Web-Quest (Ιστο-εξερευνήσεις)
Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001;
Βοσνιάδου, 2001) κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα και
αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Σε ένα μάθημα
αυτής της μορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση
νέας γνώσης. Τα WebQuests σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να
εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους
μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge,
1999; Brown Yoder, 1999). Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων
ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δομή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα μαθήματα.
Σε ένα μάθημα που οργανώνεται ως ένα WebQuest, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν ως
βασική πηγή πληροφορίας το Διαδίκτυο.
Η δομή ενός WebQuest είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει πεδία τα οποία στοχεύουν να εισάγουν
βηματικά το μαθητή στο θέμα της δραστηριότητας, να τον ενημερώσουν για το ρόλο που θα
αναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν και έμμεσα να κατευθύνουν την εργασία του. Κατά τη
σχεδίαση ενός WebQuest ο καθηγητής θέτει το σκοπό και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του
μαθήματος,
τις
πρωτογενείς
πηγές
στις
οποίες
οι
μαθητές θα αναζητήσουν υλικό, τα ερωτήματα που θα οριοθετήσουν και θα κατευθύνουν τη
διερεύνηση
των
μαθητών
προς
τα
προσκοκώμενα
αποτελέσματα.
Πιο συγκεκριμένα ένα σενάριο μαθήματος WebQuest περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
• Εισαγωγή: γενική εισαγωγή στη δραστηριότητα και στο θέμα του μαθήματος με έναν
ελκυστικό τρόπο που να προετοιμάζει το μαθητή και να προκαλεί το ενδιαφέρον του.
• Εργασία: παρουσιάζει το ρόλο των μαθητών και ορίζει την εργασία που πρόκειται να
αναλάβουν.
• Διαδικασία: περιγράφει πως οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν / επιτελέσουν την εργασία
τους. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει ξεκάθαρα βήματα, προτεινόμενες πηγές, και
συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτηση και οργάνωση της πληροφορίας.
• Αξιολόγηση: περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος, θέτει κριτήρια
αξιολόγησης.
• Συμπέρασμα: συνοψίζει αυτά που οι μαθητές πέτυχαν ή έμαθαν κατά την εκπόνηση της
δραστηριότητας ή του μαθήματος.
• Η σελίδα του καθηγητή: οδηγίες εφαρμογής του σεναρίου προς εκπαιδευτικούς.
Οι πιο διαδεδομένες:
Zunal.com
Questgarden.com

Σχετικό υλικό

http://hermes.di.uoa.gr/lab/CVs/papers/papanikolaou/PG-WebQuest-Syros2005.pdf
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/vivlio/2B.pdf
http://philolowiki.wikispaces.com/file/view/smaro_**istoexerevnis**i.ppt
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/webquests/index_sub3.html
http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html

