedefleri arasındadır.

Projede 2 yenilikçi çözüm bulunmaktadır :

 1.  Proje, ortaöğretim mesleki eğitim öğrencilerine, öğretmenlere, liderlere ve rehber 
öğretmenlere, mesleki eğitim öğrencilerinin psikolojik, bilişsel, sosyal ve fiziksel iyilik halini 
ölçmek, izlemek ve sürekli iyileştirmek için yeni ve güncel bir web tabanlı araç sunmaktadır.

 2.  Proje, mesleki eğitim öğrencilerinin iyilik hali becerilerini web macerası şeklinde web tabanlı 
öğrenme etkinlikleri aracılığıyla artırmak ve sürdürmek için sanal meydan okumaya dayalı 
bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Proje, dijital bir laboratuvarın tasarımında web maceralarının kullanılmasıyla, mesleki eğitim 
öğrencilerinin psikolojik, bilişsel, sosyal ve fiziksel iyilik hali düzeylerinin farkına varmalarını, 
doğrulamalarını ve sürekli iyileştirmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Konuyla ilgili olarak, 
Dijital İyilik Hali Laboratuvarı Yönlendirme Rehberi, eğitim uzmanlarının sanal meydan okumaya 
dayalı öğrenme ortamını kullanmaya başlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Mesleki eğitim ve öğretim öğrencilerinin iyilik hali ve ruh sağlığı için bu kapsamlı yol gösterici araç, 
mesleki eğitim öğretmenlerinin, proje yenilikçi web yaklaşımının uygulanmasında, uyarlanmasında 
ve aktarılabilirliğinde onları desteklemek için tam döngülü bir gezinme aracının geliştirilmesi 
yoluyla sınıfta zorluğa dayalı öğrenme ve iyilik halinin teşviki ile ilgili pedagojik yaklaşımlarını 
zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.
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Önsöz
Sayın Eğitim Uzmanları,

Bu rehberde, dijital laboratuvar yaklaşımının pratikte nasıl uygulanacağına ve web maceralarınızı 
(wm’ler) nasıl oluşturacağınıza ve meydan okumaya dayalı öğrenme için yenilikçi öğretim 
yaklaşımlarını kullanmada nasıl başarılı olacağınıza dair adım adım bir kılavuz bulacaksınız.

The rehber, 2 bölümden oluşmaktadır:

Bölüm 1. Uygulama Rehberi

Bu bölüm, mesleki eğitim uzmanlarına, mesleki eğitim öğrencilerinin iyilik hali ve ruh sağlığını 
artırmak için sınıftaki Dijital İyilik Hali Laboratuvarının nasıl etkili ve güvenli bir şekilde kullanılacağı 
konusunda rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır.

Bölüm 2. Gelişim Rehberi

İkinci bölüm, mesleki eğitim uzmanlarını, özellikle öğretmenleri, aynı veya diğer konu alanlarındaki 
web macerasına dayalı etkinliklerinin tasarımı ve geliştirilmesinde desteklemek ve böylece meydan 
okumaya dayalı öğrenme ile ilgili pedagojik yaklaşımlarını daha da geliştirmek için tasarlanmıştır.
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Bölüm 1. Uygulama Rehberi 
U

yg
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Web Macerası Metodolojisine Giriş

Dijital İyilik Hali Lab Kullanımı 

Web Macerası Oturumlarımlarının Planlanması ve Yönetilmesi

Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Performans Değerlendirmesi

StayWell Pilot Raporu

Hedef: 
Bu bölüm, mesleki eğitim öğrencilerin iyilik halini ve ruh sağlığını artırmak 
için sınıfınızdaki Dijital İyilik Hali Laboratuvarını nasıl etkili ve güvenli bir 
şekilde kullanacağınız konusunda yardımcı olmaktır.
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Bölüm 1‘deki kısımların öğrenme çıktıları:
Kısım 1: Web Macerası Öğretim Metodolojisine Giriş‘i bitirince:

 Proje hakkında daha fazlasını keşfedeceksiniz.
 Web macerası öğretim metodolojisinin ne olduğunu tanımlayacaksınız.
  Metodolojinin öğrencilere ve öğretmenlere iyilik hali ve ruh sağlığı bağlamında ne gibi 

avantajlar sunduğunu anlayacaksınız.
  Metodolojinin iyilik hali ve ruh sağlığı bağlamında sunduğu avantajlarla ilişkilendireceksiniz.

Kısım 2: Dijital İyilik Hali Lab Kullanımı‘nın bitirince:
  3. Fikriçıktıdaki Web Maceralarının öğelerini öğrencilerle birlikte kullanırken öğretmenlerin 

rollerini ve sorumluluklarını tanıyacaksınız.
  Öğrencilerin iyilik hali ve ruh sağlığı bağlamında Web Macerası kullanımını baştan sona 

keşfedeceksiniz.
  Öğrencilerle nasıl çalışılacağına ilişkin yönergeleri izleyerek Dijital İyilik Hali Laboratuvarı’nı 

etkili bir şekilde kullanacaksınız.

Kısım 3. Web Maceralarının Planlanması ve Yönetilmesi‘ni bitirince:
  Eğitim amaçlı web kaynakları ve BT araçları olarak web maceraları ile çalışırken bazı 

hususları tanıyacaksınız.
 Web maceralarını seçerken üç yaklaşımı açıklayacaksınız.
 Bir yaklaşım benimseyerek web macerası oturumları gerçekleştireceksiniz.
 Web maceralarını seçerken bazı faktörleri tanıyacaksınız.
  Web macerası oturumlarında izlenecek adımlarla bir kolaylaştırıcının rolü hakkındaki 

anlayışınızı geliştireceksiniz.

Upon completing Chapter 4. Evaluation of VET Learners’ Performance
  You will explain how to evaluate learners’ performance via a rubrics assessment grid 

throughout each of the WebQuests.
  You will improve your understanding of evaluation with the suggested flexible methods of 

evaluation.
 You will recognize the basics of rubric creation.
 You will give examples of rubrics meeting different criteria.
 You will create rubrics for the evaluation of WQs with multi-faceted activities.

Kısım 4. Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Performans Değerlendirmesi‘ni bitirince:
  Öğrencilerin performanslarını, web maceralarının her birinde bir değerlendirme tablosu 

aracılığıyla nasıl değerlendireceğinizi açıklayacaksınız.
  Önerilen esnek değerlendirme yöntemleri ile değerlendirme anlayışınızı geliştireceksiniz.
  Rubrik oluşturmanın temellerini öğreneceksiniz.
  Farklı kriterleri karşılayan değerlendirme listelerine örnekler vereceksiniz.
 Çok yönlü etkinliklerle web maceralarının değerlendirilmesi için rubrik listeleri oluşturacaksınız.

Kısım 5. StayWell Pilot Raporunu bitirince:

 Projenin StayWell İyilik Hali Beceri Kutusu ve Dijital iyilik Hali Lab’ın pilot test deneyimlerini 
ve gösterilerini tüm ortak ülkelerde keşfedeceksiniz.
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Kısım 1: Web Macerası Öğretim 
Metodolojisine Giriş
Giriş
Digital Wellbeing Lab Yönlendirme Rehberi‘ne hoş geldiniz!
Bu bölümde, StayWell projesinde uygulanan web macerası öğretim metodolojisi hakkında bazı 
temel bilgiler bulacaksınız.

1.1.  
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 Projesi
StayWell projesi, sosyal ve duygusal beceriler edinerek mesleki eğitim öğrencilerinin iyilik halini 
ve ruh sağlığını geliştirmek ve sürdürmek için yenilikçi bir web öğrenme yaklaşımı geliştirmeyi 
amaçlayan, inovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değiş tokuşu ile ortaya çıkan bir Erasmus 
+ Stratejik Ortaklık projesidir. Etkili bir şekilde çalışmalarına, mesleki eğitimlerinde ustalaşmaları-
na, hayat ve iş piyasasına girmelerine yardımcı olmak, projenin hedefleri arasındadır.

The StayWell projecini 4 tane fikri çıktısı bulunmaktadır: İyilik Halinin Haritalanması (Fikri çıktı 
1),  İyilik Hali Beceri Kutusu (Fikri çıktı 2), Dijital İyilik Hali Laboratuvarı (Fikri çıktı 3), ve Dijital İyilik 
Hali Laboratubarı Yönlendirme Rehberi (Fikri çıktı 4). 
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1.2. Fikri çıktı 4‘ün Hedefi: Dijital İyilik Hali 
Laboratuvarı Yönlendirme Rehberi
Bu çıktının amacı, iki yönlü bir amacı olan kapsam-
lı bir yol gösterici araç olacak olan Digital Wellbe-
ing Lab Navigasyon Kılavuzunu tasarlamaktır:

1. Mesleki eğitim öğretmenlerini, mesleki eğitim 
öğrencilerinin iyiliik halini ve ruh sağlığını artırmak 
için sınıftaki Dijital İyilik Hali Laboratuvarını etkili ve 
güvenli bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda 
yönlendirmek.

2. Mesleki Eğitim öğretmenlerini, aynı veya diğer 
konu alanlarındaki kendi web macerasına day-
alı etkinliklerinin tasarımı ve geliştirilmesinde 
desteklemek ve böylece meydan okumaya dayalı 
öğrenme ile ilgili pedagojik yaklaşımlarını daha da 
geliştirmek.

1.3.Web Macerası Öğretim Metodolojisi
Web macerası, öğrencilerin birincil öğrenme aracıları olarak rolünü vurgulayan, araştırmaya 
yönelik ve web tabanlı bir öğrenme etkinliğidir.
Web macerası, öğrencilerin çevrimiçi bir grup etkinliği süreci aracılığıyla bilgi arama moti-
vasyonunu güçlendirmeyi amaçlar. Bu süreçte öğrenciler belirli bir konuyla ilgili çevrimiçi verileri 
(kaynakları) alır ve analiz eder, onları bilgiye dönüştürür ve nihai bir ürün oluşturarak yeni bilgileri 
ve anlayışlarını sunarlar.
Bir öğretme/öğrenme yöntemi olarak web macerası, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımının yanı 
sıra proje tabanlı öğrenmeyi de teşvik eder. Öğrenciler, bilgi ve beceri kazanmak ve çalıştıkları 
konu hakkında daha derin bir anlayış elde etmek için gerçek dünyadaki sorunları ve zorlukları 
keşfederler.
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Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ 
Wellbeing and Mental Health

 “True belonging  
only happens when we  
present our authentic, 

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

Brene Brown
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Introduction
Hello and welcome to this WebQuest! 

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

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

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

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

Wellbeing dimension: Psychological wellbeing

Factor related to this WebQuest: Sense of belonging to school

Skills to be developed/ boosted with 
the WebQuest:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Awareness of the good practices for enhancing the 
sense of belonging

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

Attitudes  Enhance the general performance; 

 Feel more connected to the school environment;

 Improve relationships with others.

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

Proverb

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

Resim: StayWell Web Macerası Örneği

Her web macerasının aşağıdaki bir yapısı bulunur:
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1. Giriş: Giriş, bağlamı içerir, öğrencilere arka plan bilgisi sağlar ve ilgilerini çeker.

2. Görev: Görev, web sorgusunun sonuna kadar sunulması gereken sonucu açıklar.

3. Süreç: Süreç, öğrencilerin atanan görevi tamamlamak için izlemeleri gereken adımları ve rolleri özetle-
mektedir. Sürecin her adımı, öğrencilerin görevi yerine getirmelerine yardımcı olmak için kullanılabilecek 
web sayfalarına, makalelere, bloglara ve videolara bağlantılar içermelidir.

4. Kaynaklar: Öğrencilerin kullanması gereken çevrimiçi kaynaklar. Bunlar çoğunlukla web siteleri, video-
lar, belgeler ve makalelerdir. Bunları sağlamak, alıştırmanın bilgilerin işlenmesine odaklanmasına yardımcı 
olur.

5. Değerlendirme &  Öğrenme Çıktıları:  Öğrencilerin performanslarını ölçmekle uyumludurlar. Adil, açık, 
tutarlı ve görevlere özgü olmalıdır.

6. Sonuç: Sonuç, öğrencilerin web macerası sonunda öğreneceklerini içerir ve onları deneyimlerini ve 
bilgilerini genişletmeye teşvik eder.

7. Yansıtma Günlüğü: Sonuçtan sonraki ayrı bir alan, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme deneyimlerini 
ve izlenimlerini özetlemelerine yardımcı olmak için mesleki eğitim öğrencilerinin wevb macerası uygulaması 
sırasında veya sonrasında duygularını ve yorumlarını eklemelerine olanak sağlayacaktır.

1.4. Web Macerası Metodolojisini Öğretmenlere Uygulamanın Faydaları
Web maceralarının öğretmenlerin dersleri için önemli avantajları vardır. İlk olarak, web sorgularının belirli 
bir tasarım süreci bulunur ve öğretmenler derslerini geliştirmek için benzer bir yapı izlerler. Ayrıca, sor-
gulamaya dayalı dersler öğrencilere anlamlı bir şekilde rehberlik etmeyi amaçladığından, web macerası 
metodolojisi onlara interneti yapılandırılmış bir şekilde kullanma fırsatı sunar. Bununla birlikte öğretmenler, 
çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak, tüm öğrencileri görevde tutarak 
ve kişiselleştirilmiş öğrenmeyi benimseyerek dersleri daha kolay tasarlayabilirler. Son olarak, öğretmenler 
daha yaratıcı hale gelebilir ve dersin hedeflerine ulaşmanın alternatif yollarını bulabilirler.

Mesleki eğitim öğretmenlerini yenilikçi web 
meydan okuma tabanlı metodolojilerde eğitmek, 
mesleki eğitim öğrencilerinin iyilik halini artıra-
cak, sorgulamaya dayalı etkinliklerini geliştir-
melerine yardımcı olacak ve bunları akıllıca mü-
fredatla harmanlayacaktır. Bu şekilde, ilgi çekici 
bir öğrenme ortamı yaratma ve sınıfta öğrenci 
merkezli öğretimi uygulama kapasitelerini artıra-
cak ve daha motive olmuş ve daha iyi perfor-
mans gösteren öğrencilere sahip olacaklar.

1.5. Web Macerası Metodolojisini Öğrecilere Uygulamanın Faydaları

Web macerası metodolojisinin öğrenciler üzerinde 
faydalı etkileri vardır. Web macerası, farklı öğrenme 
stillerine (ör. görsel, kinestetik) sahip öğrencilere 
hitap eden öğrenci merkezli bir tekniktir. Dahası, 
öğrenciler ders sırasında daha fazla odaklanır 
ve yumuşak becerilerini (ör. eleştirel düşünme 
ve yaratıcılık) geliştirmek için benimserler. Ayrıca 
çalışmalar, web maceralarının öğrencilerin yeni 
yetkinlikler öğrenmelerine, bilgisayar okuryazarlığı 
geliştirmelerine ve ardından öğrendiklerini uygu-
lamalarına, sentezlemelerine, analiz etmelerine 
ve değerlendirmelerine yardımcı olduğunu ortaya 
koydu. Son olarak, öğrenciler web sorgularını 
eğlenceli bir öğrenme süreci olarak görür ve ufuk-
larını açarlar.
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Web maceralarını uygulamak, ilk olarak mesleki eğitim öğrencilerini öncelikle internetteki bilgileri 
bulma, analiz etme, sınıflandırma, sentezleme, değerlendirme ve yeni fikirleri yerleşik bilgiye en-
tegre etme konusunda bilgilendirir. İkincisi, mesleki eğitim öğrencileri kendilerini olumsuzluklarla 
ve okulla ilgili kaygılar, kötü fiziksel alışkanlıklar ve çatışmalarla başa çıkma ve öz yeterlik, empati 
ve sosyallik gösterme konusunda bilgilendirir.

Kaynaklar:
 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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Kısım 2: Dijital İyilik Hali Lab Kullanımı
Giriş
Bu bölüm, öğretmenlere, öğrencilerin iyilik halini ve ruhsal sağlığını artırmak için sınıftaki İyilik Hali 
Dijital Laboratuvarının nasıl etkili bir şekilde kullanılacağına dair yönergeler sunmaktadır.

Digital Wellbeing Lab, mesleki eğitim öğrencilerinin olumlu iyilik hali ve ruh sağlığını geliştir-
melerine ve sürdürmelerine yardımcı olmak için web maceraları şeklinde web tabanlı öğrenme 
etkinlikleri içeren açık bir eğitim kaynağıdır. Rehberli keşif yoluyla işbirliğine dayalı öğrenmeyi 
teşvik eden meydan okumaya dayalı bir öğrenme ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

2.1. Dijital İyilik Hali Lab Erişimi 
Dijital Laboratuvara, proje web sitesinde bulunan StayWell proje platformu üzerinden erişilebilir: 
https://staywell-project.eu/platform/ 
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Platform düğmesine tıklandığında, StayWell konsorsiyumunda yer alan 6 ortak ülkeye karşılık 
gelen 6 bayrakla etkileşimli proje platformu belirir. Seçilen dile bağlı olarak sistem, İyilik Hali Bec-
eri kutusuna ve Dijital İyilik Hali Laboratuvarına erişime izin vermek için kayıt ister.

Kayıt penceresinin bir parçası olarak ”Kullanıcı türü“ nde öğretmenler açılır menüden ”Mesleki 
Eğitim Öğretmeni“ ni seçmeli, ardından ”Hesap türü” ne karar vermelidir - bu bireysel bir hesap 
veya grup hesabı olabilir. Bireysel ve grup hesabı arasındaki seçim, öğretmenlerin Wellbeing 
Beceri Kutusu üzerinde çalışmaya başlamak ve öğrencilerden Öz Testi doldurmalarını istedikleri 
durumlarda önemlidir. Grup hesabı, tüm sınıf için test sonuçlarının birlikte görüntülenmesine izin 
verecektir. Öğretmenlerin yalnızca Dijital İyilik Hali Laboratuvarını kullanmak istedikleri durumlar-
da, platforma kaydolduktan sonra bireysel veya grup hesabını seçip seçmeyecekleri arasında bir 
fark yoktur. Kayıt olduktan sonra öğretmenler hesap verilerini çıkış düğmesinin yanındaki “Bilgil-
erim” bölümünden değiştirebilirler.



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

14

www.staywell-project.eu

2.2. Dijital İyilik Hali Laboratuvarı‘nın Ana Özellikleri 
StayWell platformuna giriş yaptıktan ve Digital İyilik Hali Laboratuvarı’na tıkladıktan sonra, öğret-
menlere mesleki eğitim öğrencilerinin iyilik halinin dört boyutunu ve her biriyle ilişkili becerileri 
kapsayan 24 web macerasının tümüne erişim sağlanacaktır:
1. Psikolojik iyilik hali
2. Bilişsel iyilik hali
3. Sosal iyilik hali
4. Fiziksel iyilik hali

Her boyut, öğrencilerin günlük yaşamıyla ilgili konularda 6 web macerası içerir. Her web macer-
ası, bir görevi yerine getirmek için farklı beceri türlerinin oluşturulmasına katkıda bulunan birden 
fazla eylemin bir kombinasyonunu gerektirdiğinden, öğrenciler arasında bir dizi iyilik hali beceris-
inin geliştirilmesini teşvik eder.

Dört iyilik hali boyutunda listelenen web sorgularının her biri için, maceranın kapsadığı faktörler 
ve beceriler, kısa bir giriş ve web macerasını PDF formatında indirmek için bir bağlantı belirtilm-
iştir. Web sorguları, öğretmenlerin tercihine göre elektronik veya kağıt versiyonlarda kullanılabilir.

2.3. Laboratuvarda web maceraları ile çalışmak 
Laboratuvardaki çoğu web sorgusu, bütünün bir kısmından sorumlu olan her öğrenciyle ortak 
çalışma ister, böylece öğrencilerde gruba ve bireysel öğrenmeye karşı sorumluluk duygusunun 
yanı sıra birbirlerine bağımlılığı güçlendirir. Web maceralarındaki görevleri uygularken öğrenciler, 



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

15

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

zihinlerinde olumlu çağrışımlar yaratan ve bilgi ve becerilerini özgün ve sürdürülebilir bir şekilde 
kazanmalarına yardımcı olan aktif, yapıcı bir öğrenme sürecine dahil olacaklar. Bir iyilik hali beceri 
seti oluşturmak söz konusu olduğunda bu çok önemlidir.

Özel duruma bağlı olarak, mesleki eğitim öğrencilerinin bir web sorgusu etkinliğini veya öğret-
menle yalnızca Görev boyunca onları iskeleleyen birkaç etkinliği tamamlamaları gerekecektir. 
Öğretmenin buradaki rolü bir kolaylaştırıcıya dönüşür. Bu, öğrencilere izleme, sorgulama ve geri 
bildirim sağlama yoluyla öğrenme sürecini destekledikleri anlamına gelir. Öğretmen, öğrencilere 
Web macerası uygulamasına aktif olarak katılmaları için gerekli özgürlüğü sağlama ile tüm süre-
ci kontrol etme arasında doğru dengeyi bulmalıdır, böylece öğrenme yaklaşımı mesleki eğitim 
öğrencileri için anlamlı olacaktır. Bu, öğrencilerin keşifleri, hayal güçleri, yaratıcılıkları, araştırma-
ları ve odaklanılan konular hakkında kendi anlayışlarını geliştirmeleri yoluyla iyilik hali hakkında 
bilgi edinmelerini sağlayacaktır. Sonuç olarak, mesleki eğitim öğrencilerinin zihnindeki öğrenme 
sürecine dair olumlu bir hafıza oluşturulacak ve bu da edinilen bilgi ve becerileri uzun ömürlü hale 
getirecektir.

Web macerası oturumunun başlangıcı, öğrencileri harekete geçirmek ve ilgilerini (ve dikkatler-
ini) çekmek için iyi bir fırsat sağlar. Öğretmen, giriş bölümünü sınıfta öğrencileri bağlayacak ve 
kendilerini sonuna kadar web macerası deneyimine kaptırmaya teşvik edecek akılda kalıcı ve ilgi 
çekici bir ortam oluşturmak için kullanabilir.
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“Apart from education, 
you need good health 
and for that, you need 

to play sports.” 
Kapil Dev
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Introduction
Hello and welcome to this WebQuest!

In this WebQuest, you are going to become a journalist. You will have the opportunity to 
interview sports groups and athletes about the students’ participation in sport activities. 

“Sports play a vital role in students’ life. Playing sports on a regular basis can reduce the risks 
of obesity, anxiety disorders, low self-esteem and bullying among adolescents, and it can 
help them live a more active and healthy life as adults. But physical education classes and 
extracurricular sports activities compete for time with many other important pursuits, including 
homework and study. Educators and parents may ask whether their children spend enough 
time (or perhaps too much time) in physical activities, and to what degree participation in 
sports is associated with students’ academic performance and well-being”, according to PISA 
in Focus.

Task
The goal of this WebQuest is to help you understand the importance of participating in sports 
and how beneficial it might be for your mental and physical health and school performance. 

Participation in sport activities among adolescents is positively related to their physical, 
social and emotional wellbeing, irrespectively of gender, social background or health status. 
Among the health benefits of team sports are a sense of belonging, social network, and 
social interaction among others. There is also a strong correlation between participation of 
adolescents in team sports and the level of their self-esteem and life satisfaction. Team sport 
participation reduces chances of psychological distress and increases psychosocial maturity 
and social competence. Sport participation may also help students to achieve better academic 
outcomes and avoid risky behaviours, such as alcohol or drug taking, that may negatively 
affect their wellbeing.

This WebQuest is suitable for groups of 4 students. The students will make research on the 
students’ participation in sports, and will create a presentation with the key findings. 

Wellbeing dimension: Physical wellbeing

Factor related to this WebQuest: Participation in Sport Activities

Skills to be developed/ boosted with 
the WebQuest:

Metal health & well-being literacy

Planlama ve giriş bölümünde, işbirliği içinde ve gönüllü olarak çalışmak için doğru grupları 
oluşturmak çok önemlidir. Bazı öğrenciler etkinliklere katılmak için diğerlerinden daha fazla il-
gilenir ve öğretmen gruplamayı ihtiyaçları, öğrenme stilleri ve grubun etkinliğini etkileyebilecek 
diğer özellikler arasında sinerji yaratacak şekilde yapmak zorundadır. Ayrıca öğrencilerin rollerini 
netleştirmek ve ne yapmaları beklendiğinin, neden yaptıklarının ve onlar için faydalarının ne ol-
acağının farkında olduklarından emin olmak önemlidir.

Görev açıklaması ve süreç uygulaması sırasında öğrencilerin katılımını artırmak ve sürdürmek 
için, iyi bir kolaylaştırıcı grupta destekleyici ve güvenli bir atmosfer yaratır, böylece mesleki eğitim 
gören öğrenciler fikirlerini özgürce ifade edebilir ve anlamlı deneyimler alışverişinde bulunabilirl-
er. Öğretmen-kolaylaştırıcı, öğrencilerin birbirlerinin görüşlerini, ifadelerini, algılarını vb. yansıt-
malarına meydan okuyan web maceralarının uygulanması boyunca öğrencilere yardımcı olur, 
böylece öğrencilerin ilgili konuyu deneyime dayalı bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olur. Kolay-
laştırıcı, öğrencilere web sorgularının uygulanmasında doğru veya yanlış cevapların olmadığını 
açıklamalıdır, ancak grup üyeleri arasında kişisel algılara, tartışmalara ve paylaşılan deneyimlere 
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önem verilir, başkalarının görüşlerini dile getirmenin yanı sıra görüşlerini dile getirir. Bu şekilde 
bilgi ve becerileri konusunda kendilerini rahat hissetmeyen öğrencilerin fikirlerini ifade etmeleri ve 
görevlere katılmaları teşvik edilir.

Sınıfta web maceralarının uygulanması için sınırlı bir süre olduğundan, öğretmen-kolay-
laştırıcının oturum başlamadan önce bazı hazırlık çalışmaları yapması önerilir:

 Mesleki eğitim öğrencilerinin ihtiyaçları ve öğrenme stilleri dikkate alınarak yürütülecek 
web maceralarının ön seçimi yapılmalıdır.
  Seçilen web maceralarındaki kaynakların ve bağlantıların ön kontrolü ve çalışmayan 

bağlantılar olması durumunda diğerleri aranmalıdır.
 Grupların ve takım çiftlerinin önceden planlanması, böylece önemli çalışma süresinden 
tasarruf edilir.
  Web maceralarının uygulanması için kağıt sayfaların, işaretleyicilerin ve diğer gerekli mal-

zemelerin ön organizasyonu.

Tüm sınıf aynı anda aynı web macerası üzerinde çalışmalıdır ve sürecin başında bir tanıtım 
videosu olduğunda, hepsini bir kerede birlikte görüntülemek daha iyidir. Öğretmen-kolay-
laştırıcı, öğrencilere çevrimiçi yolculukları sırasında rehberlik etmeli ve onları ilgili web macerası 
bölümündeki tüm kaynakları tanımaya teşvik ederken, güvenilmeyen bağlantıların ve materyal-
lerin kullanımını sınırlamalıdır. Öğretmen ayrıca, web macerası konusu hakkında bilgi edinmeye 
devam etmeleri için onlara derslerden sonra ev ödevi veya ekstra çalışma için ek bir kaynak 
listesi sağlayabilir. Daha dinamik ve etkileşimli içerik (yalnızca videolar değil) içeren bağlantıların 
kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Sınıfta başarılı bir web macerası oturumu için bazı yararlı ipuçları: 

  Oturumlarda bazı öğrencilerin hakimiyetinden ve daha az özgüvenli olanların daha 
özgüvenli akranlarının arkasına saklanmasından kaçınmaya çalışın.

  Öğrencileri veya grupları, aralarında çatışmalara neden olabilecek rahatsız edici durum-
lara sokmamaya çalışın.

  Öğrencileri web sorgularını bitirmeleri için acele etmemeye çalışın ve keşif için yeterli 
zaman tanıyın.

 Yalnızca grup etkinliklerine odaklanmaya değil, aynı zamanda bazı bireysel çalışmalara 
da katılmaya çalışın.
 Öğrencilerin eğlenmesine, konuları ve birbirlerinin etkileşimini keşfetmesine izin verin.
  Öğrencilere yaratıcı olmaları ve kendilerini açıkça ifade etmeleri için kesinlikle teşvik ede-

cek daha fazla özgürlük vermeye çalışın.

Öğrenciler tarafından web macerası tamamlandıktan sonra, öğretmen-kolaylaştırıcı öğrenme 
çıktılarının değerlendirilmesine devam etmelidir. Her web macerası, onun tamamlanması sonu-
cunda mesleki eğitim öğrencileri tarafından kazanılması gereken bilgi, beceri ve tutumları içerir. 
Değerlendirme, öğrencilerin kendileri tarafından bir öz değerlendirme şeklinde yapılabilir veya 
performansları, Bölüm 4: Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Performans Değerlendirilmesi‘nde verilen 
rubrik listelerine dayanarak yalnızca öğretmen-kolaylaştırıcı tarafından değerlendirilebilir. 
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Introduction
Hello and welcome to this WebQuest! 

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

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

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

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

Wellbeing dimension: Psychological wellbeing

Factor related to this WebQuest: Sense of belonging to school

Skills to be developed/ boosted with 
the WebQuest:

Flexibility, adaptability, coping with 
emotions, positivity, self-awareness 

Web macerası oturumu, mesleği eğitim öğrencilerini gün-
deme getirilen konu hakkında düşünmeye ve görevin uygul-
anması sırasında neler yaptıklarına dair daha derin bir anlayış 
kazanmaya teşvik eden anlamlı bir sonuçla sonuçlanmalıdır.

Sonuçların önemli bir kısmı, öğrencilere süreç hakkında 
geri bildirimde bulunmaları ve bunu gelecekteki etkinliklere 
dönüştürmeleri için zaman vermektir. Her web macerasının 
sonunda, mesleki eğitim öğrencilerinin web macerası uygu-
laması sırasında veya sonrasında duygularını ve yorumlarını 
eklemelerine olanak tanıyan ve böylece öğretmen-kolay-
laştırıcının öğrencilerin öğrenme deneyimlerini ve izlenimler-
ini özetlemesine yardımcı olan bir bölüm vardır.

Yansıtma oturumu, web macerasının uygulanmasında yer 
alan tüm öğrencilere görüşlerini ifade etme ve üstlenilen 
faaliyetler hakkındaki kişisel görüşlerini paylaşma fırsatları 

sağlayan ortak bir tartışma şeklinde de tamamen yapılabilir.

2.4. Son Notlar
StayWell Dijital İyilik Hali Laboratuvarı’nda sağlanan web maceralarının listesi, keşif ve mey-
dan okumaya dayalı web sorgusu metodolojisi sayesinde mesleki eğitim öğrencilerinin ruhsal 
sağlık ve iyilik hali ile ilgili uzun süreli bilgi ve beceri seti edinmelerini desteklemek için güçlü bir 
web tabanlı aracı temsil eder, bu durum öğrenme sürindeki motivasyonlarını ve aktif katılımlarını 
önemli ölçüde artırır. Öte yandan, web maceraları, mesleki eğitim öğretmenlerine okuldaki iyilik 
hali uygulamalarını etkin bir şekilde teşvik etmek ve aynı zamanda yenilikçi web meydan okuma 
tabanlı metodolojileri kullanarak öğretim yaklaşımlarını geliştirmek için bir dizi iyilik hali öğrenme 
etkinliği sağlar.



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

18

www.staywell-project.eu

Kısım 3: Web Maceralarının Planlanması 
ve Yönetilmesi
Giriş
Bu bölüm, mesleki eğitim öğretmenlerine ve eğitmenlerine (buradan itibaren kolaylaştırıcılar olar-
ak anılacaktır), eğitim amaçlı web kaynakları ve BT araçlarıyla çalışırken önemli hususlara işaret 
ederek, Dijital İyilik Hali Laboratuvarı’nda bulunan kaynakları kullanarak mesleki eğitim öğrencil-
eriyle web macerası oturumları seçmelerine ve planlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dijital İyilik Hali Laboratuvarı’ndaki web maceraları 
tarafından desteklenen iyilik halinin dört genel boyutu 
şunlardır: psikolojik, sosyal, bilişsel ve fiziksel ve her 
web macerası, bu boyutlar içinde farklı becerileri teş-
vik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlar.

3.1. Web Maceralarının Seçimi-Farklı Yaklaşımlar 
Kolaylaştırıcının, öğrencilerle hangi web maceralarını kullanacağını seçerken benimseyebileceği 
farklı yaklaşımlar vardır.

A) Web macerası aşağıdakilere göre seçilebilir:
  Teşvik ettikleri iyilik halinin genel boyutları (psikolojik, sosyal, bilişsel veya fiziksel).). Bu, 

boyut yaklaşımıdır.
  Geliştirdikleri bireysel beceriler (ör. esneklik, duygularla başa çıkma; sağlıklı yaşam tar-

zları; empati). Bu, beceri yaklaşımıdır.
  Yukarıdaki yaklaşımların bir kombinasyonu. Bu da, birleşik yaklaşımdır.

3.1.1. Boyut Yaklaşımı
Öğrencilerin dört boyuttan birinde beceri geliştirmelerini istiyorsanız, web maceralarını yalnızca 
bu bölümden atayabilirsiniz.
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1, 2, 3 veya 4’teki „Görevleri Görüntüle“yi tıklatarak, bu iyilik hali boyutuyla ilgili bir dizi web mac-
erası sunulur. 2 numaralı Bilişsel İyilik Hali için olanlar:

3.1.2. Beceri Yaklaşımı
Öğrencilerin belirli bir beceri (veya bir beceri seti) geliştirmelerini istiyorsanız, hedef becerileri 
uygulayan web maceralarını atayın. Burada, diğerlerinin yanı sıra, Farklılıklardan (Psikolojik İyi-
lik Halinden) Daha Fazla Benzerliğimiz Olduğunu ve Yaşamdaki Zorlukların Üstesinden Nasıl 
Gelineceğini (Sosyal İyilikten) görmek için Yakınlık Yaratan web sorgularının, esneklik becerisini 
geliştirmek için tasarlandığını görebilirsiniz.
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3.1.3. Birleşik Yaklaşım
Bu yaklaşım aşağıdakiler için yararlı bir başlangıç noktasıdır: 

  beceri kutusunda öz testinde farklı puan alan öğrenci gruplarına sahip kolaylaştırıcılar ve 
/ veya

  İyilik hali ve pozitif ruh sağlığı için temel becerileri geliştirmek için kendi web macera pro-
gramlarını bir araya getirmek isteyen kolaylaştırıcılar. 

Bu yaklaşımla, kolaylaştırıcının kullanabileceği zamana ve kaynaklara bağlı olarak, Psikolojik, 
Bilişsel, Sosyal ve Fiziksel İyilik Halinin farklı boyutlarının her birinden en az bir web macerası 
seçilir. Kolaylaştırıcı ayrıca, seçilen web maceralarının temel becerilerin bir kesitinin geliştirilmes-
ine odaklanmasını sağlar. Bu şekilde, öğrenciler mümkün olduğunca geniş bir iyilik hali oluşturma 
görevleri ve beceri çalışmaları tabanına maruz kalırlar.

3.2. Web macerası seçiminde göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörler 
nelerdir? 
Web sorguları seçilebilir:

  kolaylaştırıcılar tarafından (öğrencilerin ihtiyaçlarına veya kolaylaştırdıkları oturumların 
veya programların öğrenme hedeflerine bağlı olarak) veya

  bireysel öğrenenler tarafından (İyilik Hali Beceri kutusundaki öz test senaryolarını tamam-
layarak)

Web maceraları, aşağıdakilere bağlı olarak da seçilebilir:
  web macerası görevleri bireyler veya gruplar tarafından tamamlanacak ve
  web maceraları tek başınadır, 
  ya da daha uzun, entegre bir iyilik hali becerileri geliştirme programının bir parçasını 

oluşturacaklarsa. 

3.3. Web Maceralarını Kolaylaştırmak ve Yürütmek - Bazı Pratik Hususlar
Bir kolaylaştırıcı olarak, web maceralarının öncesi, sırası ve sonrasındaki aşamalarını akılda tut-
mak önemlidir. Verdiğiniz herhangi bir eğitim, sınıf veya oturum gibi, öğretme ve öğrenme kaynak-
larına hazırlık ve aşinalık başarının anahtarıdır. Bu bölümde,  Dijital Laboratuvarın Sosyal İyilik 
Hali Boyutunda web macerası olan „Biz, halledebiliriz!“den  örnekler kullanacağız!

Önce/Başlangıç

1)  Kolaylaştırıcı olarak, yeterli bilgisayar kaynağının (PC’ler, tabletler, Akıllı Telefonlar vb.), 
sabit bir internet bağlantısının ve web macera işlevini düzgün bir şekilde tamamlamak 
için gerekli tüm köprülerin ve kaynak web sitelerinin olduğundan emin olmak için teknik 
hazırlık yapın. Her web macerasının sonunda köprülenmiş bu kaynakların tam listesini şu 
şekilde bulabilirsiniz: 
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Dijital Laboratuvarın Sosyal İyilik Hali Boyutunda web macerası olan „Biz, halledebiliriz!“den   
2)  Web macerasını açtığınızda, başlangıçta söz konusu web sitesinde odaklanan boyut, fak-

tör ve becerilere kısa bir genel bakış görebilirsiniz, aşağıdaki gibi:

İyilik hali boyutu: Sosyal İyilik hali

Bu web macerası ile ilgili faktörler: Zayıf öğretmen öğrenci ilişkileri

Web macerası ile arttırılacak tutum-
lar:

Kişisel farkındalık, esneklik/uyum 
sağlama, iletişim, empati, problem 
çözme

Dijital Laboratuvarın Sosyal İyilik Hali Boyutunda web macerası olan „Biz, halledebiliriz!“den
Hem sizin hem de öğrencilerin, belirli web macerasınınn neden seçildiği ve öğrenme çıktılarının 

ihtiyaçları ile nasıl uyumlu olduğu konusunda net olduğunuzdan emin olmak önemlidir (örneğin, 
öngörülen bir programın parçası mı; geliştirilecek beceriler veya konularla nasıl uyumlu olduğu 
veya önerildiği mi beceri kutusu Kendi Kendine Testinin bir sonucu olarak, vb.).

3)  Öğrencilerle, tamamlanma tarihleri açısından beklentileri ve parametreleri müzakere edin 
ve/veya belirleyin; çalışmalarının nasıl değerlendirileceği (bkz. Öğrencinin Performansının 
4.0 Değerlendirmesi); kolaylaştırıcı olarak rolünüz ve nasıl yardım isteyebilecekleri vb.

Sırasında 
Bir kolaylaştırıcı olarak, web macerasının süreç aşamasındaki rolünüz, öğrencilerin eldeki et-
kinliklerle mümkün olduğunca kendi başlarına devam etmelerine izin verirken zaman ve teknik 
kaynakları yönetmektir. Etkinlikler, öğrencileri mantıksal olarak web macerasının sonunda bu-
lacağınız öğrenme hedeflerine ulaşmaya yönlendirecek şekilde tasarlanır ve sıralanır, bunun gibi:
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Dijital Laboratuvarın Sosyal İyilik Hali Boyutunda web macerası olan „Biz, halledebiliriz!“den

Sonrası: Değerlendirme ve Yansıtma 
This phase is where facilitator-to-learner and / or peer feedback is given on the outcomes of the 
WebQuest. See Chapter 4. Evaluation of Learners’ Performance.

Bilgi 
 

 İnsanların nasıl farklı bakış açılarına ve bakış 
açılarına sahip olduğu bilgisi;

 Kendiniz için sorun çözme eyleminde bulunmanın 
öneminin bilgisi

Beceriler  İlişki sorunlarının kaynağını belirleyebilmek;
 Öğretmenleriyle görüşme ayarlayabilmek, sorunlarını 

net bir şekilde iletebilmek ve anlatabilmek;
 Esneklik ve müzakere yoluyla mutabakata dayalı bir 

çözüme ulaşabilmek

Tutumlar
 Öğretmenlerle iyi ilişkiler geliştirmenin ve sürdürmenin 

önemini ve değerini anlamak.
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Kısım 4: Mesleki Eğitim Öğrencilerinin 
Performans Değerlendirmeleri
Giriş
Bu bölüm, kolaylaştırıcıların, Dijital İyilik Hali Laboratuvarı’ndaki her bir web macerasında ru-
brikleri değerlendirme tablosu kullanarak öğrencilerin performansını değerlendirmelerine yardım-
cı olmayı amaçlamaktadır.

Doğası gereği, web maceraları, öğrenenlerde üst düzey düşünme becerilerini teşvik etmenin 
yanı sıra teknolojiyi öğretme ve öğrenme sürecine entegre etmeyi amaçlayan yapılandırmacı bir 
öğretim metodolojisini temsil eder. Web maceraları, öğrencilere “doğru” cevapların verilmediği 
müfredatlar arası, sorgulamaya dayalı etkinliklerdir. Aksine, web’deki kaynakları aramaları ve 
sundukları konular ve konular hakkındaki anlayışlarını yansıtmaları ve oluşturmaları teşvik edilir.

Web maceraları, “işlem” bölümündekilere bağlı olarak çeşitli görev türleri içerebilir. Bu görevler 
arasında araştırma, analiz ve bilgi sunumu (tümü farklı dijital araçlar kullanılarak), ekip çalışması 
veya bireysel çalışma, proje geliştirme ve izleyici önünde konuşan diğer görevler vb. yer alabilir. 
Bu nedenle, web maceraları, çok çeşitli etkinlik türlerini içerebilen çok yönlü etkinlikleri temsil eder 
ve bu, öğrencilerin performansını daha geleneksel yollarla değerlendirmeyi zorlaştırabilir. Bu tür 
çeşitli görevler, her bir web macerasının öğrenme çıktılarına dayanması gereken esnek değer-
lendirme yöntemleri gerektirir ve kolaylaştırıcıların ve değerlendiricilerin değerlendirme yöntemini 
kullanmaları bizim tavsiyemizdir. 

4.1. Değerlendirme Yöntemi Olarak Rubrik Değerlendirme Tablosu
Rubrikler, içerdikleri görev ve etkinlik türlerini dikkate alarak web macerası sürecinin her bölümü 

için net değerlendirme kriterleri tanımlamanıza yardımcı olacaktır.
Her öğrenme sonucuna farklı rubrikler uygulanabilir veya tamamlanan çalışmanın genel veya 

küresel bir değerlendirmesini vermek için bir değerlendirme listesi kullanılabilir. Her rubrik, 
“Mükemmel” ile “Zayıf” gibi puanları kullanabilen veya sayısal veya puan ölçeği kullanabilen bir 
performans derecelendirme ölçeğinden oluşur (see Davidson et al., 2011).
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Dijital İyilik Hali Lab’daki web maceralarının öğrenme çıktıları her web macerasının sonunda bu-
lunabilir ve farklı alanları kapsayabilir. Her Seferinde Bir Adım başlıklı web macerasında öğrenme 
çıktılarına ve değerlendirilecek olanlara bir örnek verilmiştir. Burada Öğrenme Çıktıları bilgi, bec-
eri ve tutuma dayalıdır:

Evaluation & Learning Outcomes
Bilgi  Motivasyonun katılım düzeyleri üzerindeki etkisi 

hakkında bilgi

Beceriler  Okula / çalışmaya düşük / bağlı olmamanın temel 
nedenlerini kendi kişisel bağlamında belirleyebilmek;

 Hedefler belirleyebilmek ve bunu düzeltmek için 
kişisel bir eylem planı yazabilmek

Tutumlar  Ayrılma problemlerini ele alma, hafifletme ve/veya 
çözmede her bir öğrencinin rolünü takdir etmek;

 Diğer faktörlerin değiştirilemediği durumlarda 
sorunları yeniden çerçevelemek.

4.1.1. Rubrik Hazırlamak
  Hazırlık

Değerlendirme rubriğinizi yazmadan önce tamamlamanız gereken 4 önemli adım vardır.
1) Seçilen web macerasını iyice okuyarak başlayın.
2) Amaçlanan öğrenme çıktılarının ne olduğu konusunda çok net olun (yukarıdaki 4.1’e 

bakınız).
3) Süreç aşamasında yer alan görev ve faaliyetlere aşina olun * ardından…
4)  ... öğrenme çıktılarını elde etmek için gereken en önemli görev ve faaliyetlerin hangileri 

olduğuna karar verin.
Yalnızca bu adımlar tamamlandığında, rubriklerinizi oluşturabilirsiniz.

*Dijital İyilik Hali Laboratuvarı’nın  web macerası görevleri ve faaliyetleri, her web macerasının 
süreç bölümünde bulunabilir. İşte başlıklı web sorgusundan bir örnek: Sınıfınızı/Okulunuzu/Ark-
adaşlarınızı değiştirmek ister misiniz?
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  Rubriğin Öğeleri

Dijital İyilik Hali Laboratuvarı’ndaki web maceralarının her birinin süreç aşamasında farklı görev-
leri ve etkinlikleri vardır. Bu nedenle, bir kolaylaştırıcı/değerlendirici olarak, her bir öğrenme so-
nucunu değerlendirmeye ve öğrencilere geri bildirimde bulunmaya karar verdiyseniz, öncelikle 
süreç aşamasında bu öğrenme sonuçlarının karşılanmasıyla doğrudan bağlantılı olan ana faali-
yetleri belirlemelisiniz.
Bir rubrik oluşturmada 4 adım vardır.

1) 1. sütunda, performansı değerlendirmede kullanılacak kriterleri listeleyin.
2)  1. satıra, seçtiğiniz performans derecelendirmelerini ekleyin (örneğin, “Mükemmel” ile 

“Zayıf” veya sayısal veya puan değerleri).
3) Her performans seviyesi için bir tanımlayıcı yazın.
4) Kullanımdan sonra değerlendirme tablosunu gerektiği gibi değerlendirin ve gözden        

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

  Rubrik Örnekleri
Web Macerası Süreci araştırma görevlerini içeriyorsa, öğrenci (ler) tarafından yürütülen araştır-
mayı değerlendirmek için bir rubrik geliştirilebilir. Örneğin:

Kriter Zayıf
(0 Puan)

Orta
(2 Puan)

İyi
(4 Puan)

Mükemmel
(6 Puan)

Araştırma Öğrenci (ler) 1 
veya 2 kaynak 
kullandı.

Öğrenci (ler) 
kütüphane ve 
çevrimiçi kaynak-
lar dahil 3 ile 5 
veya daha fazla 
kaynak kullandı.

Öğrenciler, hem 
kütüphane hem 
de online kay-
naklardan oluşan 
iyi bir kaynağı 
kullandı.

Öğrenci (ler), 
farklı kaynak-
lardan çok çeşitli 
kaynaklar bulmak 
için ellerinden 
gelenin en iyisini 
yaptılar.

Bir Eğitim Dünyası“ WEB macerasından uyarlanmıştır: ”Yüzyılın Kadınları”. Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017
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İpucu: Bu kriter, kolaylaştırıcı veya kolaylaştırıcı ve öğrenenler tarafından birlikte 
derecelendirilebilir.

Web Macerası görevleri birlikte çalışan öğrenci (leri) i içeriyorsa, ekip çabalarını değerlendirmek 
için bir rubrik oluşturulabilir. Örneğin:
Kriterler Zayıf

(0 Puan)
Orta
(2 Puan)

İyi
(4 Puan)

Mükemmler
(6 Puan)

Grup 
Çalışması

Öğrenci (ler) katıl-
madı.

Öğrenci (ler) az 
bir oranda katıldı.

Öğrenci (ler) 
katıldı ve birkaç 
yararlı fikir ve 
düşünce sundu.

Öğrenci (ler), 
başkalarına çok 
yardımcı olan 
fikir ve düşüncel-
er sundu.

Bir Eğitim Dünyası“ WEB macerasından uyarlanmıştır: ”Yüzyılın Kadınları”. Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017.

İpucu:

Grup çalışmasının kriteri en iyi öğrencilerin kendileri tarafından akran gru-
pları içinde derecelendirilir. Her öğrenci, bireyin katkılarının web macerasının 
başarılı bir şekilde tamamlanmasına nasıl katkıda bulunduğu veya katkıda 
bulunmadığı konusunda en iyi bilgiye sahip takım arkadaşları tarafından dere-
celendirilir.

Web macera sürecinin önemli bir parçası, yazılı materyallerin veya sunumların oluşturulmasıdır. 
Bunlar da değerlendirilebilir. Aşağıdaki örneğe bakın:

Kriterler Zayıf
(0 Puan)

Orta
(2 Puan)

İyi
(4 Puan)

Mükemmler
(6 Puan)

Yazılı Çalışma
Öğrenci (ler) 
minimum çaba 
sarf etti. Kaynak-
lardan çok fazla 
materyal kopy-
alandı.

Öğrenci (ler) bilgi 
vermek için biraz 
çaba sarf ettiler.

Öğrenci (ler) ori-
jinal düşüncelere 
sahipti ve matery-
alleri organize 
etmek ve yazmak 
için zaman ayırdı.

Öğrenci (ler), 
çok sayıda bir-
incil kaynaktan 
yararlanarak ma-
teryallerini yazdı 
ve net bir şekilde 
düzenledi.

Bir Eğitim Dünyası“ WEB macerasından uyarlanmıştır: ”Yüzyılın Kadınları”.Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017.

İpucu Bu kriterin kolaylaştırıcı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Süreç bir sunum yapmayı ve sunmayı içeriyorsa, sunum becerilerine ilişkin kriterler kullanılabilir. 
Örneğin:
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Kriterler Zayıf
(0 Puan)

Orta
(2 Puan)

İyi
(4 Puan)

Mükemmler
(6 Puan)

Sunum

Öğrenci (ler) 
hazırlanmak için 
minimum çaba 
sarf ettiler. Mal-
zeme üzerinde 
tökezledi.

Öğrenci (ler) 
hazırlık için biraz 
çaba sarf ettiler. 
Ana noktalar old-
ukça açıktı.

Öğrenci (ler) 
bilgilendirici ve 
iyi planlanmış bir 
sunum yaptı.

Öğrenci (ler) 
ekstra çaba sarf 
ettiler ve çok bilg-
ilendirici ve ilgi 
çekici bir sunum 
yaptılar.

Bir Eğitim Dünyası“ WEB macerasından uyarlanmıştır: ”Yüzyılın Kadınları”.Gary Hopkins, Ed. 
Education World, 2017.

İpucu: Bu kriter, kolaylaştırıcı ve / veya öğrencilerin kendileri tarafından değerlendir-
ilebilir ve hepsi bir fikir birliğine varabilir.

The fÖğrenci (ler) in nihai değerlendirmesine, her kriter için atılan tüm puanlar toplanarak ul-
aşılır. Tam bir rubrik şöyle görünecektir

Kriterler Zayıf
(0 Puan)

Orta
(2 Puan)

İyi
(4 Puan)

Mükemmler
(6 Puan)

Araştırma

Öğrenci (ler) 1 
veya 2 kaynak 
kullandı.

Öğrenci (ler) 
kütüphane ve 
çevrimiçi kaynak-
lar dahil 3 ile 5 
veya daha fazla 
kaynak kullandı.

Öğrenciler, hem 
kütüphane hem 
de online kaynak-
lardan oluşan iyi 
bir kaynağı kul-
landı.

Öğrenci (ler), 
başkalarına çok 
yardımcı olan fikir 
ve düşünceler 
sundu.

Grup Çalışması

Öğrenci (ler) 
katılmadı.

Öğrenci (ler) az 
bir oranda katıldı.

Öğrenci (ler) 
katıldı ve birkaç 
yararlı fikir ve 
düşünce sundu.

Öğrenci (ler), 
başkalarına çok 
yardımcı olan fikir 
ve düşünceler 
sundu.

Yazılı Çalışma

Öğrenci (ler) 
minimum çaba 
sarf etti. Kaynak-
lardan çok fazla 
materyal kopy-
alandı.

Öğrenci (ler) bilgi 
vermek için biraz 
çaba sarf ettiler.

Öğrenci (ler) ori-
jinal düşüncelere 
sahipti ve matery-
alleri organize 
etmek ve yazmak 
için zaman ayırdı.

Öğrenci (ler), 
çok sayıda bir-
incil kaynaktan 
yararlanarak ma-
teryallerini yazdı 
ve net bir şekilde 
düzenledi.

Sunum

Öğrenci (ler) 
hazırlanmak için 
minimum çaba 
sarf ettiler. Mal-
zeme üzerinde 
tökezledi.

Öğrenci (ler) 
hazırlık için biraz 
çaba sarf ettiler. 
Ana noktalar old-
ukça açıktı.

Öğrenci (ler) 
bilgilendirici ve 
iyi planlanmış bir 
sunum yaptı.

Öğrenci (ler) 
ekstra çaba sarf 
ettiler ve çok bilg-
ilendirici ve ilgi 
çekici bir sunum 
yaptılar.

Yukarıdaki örnek değerlendirme tablosunda, öğrenme çıktılarının başarıyla tamamlanmasına 
ilişkin toplam 4 kriter kullanılmıştır. Her kriter için öğrenci (ler) 0, 2, 4 veya 6 puan alabilir. Bu ned-
enle en çok puan alınabilecek puan 24’tür ve bu mükemmel bir puanı temsil eder.
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Skor Puanlar

Mükemmel 19 - 24

İyi 13 - 18

Orta 7 - 12

Zayıf 1 - 6

AÖğrenci (ler) in final notunu tanımlamak için aşağıdaki gibi bir derecelendirme tablosu oluşturu-
labilir.
Değerlendirme sürecinde şeffaflığı sağlamak için öğrencilere web macerasına başlamadan önce 
değerlendirme listesi ve değerlendirme sistemi gösterilmelidir.

İyi Şanslar! ☺
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Kısım 5: StayWell Pilot Raporu
Giriş

 
Bu bölüm, proje hedef grupları (mesleki eğitim öğrencileri ve öğretmenleri) arasında StayWell 
İyilik Hali Beceri Kutusu ve Dijital İyilik Hali Lab’ın ulusal saha deneme deneyimleri ve gösterileri 
hakkındaki tüm ortak ülkelerin raporlarını içermektedir. 
 
5.1. İyilik Hali Beceri Kutusu ve Dijital İyilik Hali Lab’ın Saha Denemeleri
Pilot test ve saha deneme etkinlikleri, StayWell Wellbeing Skillbox ve Digital Wellbeing Lab’ın 
geliştirme aşamasında, alaka düzeylerini, kullanışlılıklarını, uygulanabilirliklerini ve geçerliliklerini 
test etmenin yanı sıra bunları kullanmanın yararlarını sergilemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

İki proje çıktısı tüm ortak ülkelerde (Litvanya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Birleşik 
Krallık) mesleki eğitim öğrencileri ve öğretmenler arasında test edildi. Pilot test için numuneyi 
artırmak ve mesleki eğitim türüne göre çeşitlendirmek amacıyla ortak kuruluşlar, farklı mesleki 
eğitim programlarından ve / veya farklı yaş gruplarından öğrencileri aynı meslek eğitim türüne da-
hil etmiştir. Konsorsiyum düzeyinde pilot test deneyimlerine toplam 108 öğrenci ve 20 öğretmen 
katıldı.

Şekil 1. Ülke başına mesleki eğitim öğrenci ve öğretmen sayısı
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Tüm ortak ülkelerdeki test etkinliklerine katılan öğrencilerin yaşları 14 ile 30 arasında değişmek-
tedir. Çeşitli mesleki eğitim programların eğitimini almaktadırlar: “Uluslararası işletme”; “Lojistiğin 
Nakliye Acentesi”” “Elektrikli Üretim Ekipmanı”; “Ekonomi ve Yönetim”; “Bilgisayar Mühendisliği”“ 
“Tarım ve Hayvancılık”“ “Hayvan İyilik Hali”“ “Mekanik ve Tasarım”“ “Elektrik ve Elektronik”; “Seya-
hat ve Turizm”, “Ağırlama ve İkram”, “Sağlık ve Sosyal Bakım”.

 Şekil 2. Mesleki eğitim öğrencilerinin yaş aralığına ve ülkeye göre dağılımı

Alan deneme sırasında tüm ortak ülkelerdeki mesleki eğitim öğrenci çıkışları StayWell İyilik 
Hali Beceri Kutusu ile tanışmış ve-(psikolojik, sosyal, ruh ve fiziksel) iyilik hali dört etki alanını 
kapsayan günlük faaliyetleri ve gençler günü bağlamında köklü 30 senaryolar içeren bir beceri 
kutusu nun bir parçası olarak öz testinin tamamlanması istendi. Test sonuçlarını aldıktan ve yo-
rumladıktan sonra, öğrencilere ayrıca Dijital İyilik Hali Laboratuvarı ve etkileşimli içerik, oyunlar 
ve alıştırmalar yoluyla iyilik hali becerilerini ilgi çekici bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olmayı 
amaçlayan özel olarak tasarlanmış web maceraları gösterildi. Sonunda, mesleki eğitim öğren-
cileri, gösterilen web tabanlı araçlar hakkındaki görüş ve izlenimlerini ifade etme fırsatı buldular.

Tüm ortak ülkelerdeki pilot test aşamasının sonuçları, ana projenin hedef grupları arasında 
StayWell StayWell İyilik Hali Beceri Kutusu ve Dijital İyilik Hali Lab‘ın geniş çapta onaylandığını 
göstermektedir. Mesleki eğitim öğrencilerinin çoğu, Beceri Kutusunu, iyilik halinin önemi hakkında 
fikir edinmek ve iyilik hali becerilerini değerlendirmek için yararlı bulur. Ayrıca, web macera du-
rumlarını iyilik hali becerilerini geliştirmek için çok yararlı buluyorlar. Dahası, öğrenciler StayWell 
platformunun iyi tasarlanmış, iyi göründüğünü ve kullanıcı dostu olduğunu düşünüyor ve bunu 
arkadaşlarına ve akranlarına kesinlikle tavsiye edeceklerini düşünüyorlar.

Pilot test etkinliklerine katılan tüm mesleki eğitim öğretmenleri, mesleki eğitim öğrencilerinin 
okullarıyla ilgili iyilik hali konusunu değerlendirir. Ayrıca, öğrencilerin iyilik halini ve ruh sağlığını 
değerlendirmelerine ve artırmalarına yardımcı olacak StayWell İyilik Hali Beceri Kutusu ve Dijital 
İyilik Hali Lab gibi araçlara erişimin gerekli olduğunu düşünüyorlar. Katılan öğretmenlerin çoğu, 
StayWell İyilik Hali Beceri Kutusunun gerçek hayata dayalı senaryolarının, öğrencilerin iyilik hali 
düzeyleri hakkında doğru sonuçlar almaları için faydalı olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, web 
maceralarının yüksek kaliteli içeriği ve önemli sayıda video, öğrencilerin iyi gelişmemiş becerileri 
ilginç ve ilgi çekici bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Buna ek olarak, öğretmenler, platfor-
mun birçok kullanışlı işlevi, tüm StayWell materyallerine tam erişimi ve bunları kullanma biçi-
mindeki esnekliği ile çok kullanıcı dostu olması nedeniyle okulların StayWell yaklaşımını öğretim 
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programlarına kolayca entegre edebileceğine inanmaktadır. StayWell araçlarını sınıflarına kolay-
ca uygulayabileceklerini hissediyorlar ve işbirlikçi çalışma ile kendi kendine çalışma arasında bir 
farklılık olmasını seviyorlar. Ayrıca, materyalleri sınıf çalışması ve ödev için kullanabilirler. Tüm 
öğretmenler, StayWell İyilik Hali Beceri Kutusu ve Dijital İyilik Hali Lab’ı kuruluşlarında uygulamak 
için diğer mesleki eğitim okullarını önereceklerini onaylarlar.

Özet
StayWell saha denemesi değerlendirme sonuçları, projenin ana hedef grubu arasında projenin  
yenilikçi yaklaşımının geniş bir onayını göstermektedir. Tüm test etkinliklerinde katılımcılardan 
gelen önemli sayıda olumlu yanıt, her iki aracın da yüksek kalitesini ve uygulanabilirliğini doğru-
lamaktadır - StayWell İyilik Hali Beceri Kutusu ve Dijital İyilik Hali Laboratuvarı. Mesleki eğitim 
gören öğrencilere, iyilik halinin dört ana alanına (psikolojik, psişik, bilişsel ve sosyal) odaklanarak, 
olumlu iyilik hali ve ruh sağlığı geliştirmenin ve sürdürmenin önemini öğretmeye katma değer 
getirirler.
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Kısım 2. Gelişim Rehberi 
G

el
iş

im
 R

eh
be

ri

Web Macerası Pedagojisi

Neden Web Maceraları ile Uğraşalım?

Kendi Web Maceralarınızı Nasıl Oluşturursunuz?

Web Maceralarının Oluşturulmasında Ortak 
Yapılan Hataların Üstesinden Gelmek için İpuçları

İyilik Hali Kaynakları

Hedef: 
Bu bölüm, aynı veya diğer konu alanlarındaki web macerası tabanlı 
etkinliklerinizin tasarım ve geliştirilmesinde sizi desteklemek ve böylece 
meydan okumaya dayalı öğrenmeyle ilgili pedagojik yaklaşımlarınızı daha 
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2. Bölümdeki Kısımların Öğrenim 
Çıktıları:
Kısım 1. Web Macerası Pedagojisi‘ni Bitirince: 

  Web macerası yaklaşımını farklı web macerası türleri ile açıklayacaksınız.
  Web macerasının desteklediği eğitim hedeflerini açıklayacaksınız.
  Her türlü web macerasını tasarlamanın ve uygulamanın temel ilkelerini belirleyeceksiniz.
  Diğer web maceras türlerinden örnekler vereceksiniz.

Bölüm 2. Neden Web Maceraları ile Uğraşalım?ı Bitirince:
  Web maceralarının hangi öğretim yöntemlerini bir araya getirdiğini açıklayacaksınız.
  Öğrencilere sağladıkları faydalarla sıkça sorulan soruların neden bu kadar önemli bir araç 

olduğunu açıklayacaksınız.
  Öğretmenlere sağladıkları faydalarla sıkça sorulan soruların neden bu kadar önemli bir 

araç olduğunu açıklayacaksınız.
  Farklı web macerlarının kullanım türleriyle öğretme ve öğrenmede web macerası metod-

olojisine örnekler vereceksiniz.
  Web maceralarının altında yatan dört yapıyı kullanarak öğretim uygulamalarınızı geliştire-

ceksiniz.
Kısım 3.  Kendi Web Maceralarınızı Nasıl Oluşturursunuz?u Bitirince:

  Web macerası oluşturma adımlarını açıklayacaksınız.
  Yaratılıştaki her web macerası bölümünün özelliklerini açıklayacaksınız.
  Web macerası yaratılışındaki her bölüme ruh sağlığı ve iyilik hali bağlamında örnekler 

vereceksiniz.
  Kendi web maceralarınızı oluşturacaksınız.

Kısım 4. Web Maceralarının Oluşturulmasında Ortak Yapılan Hataların Üstesinden Gelmek 
için İpuçları‘nı Bitirince:

  WQ oluşturulmasında yaygın engellerden veya tuzaklardan nasıl kaçınılacağına dair an-
layışınızı geliştireceksiniz.

  Ortak tuzakların üstesinden gelmek için bazı temel ipuçları ve püf noktaları kullanacaksınız.
Kısım 5. İyilik Hali Kaynakları‘nı Bitirince:

  Ruh sağlığı ve iyilik hali bağlamında faydalı referanslar, bağlantılar ve kaynaklar bu-
lacaksınız.

  Öğrencilerin sınıftaki iyilik haliniı düzenli olarak geliştirmek için gereken becerileri geliştire-
ceksiniz.

  Web maceraları geliştirmek için daha fazla kaynak kullanacaksınız.
  Akranlarınızla birlikte okuldaki web maceraları hakkında farkındalık yaratma arzusu 

göstereceksiniz.
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Kısım 1: Web Macerası Pedagojisi 
Giriş
Bu bölümde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere web sorgularıyla ilgili bazı temel bilgileri bu-
lacaksınız
1) Web macerası yaklaşımını, kullanımda olan farklı web macera türleri ile nasıl tanımlayabiliriz?
2) Neden bu teknoloji - hangi eğitim hedeflerini destekliyor?
3) Farklı türde web maceraları tasarlamanın ve uygulamanın temel ilkeleri nelerdir?
4) Diğer web macera türlerine bazı örnekler nelerdir?

1.1.Web Macerası Yaklaşımı 
Teknoloji geliştikçe, teknolojiye vurgu artar. Çevremizdeki çok çeşitli eğitim araçlarıyla kolayca 
hayal kırıklığına uğramak zor değil. Bir OECD raporuna göre, çoğu öğretmen ve okul lideri mesl-
ektaşlarının yenilikçi uygulamaları benimseme kapasitesine sahip olduğunu düşünüyor. Bununla 
birlikte, bu görüş Avrupa ülkelerinde dünyanın geri kalanından daha azdır (OECD, 2018). Bu ka-
otik ortamda yolumuzu bulmak için bilim yardımımıza geliyor. Araçların yalnızca küçük bir kısmı 
sağlam bir bilimsel temele sahiptir ve web macerası yaklaşımı bu küçük kısım arasındadır (Bend-
er & Waller, 2013). En iyi ve en yaygın kullanılan internet / bilgisayar tabanlı öğrenme ortam-
larından biri olan web macerası yaklaşımı, Amerikalı bir eğitim teknolojisi profesörü Bernie Dodge 
tarafından geliştirilmiştir (1995). Başlangıçta Dodge, web maceraları oluşturmanın ardındaki mo-
tivasyonu, öğrencilerin sağlanan bilgilerle ilgili etkili düşünme, analiz, sentez ve değerlendirme 
becerilerini artırmaya yardımcı olacak bir araç olarak açıkladı (Dodge, 2001). Bir süre sonra, Mart 
(2008) web araştırmalarını kaynaklar ve anlayış arasındaki yapı iskeleleri olarak tanımladı. OECD 
raporu ayrıca, öğrenci bilişsel aktivasyonu gerektiren uygulamaların, öğrenme potansiyeli yüksek 
olmasına rağmen daha az yaygın olduğunu belirtti. (OECD, 2018). Web maceraları bu tür bilişsel 
aktivasyon için olası bir araçtır.
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Tanım: Öncelikle internet ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımına dayanan öğren-
ciler için öğretmen tarafından yapılandırılmış bir araştırma deneyimidir; 
araştırmaya yönelik bir faaliyettir ve öğrenciler karşılaştıkları bilgilerle et-
kileşime girer ve genellikle bir veya daha fazla öğretim dönemi alır (Bender 
& Waller, 2012; Dodge, 1995).

Çeşitli web maceralarının kullanımıyla web macerası yaklaşımı, öğrenciler ve eğitimciler için 
birçok fırsat ve avantaj sağlar. Öğrenciler problem çözme ve bilgi işlem becerilerini artırmak için 
özgün bir ortama sahip olacaklar. Buna karşılık, eğitimciler, örneğin iyilik hali ve ruh sağlığı, engel-
li öğrenciler için özel programlı dil öğrenimi gibi ders (ler) / konu (lar) veya belirli programlar 
gibi eğitim hedeflerine hizmet eden farklı web macerası türleri aracılığıyla öğrenme etkinlikleri 
geliştirmek için organize bir çerçeveye ve yapıya sahip olacaklardır. (Billings & Kowalski, 2004; 
Philips, 2005; Scholl, 2007; Sparling, 2001).

Bir web sorgusu,
  probleme ve sorgulamaya dayalı öğrenme metodolojisine dayanır;
  iyi tanımlanmış bir amacı vardır;
  yapılandırılmış bir öğrenme ortamı ve süreçleri sağlar;
  bilgi inşasını teşvik etmek için yaratıcılığı kullanır. 

(Demetriadis, Papadopoulos, Stamelos, & Fisher, 2008‘den uyarlanmıştır).

Öğretmenlerin web maceralarına ilişkin algıları üzerine yapılan bir araştırmaya göre (Zheng 
et al., 2008), öğretmenler, eğitim hedeflerini destekleyen üç kritik WEB macerası yapısını göz 
önünde bulundurdular: yapılandırmacı problem çözme, sosyal etkileşim ve yapı iskeleli öğrenme. 
Önerildiği gibi, yapılandırmacılık, web maceralarının temel unsurlarından biridir. Kulağa felse-
fi bir yaklaşım gibi gelse de aynı zamanda bir öğrenme teorisidir (Burns, Burniske & Dimock, 
1999). Buna göre öğrenciler bilgilerini oluştururlar. Pasif alıcılar değiller; aktif olarak bilgi ve fikirl-
erini geliştiriyorlar. Öğrenciler, farklı türdeki web macerlarını kullanarak bilgi ile etkileşime girer ve 
deneyim kazanırlar. Web maceralarının bu odak noktası nedeniyle, bir öğrenciye araştırma konu-
su atamak web macerası olarak kabul edilemez. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme oranlarına 
ve deneyimlerine dayalı bilgileri aşamalı olarak tanıtmak için bir platform geliştirmelidir.

Belirli bir görevde yapı ve özgürlük arasında bir denge, her tür web macerasının tasarlanmasın-
da önemlidir (Bender & Waller, 2012). Öğrencilerin yaşam yetkinliklerini desteklemekten konu 
müfredatıyla ilgili hedeflere kadar çeşitli eğitim hedeflerine hizmet eden hemen hemen tüm eğitim 
seviyelerinde farklı türde web maceraları kullanılabilir. Yapılandırılmış WEB maceraları, iskele ve 
ayarlanmış destek kullanımında en etkili olanlardır (Brush & Saye, 2000; Milson, 2002; Saye & 
Brush, 2006). Yapılandırmacılıkla ilgili olarak, yapı iskelesi, web sorguları için önemli bir araçtır. 
Yapı iskelesi, temel olarak, öğrencilerin bir görevi başarmaları için geçici bir destek yapısıdır. 
Web maceraları veya diğer teknoloji tabanlı öğrenme ortamları açısından, bilişsel süreçleri etkin-
leştirmek için iskele kullanmanın etkili olduğu bulunmuştur (Demetriadis et al., 2008).

Yapı ve özgürlük arasında bir denge önemlidir. Kendi kendini yöneten öğrenme hem özerkliği 
hem de motivasyonu güçlendirebilir. 

1.2.Farklı Türde Web Maceraları Geliştirirken Göz Önünde Bulundurulması Gerek-
en Temel İlkeler
Bilgisayar teknolojilerini ve interneti günlük öğretim pratiğine dahil etmek, içerik bilgisi, pedagojik 
bilgi ve teknolojik bilgi gerektirir (Marcelo & Yot, 2015).
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Teknolojiyi günlük öğretmenlik pratiğimize nasıl dahil edebiliriz?

Öğretilecek içerik hakkında bilgi ve deneyim

Bu uygulamanın pedagojik temeli

Hangi teknolojileri kullanacaksınız?

Her tür web macerası araştırma ve / veya öğrenme görevleri etrafında iyi yapılandırılmalıdır; 
bu nedenle optimum bir web macerası (1) bir giriş, (2) ilginç bir görev, (3) web siteleri ve videolar 
gibi bilgi kaynakları, (4) sürecin bir açıklaması, (5) performans değerlendirmesi içerir ve (6) eğitim 
hedeflerini desteklemek için sonuç (Zheng et al., 2008). Bununla birlikte, eğitim hedeflerine göre, 
bu unsurlar bir web sorgusunda çeşitli ağırlıklar alabilir.

Görev

2
Bilgi
Kaynakları

3

Tanımlama

4

Değerlendirme

5

Sonuç

6

Giriş  

1

Detaylı 
Analiz

Değerlendirme Sentez

Şekil 1. Web sorularında problem 
çözme.

İyi tasarlanmış bir web sorgusu, 
öğrencileri bu süreçlere dahil ede-
cektir: odaklanmış analiz, değer-
lendirme ve sentez.
Amaç, bilgiyi aramaya değil, kull-
anmaya odaklanmaktır (Skylar et 
al., 2007).  

İnterneti kültürlerarası bir araç olarak kullanmak, bir yapı ve organizasyon sağlamayı gerektirir. 
We macerası, internette rastgele gezinmek yerine, web sitelerinde etkili gezinme için belirlenen 
eğitim hedeflerini desteklemesini sağlayan bir araç sunar (Skylar et al., 2007). 

İnterneti kültürlerarası bir araç olarak kullanmak, bir yapı ve organizasyon sağlamayı 
gerektirir.  Web macerası, internette rastgele gezinmek yerine, web sitelerinde etkili gezinme için 
belirlenen eğitim hedeflerini desteklemesini sağlayan bir araç sunar (Chang, Chen & Hsu, 2011). 
Web sorgularını dil eğitiminde bir araç olarak kullanan başka bir alan. Bir incelemenin önerdiği 
gibi, web maceraları öğrencilerin ingilizce öğrenme becerilerini ve bileşenlerini geliştirir (Irzawati, 
2021). Özellikle, web soruları öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin yanı 
sıra dilbilgisi ve kelime bilgisi ustalıklarına katkıda bulunur.
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Farklı türde WEB sorguları tasarlarken nelere dikkat 
edilmelidir: 

  Web macerasının konusu ve öğrencilerin müfredatı veya 
yaşam uyumu mu?

  Konu veya görev öğrencinin bilişsel düzeyine uygun mu?
 Kelimeler kolayca anlaşılabilir mi?
 Web kaynakları hala mevcut mu?
  Gerekirse, görevler işbirlikçi grup çalışması gerektiriyor 

mu?         
(Adapted from Skylar et al., 2007.)

1.3.Diğer Web Macerası Kullanım Türlerine Örnekler
Web macerlarının çok sayıda gerçek zamanlı kullanım örneği vardır. Bu geniş çeşitlilik, web mac-
eralarını kullanmanın kullanışlı ve pratik bir öğretim yöntemi olduğunu ima eder. Öğrenci merke-
zli ve etkinlik tabanlı bir öğrenme ortamı tasarlamak istediğinizde, web macerası yaklaşımı size 
yardımcı olur.
Araştırmacılar, ortaöğretimde problem çözme becerilerini geliştirmek için bir web macerası yak-
laşımı kullandılar (Argelagos & Pifarre, 2011). Web macerası yaklaşımını geleneksel yaklaşımla 
karşılaştırdılar. Çalışma sonuçları, We macerası grubundaki öğrencilerin kontrol grubundan daha 
iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

“Bir web smacerası, öğrencilerin açıkça tanımlanmış adımlara ayrılmış bir görev üzer-
inde çalışmasını içerir”” (Skylar et al., 2007, p. 20).

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar gibi özel popülasyonlarda web maceralarını kullanma 
örnekleri vardır (Skylar et al., 2007, p.20). Sonuçlara göre, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler 
için web maceralarını uyarlama stratejileri yardımcı olacaktır. Örneğin, “gelişmiş düzenleyiciler, 
grafik düzenleyiciler, köprü metni çalışma kılavuzları, anahatlar, kelime tanımları, açıklamalı web 
sitesi listeleri ve bilgi derlemek için şablonlar.”

“Eğitimciler, öğrencilerini eleştirel düşünme, bilgi uygulaması ve iskele öğrenmeye dahil 
ederken interneti verimli kullanmanın bir yolu olarak web maceralarını kullanıyor.” (Kurtu-
lus & Ada, 2012, p. 215)

Başka bir çalışmada, bir grup hemşire web macerası yoluyla sürekli eğitim aldı (Maxwell, 2009). 
Elde edilen sonuçlara göre, web macerası yaklaşımı, bilgisayar teknolojisi ile bilgi sağlama ve 
daha yüksek düzeyde düşünme becerileri ve güveni artırma konusunda yenilikçi ve yaratıcı bir 
yaklaşım olduğunu kanıtladı. Resim öğretmenlerinin eğitimi için web maceralarının bir araç olarak 
kullanılmasına da bir örnek vardır (Kundu & Bain, 2006). 

Özet
Çevremizde birçok teknolojik eğitim aracı olmasına rağmen, yalnızca bazılarının bilimsel bir te-
meli vardır. Web macerası yaklaşımı, pratik bir öğrenme ortamı sağlamak için bilimsel olarak 
sağlam bu araçlardan biridir. Web macerası yaklaşımı, öğrencilerin sağlanan bilgilerle ilgili etkili 
düşünme, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini artırmaya yardımcı olmak için Amerikalı 
bir eğitim teknolojisi profesörü Bernie Dodge tarafından geliştirilmiştir. Bu amaca ulaşmak için her 
türlü web macerasını tasarlarken dikkatli olmalı ve eğitim hedeflerini etkin bir şekilde destekleye-
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cek teknoloji, bilgi, içerik deneyimi ve pedagojik bilgi hakkında köklü bilgilere sahip olmalıyız.
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Kısım 2: Neden Web Maceraları ile 
Uğraşalım?
Giriş 
Bu bölümde, web maceralarının neden bu kadar önemli bir araç olduğunu ve öğretmenler ve 
öğrenciler için öğretme ve öğrenme süreçlerinde web macera metodolojisinin faydalarıyla hangi 
öğretim yöntemlerini bir araya getirdiklerini inceleyeceksiniz. Ayrıca, yönlendirdiğiniz süreçlerde 
daha fazla gelişme için farklı kullanımlara ilişkin bazı örnekler ve fikirler bulacaksınız.

2.1. Neden Web Maceraları ile Uğraşalım?
Web macera metodolojisinin kullanımı, öğretme ve öğrenme ortamları için öğrenci merkezli, 
sorgu odaklı ve proje tabanlı birleşik bir yaklaşım sağlar. Eğitim alanlarına tanıtıldıkları 1990’ların 
sonlarından bu yana, web maceraları önemli bir öğretim aracı olarak kabul edilmektedir (Zhou et 
al., 2012).

2.1.1. Öğrenci merkezli, sorgulama odaklı ve proje tabanlı öğretim metodolojileri

Öğrenci merkezli ve araştırmaya dayalı öğretim stratejilerinin, çok sayıda araştırma çalışmasın-
da öğrenci başarısının iyileştirilmesi için son derece önemli olduğu bulunmuştur. Bu tür birleşik 
yaklaşım, öğrencilerin önceki bilgi ve deneyimlerine dayanır, bilginin ve sosyal etkileşimin aktif 
inşasını teşvik eder, öğrenme merakını harekete geçirir ve öğrenme hedefine yönelik öğrenme 
adımlarını / bitlerini kullanır (Kaya et al., 2015). Proje tabanlı öğrenme, öğrencileri özgün sorun-
ların veya projelerin araştırılmasına dahil etmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğretme ve öğrenme 
yaklaşımı sağlar. Burada proje, faaliyetleri organize etmeye ve yönlendirmeye yarayan bir sürüş 
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sorusu veya bir sorunla başlar. Daha sonra, bu faaliyetler, sonunda itici soruya geri dönen nihai 
ürüne ulaşan bir dizi eser / ürünle sonuçlanır (Yang, 2010). Yaklaşım, eleştirel düşünme, problem 
çözme ve işbirliği gibi becerilere odaklanır.
Sınıf öğretiminde ve öğrenmede web maceralarının kullanılmasıyla, öğrencilerin öğretme ve 
öğrenme süreci boyunca aktif öğrenenler olmaya teşvik ederek öğrenmeye katılımını artırması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, web maceraları çoğunlukla gerçek sorunlara / sorunlara ve gerçek dün-
ya bağlamına (öğrenciler için anlamlı olan) dayandığından, öğrencileri web macerası kullanımı-
na dahil etmek daha kolay hale gelir. Böylece bir öğretmen olarak bu araç ile öğrencilerinizin 
öğrenme hedefine olan merakını ve ilgisini daha kolay harekete geçirebilirsiniz.

2.1.2. Öğrenme hedeflerine bağlı olarak kısa vadeli veya uzun vadeli web maceraları

Öğrenci merkezli, sorgu odaklı ve proje tabanlı bir öğretim metodolojisinin ardından, öğrenci 
öğreniminde iki tür web macerası yapılır: kısa vadeli web maceraları ve uzun vadeli web macer-
aları: 
 

Kısa Vadeli Web Maceraları Uzun Vadeli Web Maceraları 

Süre 1-3 gün/1-3 ders süresi En az 3 gün

Neden bu yön-
tem

öğrencilere yeni fikirler tanıtmak öğrencilerin mevcut bilgileri üzerine 
inşa etmek

Öğretim Hedefi bilginin edinilmesi ve entegrasyonu bilgiyi genişletmek ve geliştirmek

Çıktı  Öğrencilerin önemli miktarda 
yeni bilgi edinmiş ve bunu anlam-
landırmış olmaları beklenir.

Öğrencilerin bir bilgi birikimini in-
celemiş, bir şekilde dönüştürmüş 
ve herhangi bir çalışma yaratarak 
edindikleri materyal veya bilgi hak-
kında bir anlayış göstermiş olmaları 
beklenir

Kaynak: Dodge, 1997; Zhou et al., 2012 dan tabloya aktarılmıştır.

Öğrenme hedefine bağlı olarak, kısa vadeli veya uzun vadeli web maceraları tercih edilebilir; 
veya her ikisi de adım adım kullanılabilir.

2.2. Eğitimde etkili bir araç olarak web maceraları
Onları öğretme ve öğrenmede etkili bir araç haline getiren web maceralarının altında yatan dört 
yapı vardır:
1. Eleştirel düşünme
2. Bilgi uygulaması
3. Sosyal beceriler
4. Yapı İskelesi öğrenme
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Eleştirel 
Düşünme:

Web maceraları, öğrencilerin görevi yerine getirmek için eleştirel ve 
yaratıcı düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirir. Web macerlarının 
öğrenmede kullanımı, teknolojiyi öğrenmeye entegre ederken ve işbirliğine 
dayalı ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik ederken, analiz etme, oluştur-
ma ve değerlendirme yoluyla öğrencilerin eleştirel düşünmelerini destekler 
(Abuhasnah, 2015).

Bilgi

uygulaması:

Bilgi uygulaması pasif değil, aktif bir aşamadır; bilgi işleme becerilerini, 
bilginin etkin kullanımını, ön bilginin yeni öğrenmeye alınmasını, bilgi 
birliğini ve bilgiyi yeni bir şeye dönüştürmeyi içerir. “Olgusal bilgiyi yeniden 
anlatmanın ve ustalaşmanın ötesinde” dir. (Dodge, 2001; Zheng et al., 
2008).

Sosyal beceriler: Web macerası tamamlama süreci ve işbirlikli öğrenme teorisi benzer 
kavramlara sahiptir. Her ikisi de olumlu karşılıklı bağımlılığa, bireysel ve 
grup hesap verebilirliğine ve öğrenmede kişilerarası ve grup becerilerine 
değer verir (Dodge, 2001). Sosyal beceriler, akranların görevlerini tamam-
lama gibi web maceralarındaki öğrenme etkinliklerini/adımlarını destekler; 
Sürece dahil olan öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin olumlu karşılıklı bağım-
lılığını, bireysel hesap verebilirliğini ve kişilerarası becerilerini destekler 
(Zheng et al., 2008).

Scaffolded 
learning:

Yapı iskelesi, öğrencilere performanslarını desteklemeleri için bazı geçici 
destek/çerçeve seviyeleri sağlamayı içeren öğrenci başarısında önem-
li bir rol oynar ve kapasitelerinin kilidini açar. Yapılandırmacı stratejiler, 
farklılaştırılmış öğrenme, yerleşik öğrenme, tematik öğretim ve özgün 
değerlendirme gibi diğer bazı “yaklaşımlarla” bağlantılıdır. Basit bir uygula-
ma tanımıyla, bir öğretmen, devam eden uygulamaları yoluyla “öğrenciler 
daha gelişmiş entelektüel becerileri içselleştirdikçe” bu iskele destek sevi-
yelerini kademeli olarak ortadan kaldırır (Mart 2003).

Web macerası kullanımının altında yatan bu dört yapı, eleştirel düşünme, derin öğrenme, 
işbirliğine dayalı öğrenme ve dönüştürücü öğrenme teorileriyle bağlantılıdır. Web maceraları 
ile öğrenciler üst düzey düşünme becerilerini kullanırlar; bilgi başvuru süreci, öğrencilerin bilgi 
birliğini geliştirmelerini destekler; anlamlı ve derin öğrenmeyi teşvik ederken, bilginin yeni öğren-
meye aktarılmasına/dönüştürülmesine de yol açar; öğrenciler çözümler/anlamlar/ürün yaratma 
bulmak için akranları/başkalarıyla işbirliği yapar; (Brucklacher & Gimbert, 1999; Erlandson et al., 
2010; Zheng et al., 2007).

2.2.1. Farklı kullanım örnekleri ile öğretme ve öğrenme süreçlerinde web macerası 
metodolojisinin faydaları

Araştırmanın gösterdiği gibi, web maceraları, teknolojiyi kullanmak, öğrenmede kişilerarası bec-
erileri geliştirmek, farklı öğretim yöntemlerini kullanmak ve öğrenmeye daha istekli ve motive 
olan öğrencilerle çalışmak gibi öğretim süreçlerinize birçok fayda sağlar (Briggs, 2013). İşte web 
macerası metodolojisinin öğretme ve öğrenme süreçlerinde yararlanılması gereken bazı örnekler 
ve fikirlerle bazı faydaları. 

1. Farklı öğretim yöntemlerini nispeten basit ve ilgi çekici bir formatta bütünleştirmeye / topla-
maya izin verir.

2. Farklı öğretim yöntemlerini nispeten basit ve ilgi çekici bir formatta bütünleştirmeye / topla-
maya izin verir.

 Örn: Proje tabanlı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme ve işbirliğine dayalı öğrenme.
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3. Öğretme ve öğrenme ortamında teknolojinin kullanılmasına izin verir. 
“İnterneti ilk yıllardan itibaren bireyler için kullanmanın daha kullanışlı bir yolu.”

4. Öğrenci motivasyonunda artışa neden olur, bu da keşfetme ve öğrenme merakı daha 
yüksek olan öğrencilerle çalışmak anlamına gelir.

Web macearlarının özgün sorunlara odaklanması ve takım problem çözme öğrenci moti-
vasyonunu etkiler.

5. Öğrenmede otantik/gerçekçi öğelerin kullanımı 
Bu, öğrencilerin gerçek yaşam sorunları ile geliştirdikleri bilgi ve beceriler arasında bağlantı 

kurma ve bağlantı kurma konusundaki uyanıklık düzeyini artırır. “Ödevleri varsayımsal, yalnızca 
sınıfa özgü görevlerden öğrencilerin hayatta karşılaştıkları sorunlara dönüştürür” (Thombs et al., 
2008: 21).

İpucu: 

Web maceralarınızı güncel gerçek dünya etkinlikleri veya ilgi alanları etrafında 
tasarlayın.
Örneğin, şu anda haberlerde yer alan ve aynı şekilde internette temsil edilen 
konularla ilgilenen konular, öğrencilerin web’de keşfetmeleri için heyecan verici 
ve motive edici bir ders sağlar (March, 1998).

6. Web maceraları düşünme becerilerinin gelişimini hızlandırır
İyi tasarlanmış bir web macerası, öğrencilere araştırma yapmak, karşılaştırmak ve karşılaştır-

mak ve bir konuyu analiz etmek için bir çerçeve sağlar.

İpucu: 

1.  Bir çerçeve (araştırma için yapılandırılmış bir ortam; araçların / web site-
lerinin bir listesi vb.) yapın.

1. Görevi tamamlamak için belirli adımlar belirleyin.
1. Araştırma projesi için veri derleme talimatlarınızın açıkça anlaşıldığından 

emin olun (Skylar et al., 2007‘den uyarlanmıştır).

7. Kişilerarası becerileri geliştirmek; işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik etmek
Öğrenciler, görevin adımlarına bağlı olarak hem bireysel hem de akranlarıyla birlikte çalışır ve 

birbirlerinden ve birbirlerinden öğrenirler. Gruplarında belirli roller veya görevler verilebilir. 
Her üye, her üyenin grup için değerli olduğu yere devam etmek için belirli bir bilgi parçasını 
/ bir aracı / yaratıcı bir fikri / bulmaca parçasını grubuna geri getirmek gibi bir görevi yerine 
getirir (Briggs, 2013).

8. Otonom öğrenme
Öğrencilerin öğrenmeleri için sorumluluk almaları ve bilinçli seçimler yapmaları ve bunu 

yaparken çevrimiçi teknolojilerden yararlanmaları teşvik edilir (Aydin, 2016).

      9. Sınıfta esneklik
Web maceraları, öğrenme hedeflerine ve öğretmen (ler) in planlamasına bağlı olarak, tek bir 
konuyu kapsayan veya birkaç disiplini entegre eden kısa vadeli veya uzun vadeli sorular olarak 
tasarlanabilir.
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İpucu 
1:

Tarihsel bir döneme veya tematik bir diziye odaklanabilir; dönemdeki tarihsel 
olaylar ile tıbbi gelişmeler, ekonomik değişimler, sanat akımları veya birleştir-
meniz gereken diğer konular arasındaki ilişkiler üzerine araştırma isteyebilirsiniz 
(Thombs et al., 2008).

İpucu 
2:

Bir eğitim dönemi boyunca farklı konuları tek bir web macerasında veya bir dizi 
web macerasında birleştirmek için diğer öğretmenlerinizle web macerası oluştur-
ma konusunda beyin fırtınası yapabilirsiniz.

10. Karmaşık problem çözmeye odaklanma
Yapılandırmacı bir yaklaşıma sahip web macerası metodolojisi, gerçek hayattaki meselelerde/
problemlerde gerektiği gibi karmaşık problem çözmeye odaklanır. Bu nedenle, öğrencilerin yal-
nızca gerçeğin ne olduğunu hatırlamak için değil, “araştırdıkları gerçeklerden fikirlerin ve çözüm-
lerin formülasyonuna geçmeleri” gerekir (Thombs et al., 2008: 21).

Üzerine düşünülmesi gereken bir soru:

Öğrencilerinizi konunuzda/müfredatınızda veya bir eğitim döneminde ne tür gerçek dünya so-
runlarını çözmeye teşvik edebilirsiniz? Hangi alan/konu kombinasyonlarını düşünebilirsiniz?

11. Ölçülebilir sonuçlar
“Başlangıç seviyesinden örneğe kadar bir ölçekte yeterliliğe ulaşmak için gereken performans 

kriterlerini” tanımlayan değerlendirme listelerinin kullanılmasıyla, sonuçlar standart ve pratik 
bir şekilde ölçülebilir (Thombs et al., 2008).

12. Farklı konularda / disiplinlerde uyarlanabilirlik ve kullanılabilirlik
Bireysel, işbirliğine dayalı ve işbirliğine dayalı çalışmalarla öğrenme hedefine ulaşmak için 

web maceraları, internette bilgi bulmak için sorgulamaya dayalı bir yaklaşımı teşvik eder. 
Yapılandırılmış birkaç soru aracılığıyla öğrenciler, bilgileri yeni bir biçimde toplamalarını, 
sentezlemelerini ve yeniden amaçlamalarını gerektiren belirli web sitelerine yönlendirilir 
(Pim, 2012). Bu tür bir yaklaşım farklı konularda / disiplinlerde kullanılabilir.

Örn; İngilizceyi ek dil/yabancı dil olarak öğrenirken: gramer ve sözcük yapılarını uygulayarak 
belirli bir konuda anket araştırması yapın. Coğrafya dersinde ülkelerin özelliklerini öğrenmek için 
başka bir örnek. Burada öğrencilere bir odak noktası, hedefe yönelik ilgili yapılandırılmış adımlar 
ve süreçte yanıtlanması gereken önemli sorular verildiğinden emin olmak önemlidir. Sadece bir 
görevi adlandırmak yeterli olmaz çünkü öğrenciler izini kaybederler.

İpucu:

  Öğrenme adımlarının ve etkinliklerinin seviyelerine karar vermek için 
Bloom’un Taksonomisini kullanabilirsiniz. İşte aşağıda sunulan bir örnek:

 Her bir faaliyet seviyesinin net bir şekilde açıklanması önerilmektedir.
  Öğrencilerinizin düşüncelerini ve fikirlerini organize etmelerini destekle-

mek için şema haritaları ve KWL * / KWHLAQ ** çizelgeleri gibi bazı ek 
araçlar sağlayabilirsiniz.

  Öğrencilerin kullanımına uyarlanmış değerlendirme listesinin bir kopyas-
ını da odak noktası ile takipte kalmaları için sağlayabilirsiniz.
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Görevde düşünme becer-
ilerini geliştirmek için tak-
sonomi seviyeleri

Görevde yapılması gereken adımlar/faaliyetler

Oluşum 

(Bilgiyi yeni bir  şeye 
dönüştürme)

Broşürdeki görsellere ve notlara eşlik etmek için

İnsanları ülkeyi ziyaret etmeye teşvik eden ikna edici bir 
mektup yazın 

Sentez Bir dizi web sitesinden ülke hakkında bilgi edinin ve ilginç 
bilgiler kaydedin

Değerlendirme Diğer grupların seyahat broşürlerini akran değerlendirmesi

Analiz İnternetteki seyahat broşürlerinin özelliklerini araştırın

Uygulama Seyahat broşürü planlamak ve oluşturmak için bilgileri kul-
lanın

Anlama İlişki düzeyi açısından bilgileri inceleyin (öğretmen 
tarafından faydalı web sitelerinin bir listesinin sağlanması 
önerilir)

* KWL grafiği: Belirli soruları içeren bir grafik: Bildiklerim, bilmek istediklerim, Öğrendiklerim

**Belirli soruları içeren bir grafik: ne biliyorum, ne bilmek istiyorum, nasıl öğreneceğim, ne 
öğrendim, hangi eylemi yapacağım ve başka hangi sorularım var.

Kaynak: Pim, 2012‘n uyarlanmıştır.
2.2.2. Web maceralarının öğrenciler ve öğretmenler için faydalarının özeti

Web Maceralarının Öğrenciler için Faydaları Web Maceralarının Öğretmenler için Faydaları
1. Web maceraları eğlencelidir ve öğrenciler 
onlarla öğrenmekten zevk alırlar.
2. Web maceraları öğrenci merkezlidir.
3. Web maceraları öğrencilerin çeşitli öğrenme 
stillerine hitap eder (görsel, işitsel, dokunsal, 
kinestetik)
4. Web maceraları sınıf zamanının verimli kul-
lanılmasını sağlar.
5. Web maceraları, öğrencilerin öğrenme yet-
kinliklerini karşılamalarına yardımcı olur.
6. Web maceraları eleştirel düşünme beceril-
erini teşvik eder.
7. Web maceraları öğrencilerin dijital yetkin-
liklerini geliştirir.
8. Web maceraları öğrencilerin görevlere oda-
klanmasına yardımcı olur.
9. Web maceraları öğrencinin hayal gücünü 
harekete geçirir.
10. Web maceraları, öğrencilerin öğrendikler-
ini uygulamalarına, sentezlemelerine, analiz 
etmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı 
olur.

1. Tüm web maceralarında bulunan benzer bir yapı onu pratik 
ve yönetilebilir kılar.
2. Web maceraları okumak için gereken öğretim becerilerine 
vurgu.
3. Web maceraları, internet zamanının etkin ve yapılandırılmış 
kullanımını teşvik eder (sorgulamaya dayalı dersler, öğrencil-
ere anlamlı bir şekilde rehberlik etmek için tasarlanmıştır).
4. Web maceraları, öğrencilerin çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılar (bireysel ve grup çalışması).
5. Web maceraları, öğrencileri sınıfta görevde tutar.
6. Web maceraları, öğretmenin tüm öğrencilerin olması gerek-
en sitelerde olmasını sağlar.
7. Web maceraları aracılığıyla öğretmenler, öğrencinin genel 
müfredattaki başarısını desteklemek için öğretme ve öğren-
medeki bireyselleştirme unsurunu ele alabilirler.
8. Öğretmenler, wq’nun tasarımına okunabilirlik, daha büyük 
metin ve daha basit yönler şeklinde öğretim desteğini dahil 
edebilirler.
9. Web maceraları,  öğretmenlerin teknik ve bilgi okuryazarlığı 
becerilerini eşzamanlı olarak geliştirir.
10. Web maceraları, öğretmenlerin çeşitli yaklaşımları kullan-
malarını ve yeni yöntemler, teknikler ve araçlar uygulamalarını 
destekler.

Taken & adapted from Amini et al., 2020.
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Özet 
Bu bölümde, web maceralarının neden bu kadar önemli bir araç olduğunu; hangi öğretim yöntem-
lerini bir araya getirdiklerini; web macerası metodolojisinin öğretme ve öğrenme süreçlerine ne 
gibi faydalar sağladığını incelediniz. Ayrıca, yönettiğiniz süreçlerde daha fazla gelişme için farklı 
web macerası kullanımlarına ilişkin bazı örnekleri ve fikirleri incelediniz.
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Kısım 3: Kendi Web Maceralarınızı Nasıl 
Oluşturacaksınız?
Giriş 
Bu bölüm, öğretmenleri aşağıdaki gibi kendi web maceralarını oluşturmaya teşvik etmek için her 
web macerası bölümünün özelliklerini içerir:

 Bir web macerası oluşturmak için öğretmenlerin / kolaylaştırıcıların izlemesi gereken sekiz 
adımın açıklaması.
 Web maceralarının dört özelliği.
 Web macera kalitesi için on kural.

3.1.Kendi Web Maceralarınızı Nasıl Oluşturacaksınız?
Bir web macerası oluştururken, kendi web sayfalarınızı oluşturabilmeniz avantajlıdır. Ancak, bu 
gerekli değildir. Öğretmenler çeşitli programlar kullanarak bir web macerası oluşturabilir, ancak 
en yaygın ve en kolay yöntem, web sayfalarına bağlantılar içeren bir Word belgesi oluşturmaktır.
Bir web macerası oluşturmak istiyorsanız, önce mevcut bazı web maceralarına göz atmalısınız. 
Bir dizi mükemmel web sorgusu özeti, daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Bazı örnekler 
şu adreste bulunabilir:http://zunal.com/. 
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Aşağıda, bir web sorgusu oluştururken izlenecek önerilen 8 adım hakkında daha fazla ayrıntı 
bulunmaktadır. Bu temel unsurlar Dodge’un 1995, 1997 ve 1999 teorilerinin bir birleşimidir. 

3.1.1. Bir web macerası oluşturmak için izlemeniz gereken 8 adım

Adım 
No. 

İsim Amaç Açıklama ve ipuçları Psikolojik iyilik hali fak-
törüne bir örnek - okula 
ait olma duygusu

1 Konu/
Başlık

Ele alınacak 
faktöre göre 
web macer-
asının konu-
sunu ve “son 
ürününü” 
tanımlamak.

Başlık kısa, anlamlı, 
eğlenceli ve göz alıcı ol-
malıdır.

Ait olduğunuzu hissediyor 
musunuz? 

“Gerçek aidiyet ancak 
otantik, kusurlu benlikler-
imizi dünyaya sunduğu-
muzda olur, aidiyet duy-
gumuz asla kendini kabul 
etme düzeyimizden daha 
büyük olamaz.”-Brene 
Brown

2 Giriş Öğrencilerin 
dikkatini çek-
mek ve onları 
motive etmek 
için konuyu 
özlü ve ilgi çe-
kici bir şekilde 
sunmak.

Bu adım, öğrencileri 
baştan sona web mac-
erası deneyimine aktif 
olarak dahil edecek akılda 
kalıcı ve ilgi çekici bir giriş 
oluşturmakla ilgilidir.

Giriş, öğrencilerin ilgi 
alanlarını veya hedeflerini 
ele alarak ve / veya ilgi 
çekici bir soru veya sorunu 
tanımlayarak okuyucuyu 
derse çekmelidir.

Öğrencilerin ön bilgisine 
dayanmalı ve dersin neyle 
ilgili olduğuna dair bir fikir 
vererek öğrencileri etkili 
bir şekilde hazırlamalıdır.

Öğrencilerin karşılaştıkları 
sorunu anlamalarına 
yardımcı olan ve ilgilerini 
çeken bir simülasyonla 
başlayabilirsiniz.

Ayrıca, bu aşama genel-
likle öğrencilerin konuyu 
anlamalarına ve inter-
nette arama yapmalarına 
yardımcı olan anahtar ke-
limeler ve terimler sunar.

Bir gazetecinin rolünü 
oynayacaksın! En iyi uy-
gulamalardan bazılarını 
analiz ederek okula ait 
olma duygusu hakkın-
da bir makale yazmanız 
gerekecek.

Aidiyet, kabul edildiğinizi, 
dahil olduğunuzu veya 
başka bir şeyin parçası 
olduğunuzu hissettiğiniz 
anlamına gelir. İnsanlar bir 
okula, arkadaşlığa, spor 
grubuna ve hatta bir sınıfa 
aitmiş gibi hissedebilirler. 
Aidiyetsizlik, değersizlik, 
kendinden şüphe etme, te-
crit ve üzüntü duygularıyla 
ilişkilendirilebilir…
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Adım 
No. 

İsim Amaç Açıklama ve ipuçları Psikolojik iyilik hali fak-
törüne bir örnek - okula 
ait olma duygusu

3 Task Öğrencilerin 
web macer-
alarında ne 
üreteceklerine 
dair resmi bir 
açıklama yap-
mak.

Etkili bir web macerası 
geliştirmek için zorlu soru-
lar geliştirmelisiniz.

Bu, öğrencilerin çeşitli 
bilgileri bulmasını ve ana-
liz etmesini gerektiren 
sorular bulmanız gerektiği 
anlamına gelir.

Öğrencilere görevi veren 
bir rol yapma senaryosu 
da geliştirebilirsiniz.

Görev anlamlı ve eğlenceli 
olmalıdır.

Görevi oluşturmak, bir 
web macerası geliştir-
menin en zor ve yaratıcı 
kısmıdır.

Son derece motive edici 
ve ilginç görevler grup et-
kinlikleri için uygun olmalı 
ve gerçek yaşam durum-
larına dayanmalıdır.

Web maceralarında, 
elde edilecek öğrenme 
çıktılarına bağlı olarak, 
örneğin yeniden anlatma, 
gizemi çözme, gazeteci-
lik etkinlikleri, tasarımla 
ilgili fikir birliği oluştur-
mayı gerektiren analitik 
olarak kendini tanımayı, 
bilimsel ve yaratıcı görev-
ler boyunca  üst düzey 
düşünme ve iletişim bec-
erilerini desteklemek gibi 
etkinlikler dahil olmak 
üzere farklı türde görevler 
oluşturabilirsiniz.

Bu web macerasının 
amacı, genel iyilik haliniz 
için size bir okula ait olma 
duygusunun önemini 
öğretmektir. Öğrenciler ait 
olduklarını hissettiklerinde, 
iyi notlar almaları ve aksi 
takdirde okulda iyi perfor-
mans göstermeleri daha 
olasıdır. Aidiyet duygusu, 
öğrencilerin psikososyal 
işlevlerini, yani günlük 
aktiviteleri gerçekleştirme 
ve çevrelerindeki insan-
larla etkileşim kurma 
yeteneklerini de olumlu 
yönde etkiler. Bir gazete-
ci rolünü oynayacak ve 
öğrencilerin olumlu duy-
gular ve aidiyet duygusu 
yaşamalarını sağlaya-
bilecek okuldaki iyi uy-
gulamalar hakkında bir 
makale hazırlayacaksınız. 
Bu web macerasını özel-
likle ilgi çekici bulacaksınız 
çünkü araştırmanızla bir-
likte röportajlar yapmanız 
ve öğrencilerin okula ait 
olma duygusunu nasıl 
artıracağınız konusunda 
önerilerde bulunmanız 
gerekecek. 

Bu web macerası 3 öğren-
ciden oluşan gruplar için 
uygundur. Araştırmayı 
yapmalı, makaleyi yaz-
malı ve bulgularınızı sınıfa 
göstermek için kısa bir 
PowerPoint sunumu hazır-
lamalısınız.
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Adım 
No. 

İsim Amaç Açıklama ve ipuçları Psikolojik iyilik hali fak-
törüne bir örnek - okula 
ait olma duygusu

4 Süreç Öğrencilerin 
ödevi nasıl 
tamamlama-
ları gerek-
tiğine dair 
adım adım 
bir açıklama 
ve internette 
araştırma yap-
ma, veri topla-
ma, gruplar 
halinde çalış-
ma ve atanan 
görevi çözmek 
için çakışma-
ları çözme ile 
ilgili talimatlar 
sağlamak.

“Süreç” adımı, öğrencilerin 
ne yapmaları gerektiğini 
ve görevin tamamlanma 
sırasını açıkça açıklar.

Her adım açıkça belir-
tilmelidir, böylece çoğu 
öğrenci sürecin her 
adımında tam olarak 
nerede olduklarını ve 
daha fazla eğitime ihtiyaç 
duymadan daha sonra ne 
yapmaları gerektiğini bilir.

Öğrencilerin farklı bakış 
açılarını anlamalarına ve 
/ veya görevi tamamlama 
sorumluluğunu paylaşma-
larına yardımcı olmak için 
bu bölümde farklı roller 
atanabilir.

Sürecin her adımı web 
sitelerine, makalelere, 
bloglara, videolara vb. 
bağlantılar içermelidir. Bu, 
öğrencilerin görevi tamam-
lamasına yardımcı olabilir.

Bu web sorgusu tamamen 
yaratıcılıkla ilgilidir, bu neden-
le yaratıcılığınızı makale ve 
PowerPoint Sunumu biçiminde 
ifade etme özgürlüğüne sa-
hipsiniz. Araştırmayı yürütmek 
için sağlanan kaynakları, diğer 
kaynakları veya yöntemleri de 
kullanabilirsiniz. Bizi şaşırtın!

İşte nihai ürününüze dahil 
edilmesi gereken bazı önemli 
noktalar:

1.Araştırma ile başlayın! 

Okula ait olma duygusunun ne 
olduğunu ve neden önemli old-
uğunu inceleyin. Hangi faktörler 
onu etkiler? Öğretmenin rolü 
nedir? Konuyu araştırmak için 
sağlanan kaynakları kullanın. 

2. Görüşme zamanı! 

Okula ait olmanın en güçlü 
belirleyicilerinden biri öğret-
menlerdir. Gençler öğretmenler 
tarafından sevildiğini ve değer 
verildiğini hissettiklerinde ve 
öğretmenlerinin sevimli ve adil 
olduğunu düşündüklerinde, 
okula ait olma duygularını 
bildirme olasılıkları daha 
yüksektir. Ait olmak eşsiz bir 
deneyimdir ve araştırmam onu 
etkileyebilecek birçok şey old-
uğunu buldu. Öğretmenler ve 
öğrencilerle görüşün. Sağlanan 
kaynakları kullanarak, görüşme 
sırasında kullanmak için bir 
değerlendirme formu veya an-
ket hazırlamanız gerekir. Öğret-
menler için hangi uygulamaları 
kullandıklarını bulmalısınız, 
öğrenciler için ise okula ait olma 
duygularını değerlendirmelis-
iniz.
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Adım 
No. 

İsim Goal Açıklama ve ipuçları Psikolojik iyilik hali fak-
törüne bir örnek - okula 
ait olma duygusu

Süreçlerdeki farklı adım 
türleri, öğrenme hedeflerine 
bağlı olarak web maceraları-
na entegre edilebilir.

Sürecin adımlarını belirlerken 
mesleki eğitim öğrencilerin-
in farklı ihtiyaçları ve stilleri 
göz önünde bulundurul-
malıdır. Örneğin, baskı oda-
klı öğrenenler (yazılı kelime 
görmeyi tercih ederler); işitsel 
öğrenenler (dinlemeyi tercih 
eder); dokunsal öğrenenler 
(uygulamalı yaklaşımı tercih 
eder); etkileşimli öğrenenler 
(sözelleştirmeyi tercih eder); 
kinestetik öğrenenler (yapar-
ak öğrenirler); görsel vb. (In-
stitute for Learning Styles

Research, 1996).

3. Bir makale yazın! 

Web macerasının ilk 
bölümünde sahip old-
uğunuz araştırmayı röpor-
tajın sonuçlarıyla toplayın 
ve makalenizi yazın! Kabul 
edeceğinizden emin olduğum 
gibi, bu bulgulardan gençlerin 
aidiyet duygusunu geliştirmeye 
yardımcı olmak için birçok şeyin 
yapılabileceğini görebiliriz. 
Araştırmalarımızdan çoğu oku-
lun öğrencilerinin aidiyet duy-
gusu hissetmelerini istediğini 
biliyoruz. Önerilerde bulunun!

4. Bize sonuçları gösterin! 

Bu web macerasının son 
adımında, makalenin içeriğini 
içerecek bir PowerPoint sunu-
mu hazırlamanız ve sınıfa sun-
manız gerekir.

5 Kaynaklar Öğrencilere 
konuları hak-
kında bilgi 
bulmaları için 
yararlı çevrim-
içi araçlar ve 
web siteleri 
sağlamak.

Öğretmen, öğrencilere 
güvenilir web tabanlı bilgi 
kaynaklarını seçme kriterl-
erini belirleyen uygun kay-
nakların nasıl bulunacağı 
ve kullanılacağı konusun-
da talimatlar verecektir.

Bunlar esas olarak web 
siteleri, videolar, belgel-
er, makaleler vb. öğretim 
sürecini desteklemek için 
çağdaş BT araçları olarak.

Bu kaynakları sağlamak, 
alıştırmayı yalnızca bul-
mak yerine işlemeye oda-
klamanıza yardımcı olur, 
böylece öğrencileri yalnız-
ca kopyalayıp yapıştırma-
ya teşvik edebilecek kay-
naklardan kaçınırsınız.

Kaynaklar içerikle alakalı 
olmalı ve adım başına 3 
kaynağı (süreç ve kaynak 
aşamaları) geçmemelidir.

Aitmişsiniz gibi 
hissediyor musunuz? 
https://kids.frontiersin.
org/articles/10.3389/
frym.2020.00099

Kısım 9. Okula aidiyet 
duygusu. https://www.
oecd-ilibrary.org/sites/
d69dc209-en/index.
html?itemId=/content/
component/d69dc209-en  

Öğrencilerin okula ait olma 
duygusunu artırmanın 5 
yolu.

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

Aidiyet pedagojisi. https://
cyc-net.org/cyc-online/
cycol-0303-belonging.html 
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Adım 
No. 

İsim Amaç Açıklama ve ipuçları Psikolojik iyilik hali fak-
törüne bir örnek - okula 
ait olma duygusu

6 Değer-
lendirme ve 
Öğrenme 
Çıktıları

Sadece ürünü 
nihai sonuç 
olarak değil, 
süreci de 
değerlendire-
cek bir değer-
lendirme aracı 
geliştirmek.

Bu adım, başlangıçtan iti-
baren web macerası göre-
vine ve sürecine uygun 
olarak öğrenme çıktılarının 
tanımlanmasını vurgular.

Bir web macerasının so-
nucu genellikle yazılı veya 
sözlü bir ürün veya mul-
timedya sunumudur.

Öğretmenin öğrencilerden 
beklentilerini netleştiren 
ve öğrenci performansını 
çok yönlü zorluğa dayalı 
olarak ölçen bir web mac-
erası değerlendirme listesi 
geliştirmek iyi bir fikirdir.

Değerlendirme adımı, 
kendi rubriğinizi veya diğer 
olası değerlendirmelerinizi 
oluşturarak, hem öğren-
ci performansını hem 
de öğrencilerin oturum 
sırasında oluşturdukları 
somut ürünleri değer-
lendirmelidir (bunlar rapor-
lar, sunumlar vb. olabilir).).

Oturumun sonunda, öğret-
men / kolaylaştırıcı, öğren-
melerini ve genel olarak 
oturumu değerlendirmek 
için değerlendirme say-
fasını / anketi öğrencilere 
dağıtmalıdır.

Öğrenci performansının 
nasıl değerlendirildiği adil, 
açık, tutarlı ve belirlenen 
görevlere özgü olmalıdır.

Ayrıca, web macerasının 
uygulanması yoluyla 
geliştirilecek / geliştirilecek 
bilgi, beceri ve tutumları 
da ana hatlarıyla belirt-
melidir.

Bilgi  

●  Aidiyet duygusunun 
psikolojik yönleri hak-
kında temel bilgiler;

● Genel performansı 
artırın;

Beceriler  

● ° Araştırma ve sistem-
atik bilgi;

● Farklı yönleriyle 
karşılaştırmalı araştır-
ma yapmak;

● Problem çözmeyi 
geliştirin:

● Okula ait olmanın öne-
mini değerlendirmek;

● Sağlanan kaynakları 
değerlendirin;

● Esneklik geliştirin;
● Yaratıcı düşünme;
● Olumlu görünüm;
● İletişim becerilerini 

geliştirmek;
● Takım çalışmasını 

geliştirin.

Tutumlar  

● Aidiyet duygusunun 
genel iyilik halimiz için 
önemini öğrenmek;

● Aidiyet duygusunu 
geliştirmek için iyi uy-
gulamaları öğrenmek;
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Adım 
No. 

İsim Goal Açıklama ve ipuçları Psikolojik iyilik hali fak-
törüne bir örnek - okula 
ait olma duygusu

7 Sonuç Ödevi tamam-
ladıktan sonra 
öğrencilerin 
öğrendiklerini, 
konu hakkın-
da öğrenmeye 
devam etme-
leri için onlara 
ilham verecek 
şekilde ce-
saret verici bir 
şekilde özetle-
mek.

Bu adım, öğrenciyi konu 
üzerinde düşünmeye ve 
daha derin bir anlayış ka-
zanmaya teşvik eden an-
lamlı bir sonuç çıkarmakla 
ilgilidir.

Öğrencilere öğrendiklerini 
hatırlatır ve dersi özetler.

Öğrenciler edindikleri bilgi 
ve öğrenmeyi yansıtırlar 
ve bilgi ve deneyimler-
ini diğer alanlarda da 
genişletmeye teşvik edil-
irler.

“ Sevgi, aidiyet ve 
bağlantı, gerçek evrensel 
iyilik hali kaynaklarıdır.” – 
Atasözü

8 Yansıtma 
Günlüğü

Öğrencilerin 
web macerası 
sırasında veya 
sonrasında 
duygularını ve 
yorumlarını 
eklemelerine 
izin vermek.

Öğretmenlerin öğrencilerin 
öğrenme deneyimlerini 
ve izlenimlerini özetle-
melerine yardımcı olmak 
için sonuçtan sonra ayrı 
bir alan. Öğrencileri süreç 
ve sonuçlar üzerinde 
düşünmeye teşvik eder 
ve gerçekleştirilen görev 
hakkındaki duygularını, 
öğrenme deneyimlerini 
ve izlenimlerini paylaşma-
larını sağlar.

Bir web macerası oluşturma süreci boyunca, web macerasının aşağıdaki 4 özelliğini unutmayın 
(Keller’s ARCS Model of Motivational Design Theory, 1979):

  Dikkat. Öğrencilerin dikkatini çekmesi için ilginç olmalı.
  İlgi. Görev seti, öğrencilerin ihtiyaçları, ilgi alanları ve motivasyonları ile ilgili olmalıdır.
  Güvenilirlik. Öğrenciler, sürecin her aşamasında öğretmenden / kolaylaştırıcıdan etkili re-

hberlik ve destek alacakları için görev üzerinde çalışabileceklerinden emin olmalıdırlar.
  Memnuniyet. Öğrenciler süreçten, sonuçtan ve iletişim ve işbirliği seviyesinden memnun 

olmalıdır.
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3.1.2.Nitelikli bir web macerası için 10 kural 

Bu kurallar aşağıda gösterildiği gibi bir kontrol listesi olarak kullanılabilir:

1. Öğrencilerin kolayca anlayabileceği ve izleyebileceği sabit bir dizi adıma dayanan, açıkça 
tanımlanmış bir yapıya dayanır

2. Müfredatlar arasıdır, ancak müfredat standartlarını karşılar

3. Motive edici bir giriş kullanır

4. Gerçekçi ve yaratıcı aktiviteler önerir

5. Yeni verilerin edinilmesini, seçilmesini ve düzenlenmesini gerektirir

6. Grup çalışması için ortak bir faaliyet tabanı ve ortak çalışmaya dayalı özel bir bölüm içerir

7. Bilişsel görevlerle ilgili sürecin farklı bölümleri hakkında rehberlik ve talimatlar sağlar

8. Nihai ürünü oluşturmak için edinilen bilgi üzerinde ortak bir anlaşma gerektirir

9. İnternet kaynaklarının ve erişim ve veri işleme araçlarının rehberli ve verimli bir şekilde kul-
lanılmasıdır

10. Didaktik göstergeleri nedeniyle kolayca uyarlanabilir

Özet 
Bir web macerası oluşturmak düşündüğünüzden daha kolay! Sadece sekiz yapı taşını takip et:

  Dikkat çekici konu - öğrencilerle ilgili.
  Öğrencileri yönlendiren ve ilgilerini çeken giriş.
  Etkinliğin son ürününü tanımlayan görev.
  Öğrencilerin görevi tamamlamak için atmaları gereken adımları açıklayan süreç.
  Kaynaklar, öğrencilerin görevi tamamlamak için kullandıkları web siteleridir.
  Faaliyet sonuçlarını ölçen değerlendirme ve öğrenme çıktıları.
  Sonuç, etkinliği özetler ve öğrencileri süreç ve sonuçlar üzerinde düşünmeye teşvik eder.
  Öğrencilerin duygularını ve yorumlarını eklemelerini sağlayan yansıtma günlüğü.

Web soruları her zaman öğrencilerinizin özel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine göre tasarlan-
malıdır ve öğrencilere çeşitli duyusal deneyimler sağlayabilir.

Referanslar 
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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Kısım 4: Web Maceralarının 
Oluşturulmasında Ortak Yapılan 
Hataların Üstesinden Gelmek için 
İpuçları
Giriş  
Bu bölüm aşağıdakileri içerir:

  Web macerası oluşturulmasında yaygın engellerden veya tuzaklardan nasıl kaçınılır;
  Yaygın tuzakların üstesinden gelmek için ipuçları ve püf noktaları;
  Web macerası yaratıcısı için bir kontrol listesi (ne yapmalı, ne yapmamalı, nasıl üstesin-

den gelinmeli).

Bu bölümde, web macerasını öğrenme amacıyla kullanırken bazı yararlı yönergeler (ne yapılması 
ve nelerden kaçınılması gerektiği) bulabilirsiniz. Bu bölümde, web macerasını öğrenme amacıyla 
kullanırken bazı yararlı yönergeler (ne yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiği) bulabilirsiniz.

4.1.Web Maceralarının Oluşturulmasında Ortak Yapılan Hataların Üstesinden 
Gelmek için İpuçları 
Bir web sorgusu oluştururken aklınızda bazı genel ipuçları olmalıdır:

  Web maceraları grup etkinlikleri olarak en uygun olanıdır, ancak bireysel sorgulamalar 
hayal edilebilir, bu da etkinliği uzaktan eğitimde uygulanabilir kılar.

  Web maceraları, motivasyon unsurlarını temel yapılarına dahil ederek, öğrencilere oynay-
acakları bir rol vererek (örneğin bilim adamı, dedektif, muhabir) ve aralarındaki alışverişi 
teşvik ederek genişletilebilir.

  Web maceraları, tek bir disiplin içinde tasarlanabilir veya disiplinler arası olabilir. İkincisi 
hem öğrenciler hem de eğitmenler için daha zorlayıcı olsa da, yeni başlayanlar tek konu 
web sorularına bağlı kalmalıdır

  Öğrencilerinizi ve hedef kitlenizi anlayın - beklenen bilgi, beceri ve motivasyon düzeylerini 
anlayın, böylece kendileri için uygun etkinlikleri etkili bir şekilde planlayabilirsiniz.

  Daha az yetenekli öğrenciler için dil seviyesini aşmayın
  Öğrencilerin ilerlemesini izlemek için bir sistem oluşturun ve sonuçları onlara bildirin - geri 

bildirim öğrenmeyi ve motivasyonu teşvik eder.
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  Web macerasının teslimi sırasında ortaya çıkabilecek tüm olası sorunları beyin fırtınası 
yapın ve kolaylaştırıcıya önceden çözümler sunmaya çalışın.

  Katılımcıları paylaşmaya ve güvenli bir ortam yaratmaya teşvik etmek için her katkıyı 
doğrulamak için çaba gösterin.

Web Macerası Öncesinde/Başlangıcında:
  Öğrencileri harekete geçirmek, ilgi ve ilgilerini çekmek, bu da onları aşağıdaki etkinliklere 

katılmak için motive edecektir. Şunları kullanabilirsiniz: enerji vericiler, tanışma etkinlikleri, 
buz kırıcılar, daha küçük gruplar halinde veya herkes birlikte web macerası konusuyla ilgili 
beyin fırtınası oturumları (bir flipchart veya panoya yazma)

  Birbirini tanımak- katılımcılar birbirlerini tanımalıdır, bu nedenle tanışma etkinlikleriyle 
başlamak çok iyi bir uygulamadır. Bu, herkesin sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabileceği 
daha kabul edilebilir ve rahat bir ortam yaratır.

  Güvenlı ve uygun web taraması için talimatlar – web maceraları internet araştırmalarına 
dayandığından, arama motorlarının nasıl kullanılacağı, hangi anahtar kelimelerin dahil 
edileceği, hangi kaynakların ve web sitelerinin güvenilir olduğu ve web sitelerinin içeriğinin 
eleştirel olarak nasıl değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara verilmelidir.

  Grup kuralları - başlangıçta bazı grup kurallarını beyin fırtınası yapmak için birkaç daki-
ka planlayın (oturumlar sırasında telefon yok, biri konuşurken diğerleri dinler, saygılı olur 
...) ve herkesin onlarla aynı fikirde olmasını sağlayın.Katılımcıların kural koyma sürecine 
katılma şansı varsa, kendileriyle daha kişisel ilişki kurabilecekleri için onları takip etme 
olasılıkları daha yüksektir.

Web Macerası Süresince:
  Herkesin bir şanıs/fırsatı olmalı- aktif olmayan ve pasif katılımcılardan kaçınmak için 

görüşlerini ifade etmek. için Bu, daha küçük gruplar halinde çalışarak, herkesin konuyla il-
gili bir şeyler paylaştığı grubun etrafından dolaşarak, herkese bağlanana kadar konuşması 
gereken kişiye top atarak vb. başarılabilir.

  Doğru ya da yanluş cevap arama- bunun yerine öğrencilerin kişisel deneyimlerinden, al-
gılarından ve argümanlarından çıkarımda bulun. Bu, bilgi ve becerilerinden o kadar emin 
olmayan öğrencilerin fikirlerini ifade etmelerine ve görevlere katılmalarına yardımcı olur ve 
yaratıcılığı ve bilgi öncesi aktivasyonu teşvik eder.

  Zaman yönetimi önemlidir - görev süresi sınırları, katılımcıları görev üzerinde etkili bir 
şekilde çalışmaya teşvik eder ve yorgunluk ve enerji eksikliğinden kaçınarak tüm grubun 
zamanında bitirmesini sağlar. Ama…

  Çok sıkı bir program yapmamak daha iyidir. Katılımcıların oturumun akışını keşfetmesine, 
keyfini çıkarmasına ve kısmen oluşturmasına izin verin.

  Eğlenceli hale getirin – Bu, grupların açık, güvenli ve destekleyici bir ortamda yer almaları 
için tek şanstır.

  Çeşitlendirin – daha dinamik ve etkileşimli içerik içeren bağlantılar kullanın (yalnızca vide-
olar değil).

  Zaman alıcı oldukları için yalnızca grup etkinliklerine odaklanmayın. Zaman kazanmak 
için bireysel çalışmaya daha sık başvurun

  Çeşitli farklı uyaranları dahil edin; Bazı öğrenciler kelime dağarcığını onları harekete 
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geçince hatırlayabilir, diğerleri ipuçlarını okumayı ve bir diyagramı izlemeyi hatırlar ve 
diğer öğrenciler sınıf arkadaşlarının cevapları çağırdığını duymayı hatırlar. Bu nedenle, 
öğrencilere tercih ettikleri öğrenme tarzında öğrenme şansı vermeleri için çeşitli duyusal 
deneyimler sunmayı hedefleyin.

  Göreve başlamadan önce herkesin anladığından emin olun.

Web Macerası Sonrasında:
  Dijital değerlendirme- tüm katılımcılar bunu hızlı ve çevrimiçi olarak yapabilir. Önerilen 

araç Microsoft Forms’tur.
Bununla birlikte, bazı dezavantajları vardır - katılımcılar soruları düşünmeden tıklayabilir ve 

sığ bir inceleme ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, yüz yüze değerlendirmenin daha derinle-
mesine sorular sormak ve katılımcıları tartışmaya, cevaplarını açıklamaya ve çevrimiçi bir 
biçimde daha genel sorular sormaya teşvik etmekle birleştirilmesi önerilmektedir.

 
  Değerlendirme sırasında açık uçlu sorular sorun, ancak bunaltıcı hissetmemek ve ilg-

ilendiğiniz bilgileri almanız için yeterince spesifik olmalarına izin verin.
4.2.Web Macerası Oluşturulması için Kontrol Listesi 
Giriş
Etkinliklerin aşağıdakileri içerip içermediğini kontrol edin:

  öğrencinin ön bilgisini etkinleştirir.
  onları web macerası hakkında düşünmeye ve fikirlerini toplamaya teşvik eder.
  ilgilerini çekin.
  dikkatlerini çeker.
  birbirlerini tanımaları için onları teşvik eder.
  onları web macerası yönergelerine tanıtır.
  Web macerası sırasında bunları grup kurallarına tanıtır.

Görevler
Etkinlik/Görevlerin aşağıdakileri içerip içermediğini kontrol edin:

  web macerasının öğrenme çıktılarının elde edilmesine yardımcı olun.
  grup çalışmasını veya bireysel çalışmayı dahil edin.
  web macerasının konusuyla bağlantılıdır.
  öğrencilerin konuyla ilgili görüşlerini ve kişisel deneyimlerini paylaşmayı dahil edin.
  doğru veya yanlış cevapları dahil etmeyin.
  öğrencilerin ilgisini çekmek için farklı görev türlerini dahil edin.
  zaman sınırlıdır, ancak kısıtlayıcı değildir.
  herkes için kapsamlıdır.

Süreç
Sürecin aşağıdaki özellikleri içerip içermediğini kontrol edin:

  farklı öğrenme stillerine uyum sağlamak için web macerası konusunun temsilini içerir. 
  farklı mesleki eğitim öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için web macerası konusunun 

temsilini içerir.
  multimodal öğretim stratejilerini içerir.
  rahat ve eğlenceli bir atmosferi teşvik eder

Kaynaklar
Önerilen kaynakların aşağıda verilen maddeler dahilinde kontrol edin:

  öğrencilerin farklı dil ve bilgi düzeyleri için kapsamlıdır.
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  güvenilirdir.
  bilimsel olarak takdir edilmektedir.
  öğrencileri çağdaş BT araçlarıyla tanıştırın.
  öğrencileri kopyalayıp yapıştırmaya teşvik etmeyin.

Değerlendirme
Web macerasının değerlendirmesinin aşağıdaki nitelikleri içerip içermediğini kontrol edin:

  (bireysel değerlendirme) web tabanlıdır.
  (grup değerlendirmesi) yüz yüze tartışma olarak yapılır.
  rahat ve açık bir atmosfer içerir.
  açık sorular içerir.
  katılımcılara ücretsiz yorum yapma şansı verir.
  sorular yeterince spesifik mi?

Sonuç
Sonucun aşağıdakileri içerip içermediğini kontrol edin:

  web maceralarında yer alan farklı konuların kapsamlı bir şekilde bağlanması.
  konuyla ilgili yansıma.
  daha derin bir anlayış kazanmaya teşvik etme.

Özet 
Web maceralarını hazırlarken 3 aşamaya dikkat etmeniz gerekir: başlangıç, sırası ve sonrası. İlk 
aşamada öğrencileri hazırlamayı düşünmek önemlidir; ikinci aşamada kendilerini rahat, güvende 
ve dahil hissettiklerinden emin olmak ve sonraki aşamada bir özet ve takip yapmak.

Referanslar
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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Kısım 5: İyilik Hali Kaynakları
Giriş 
Öğretmen olmak ve neredeyse her gün öğrencilerle etkileşim kurmak, öğrencilerinizin güçlü ve 
zayıf yönlerinin ne olduğunu görmenin en iyilerinden biri olabilirsiniz. Bu nedenle, kendi yeni 
web maceralarınızı oluşturabilmek, öğrencilerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamaya ve iyi-
lik hali becerilerini ve dolayısıyla bir bütün olarak ruh sağlıklarını etkili bir şekilde geliştirmeye 
yardımcı olacak yararlı bir araç olabilir. Oluşturduğunuz web macerasının güvenilir bilgiler içer-
diğinden, öğrencilerde yankı uyandıracak ve onların iyilik hali becerilerini hedefleyecek şekilde 
tasarlandığından emin olmak için size ruh sağlığı hakkında güvenilir ve okunması kolay bilgileri 
ve onu tanıtmanın yollarını içeren bir referans listesi sunuyoruz. 
Öğrencilerin iyilik haliyle ilgili bu yararlı referanslar, bağlantılar ve kaynaklar listesi, iyilik hali ve ruh 
sağlığı konusunda iki şekilde faydası dokunabilecek önemli bilgiler edinmenize yardımcı olacak 
yararlı bir araçtır:
1. Bu bilgiyi, öğrencileri ruh sağlığı konusunu daha derinlemesine incelemeye ve onu sürdürmek 
için gereken becerileri geliştirmeye teşvik edecek yeni web maceralarına dayalı etkinlikler oluştur-
mak için kullanabileceksiniz.
2. Öğrencilerin sınıftaki iyilik halini düzenli olarak teşvik etmek, ne zaman zorluk yaşadıklarını not 
etmek ve onlar için yeterli yardımı sağlayabilmek için gereken becerileri geliştireceksiniz.

5.1. Ruh Sağlığını Öğrenme
Aşağıda bağlantıların listesini içeren bir tablo bulacaksınız. Tablonun ilk bölümü, size ruh sağlığı 
konusuna ve sizin ve öğrenenlerinizin ruh sağlığı okuryazarlığını artırmak için bilmeniz gereken 
her şeye geniş bir genel bakış sağlayacak bağlantılar içerir. Tablonun ikinci bölümünde, web 
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maceralarının üzerine inşa edildiği iyilik hali becerilerinin bir listesini bulacaksınız. Her becerin-
in, öğrencilerin iyilik hali üzerindeki etkileri hakkında bilgilerin yanı sıra nasıl tanıtılacağına dair 
ipuçları içeren karşılık gelen bir bağlantısı vardır. Her web macerası tematik olarak bir beceriyi 
kapsar. Kendi web maceralarınızı oluştururken bu mantığı takip edebilirsiniz.

Konular Bağlantılar Hakkında

Ruh sağlığını 
nasıl anlarsınız?

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. Ruh sağlığı bir spektrumdur;

2. Ruh sağlığını etkileyen şey - bi-
opsikososyal bir ruh sağlığı modeli;

Ruh sağlığı 
problemleri

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

En yaygın ruh sağlığı sorunları-
na, olası nedenlere ve iyileşmeye 
genel bir bakış.

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

Esnekliğin tanımı ve öğretmen-
lere öğrencilerde esnekliğin nasıl 
oluşturulacağına dair ipuçları.

Ruh sağlığı 
damgası

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

Ruh sağlığı damgası nedir? Akıl 
sağlığı sorunları yaşayan insanları 
nasıl etkiler? Nasıl ele alınır?

Sağlığınıza 
dikkat etmek - 
gençler için

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 

Gençlerde yankılanacak şekilde 
sunulan bilgiler. Öğretmenin bakış 
açısından - gençler için hangi 
bilgilerin alakalı olduğuna ve onu 
yapılandırmanın etkili bir yolunun 
ne olduğuna dair iyi bir fikir verir.

Nasıl yardım ve 
destek alınır – 
gençler için

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

Gençlerin kendi kendine yardım 
yaklaşımlarından mevcut ruhsal 
sağlık hizmetleri türlerine ve faydalı 
temaslara kadar ruhsal sağlıkları 
için nerede destek bulabilecekler-
ine dair kapsamlı bir genel bakış. 
Öğretmen olmak, öğrencilere ruh-
sal sağlıkları için destek aramaları 
konusunda nasıl tavsiyede bulu-
nacaklarını ve yönlendireceklerini 
bilmek önemlidir.
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WEB sorgularının oluşturulduğu beceriler veya faktörler hakkında bilgi içeren ve 
öğrencilerin iyilik hali üzerinde önemli bir etkisi olan bağlantılar:

* yukarıdaki bağlantılar tarafından ele alınmamıştır.

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

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

Duygusal düzen: https://www.verywellmind.com/emotion-regula-
tion-skills-training-425374 

Ayrımcılık yapmama ve çeşitliliğin 
kabulü

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

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

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

Zorbalık ve siber zorbalık https://www.stopbullying.gov/ 

The whole page is designated for the topic of bullying. 
Check different sections for definitions, prevention, 
and responses.

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

Karar alma https://ohioline.osu.edu/factsheet/HYG-5301 

Öğrencilerle madde kullanımı hak-
kında konuşmak

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

Empati https://youtu.be/1Evwgu369Jw 

5.2. İyilik Hali Kaynaklarını Kullanarak Kendi Web Maceralarınızı Oluşturmak
Bu kadar çok bağlantıdan geçtikten sonra kendinize soruyor olabilirsiniz - şimdi tüm bu bilgilerle 
ne yapacağım? Tüm bu bilgileri uygulamaya koymanın ve bundan yararlanmanın iki yolu vardır ve 
her ikisi de web maceraları etrafında döner – öğrencilerin sınıftaki iyilik hali hakkında konuşmanın 
ve teşvik etmenin etkileşimli ve pratik bir yolu.



1. Mevcut Web Maceralarını Değiştirin ve Geliştirin 
Belki de fikri tam olarak kavramadığınızı veya önemli yönlerden yoksun olduğunuzu 
düşündüğünüz web maceraları vardır. Belki aklınızda belirli bir web macerasına eklemek iste-
diğiniz bir alıştırma vardır? Yukarıdaki bağlantılardan gelen bilgileri kullanarak web macerasının 
ayrıntılarını değiştirmekten çekinmeyin. Bağlantılar, ruh sağlığına modern bir yaklaşımı yansıtan 
güvenilir bilgiler içerir, böylece değişikliklerinizin diğer web maceralarıyla uyumlu olacağından 
emin olabilirsiniz. Web maceralarının nasıl güncelleneceğine ilişkin yönergeleri Kısım 4 ve 
Kısım 5’te bulabilirsiniz.

2. Kendi Web Maceralarınızı Oluşturun
Belki de öğrencilerinizin en çok geliştirmesi gereken belirli iyilik hali becerilerini fark edersiniz. 
Yoksa bazı iyilik hali becerilerinin daha fazla dikkat gerektirdiğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa 
mevcut bir web macerasından farklı bir şekilde sunulabilirler mi? Devam edin ve yepyeni bir ek 
web macerası oluşturun. Bağlantılardan gelen bilgileri uygulamaya koyun ve öğrencilerinizin 
bilişsel yüküne uygun etkileşimli ve anlamlı alıştırmalar oluşturun. Ayrıca, öğrencilerin kendiler-
ine danışmak için eşsiz bir fırsatınız var – değinmek istedikleri konular ve iyilik hali becerileri nel-
erdir? Onlar için en etkili egzersizler nelerdir? Kendi web maceralarınızı nasıl oluşturacağınıza 
ilişkin yönergeleri Kısım 4 ve Kısım 5’te bulabilirsiniz.

5.2.1. Faydalar
IÖğretmenlik uygulamanızda düzenli olarak web maceraları oluşturmaya, güncellemeye ve kul-
lanmaya başlarsanız, bu etkili bir iyilik hali geliştirme aracı haline gelecektir. Web maceralarını 
sınıfta tamamlamak, öğrencileri yalnızca ruhdal sağlık konularını ve iyilik halini teşvik eden uy-
gulamaları tanımakla kalmaz, aynı zamanda kişisel deneyimleri, duyguları ve ruhsal durumları 
tartışmak için fırsatlar yaratır. Başka bir deyişle, web maceralarını tamamlamak, sınıfta açık ve 
kabul edilebilir bir ortam yaratma imkanı verir.

Ek olarak, önceki etkinliklerde ruh sağlığı konusunu öğrendikten sonra, artık öğrencilerin ne zam-
an yardıma ihtiyaç duyabileceklerini not etmek ve endişelerine ve durumlarına empatik bir şekilde 
tepki vermek için iyi donanımlısınız. Özenli ve ulaşılabilir öğretmenlerin bulunduğu bu tür olumlu 
ortamlar, öğrencilerin iyilik hali üzerinde muazzam olumlu etkilere sahip olabilir, aldıkları kararlar-
da kendilerini desteklenmiş ve güvende hissetmelerini sağlayabilir, böylece yaşamları hakkında 
daha proaktif hale gelebilir ve farklı yaşam zorluklarıyla karşı karşıya kaldıklarında dirençli olabil-
irler.

5.3. Diğerlerini/Akranları da Katmak
Etkili ruh sağlığı geliştirme stratejileri uygulamak için bütüncül bir okul yaklaşımına ihtiyacımız var. 
Okul politikasına bağlı uzun bir süreç olsa da, sınıfta web maceralarına ve iyilik hali tanıtımına 
daha fazla öğretmen tanıtarak başlayabilirsiniz. Onları yeni web maceralarını oluşturma konu-
sunda işbirliği yapmaya davet edin, nasıl çalıştıklarını açıklayın ve bunları sınıflarında kullanma-
ya teşvik edin. Ruh sağlığı konusuna girmenin ve deneyimleri, zorlukları veya iyi uygulamaları 
birbirleriyle paylaşmanın harika bir yoludur. Meslektaşlık ve destek, yalnızca işle ilgili değil, aynı 
zamanda kişisel stresleri de yönetirken uzmanlığı geliştirmek ve duygusal destek sağlamak için 
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güçlü araçlardır. Sonunda, web macerasında verilen bilgilerden hepimiz yararlanabiliriz.

Özet 
Ruh sağlığı çok yönlü ve hassas bir konudur ve hassas bir yaklaşım gerektirir. Gençlerin ihti-
yaçlarını karşılayacak ve gerektiğinde onları destekleyecek geçmişe sahip olmanız önemlidir. 
Gençlerin ruh sağlığı hakkında çok daha fazla bilgi var. Güvenilir kaynaklar aramaya devam edin:
1. Sağlanan bağlantılarda sunulan bilgilerle çelişmeyin;
2. Ruh sağlığına yönelik insan haklarına dayalı ve kişi merkezli bir yaklaşımı teşvik edin ve biyo-
medikal bir modelden ziyade biyopsikososyal bir yaklaşıma güvenin;
3. Hiçbir şekilde damgalayıcı değildir.
Konuyla ilgili anlayışınızı derinleştirmek, web maceralarını oluşturma ve sınıfınızda günlük olarak 
iyi, kabul edici ve anlayışlı bir ortamı teşvik etme konusunda kendinize daha fazla güvenmenizi 
sağlayacaktır. Web maceralarını tamamlamak ve bu konuları öğrencilerle birlikte tartışmak, on-
ların iyilik hallerine nasıl bakacaklarını bilen ve yetişkinliğe girmeye ve yaşamda meydana gelen 
doğal zorluklarla başa çıkmaya hazır olan yaşamlarının aktif ajanları olmalarına yardımcı olabilir!
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