
WebQuest 
Εργαλείο διδασκαλίας & μάθησης 



Τι είναι το WebQuest - Ιστοεξερεύνηση 

• Είναι δραστηριότητα κατευθυνόµενης 

διερεύνησης κατά την οποία το ∆ιαδίκτυο 

αποτελεί βασική πηγή πληροφορίας αλλά  συχνά 

όχι µοναδική. 

• Multimedia σενάριο μάθησης όπου η 

πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς 

επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης 



Τμήματα – Φάσεις ενός WebQuest 

 Εισαγωγή (Introduction) 

 Εργασία (Task) 

 Διαδικασία (Process) 

 Αξιολόγηση (Evaluation) 

 Συμπέρασμα (Conclusion) 

 Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner) 

 Πηγές (Resources) 

 



Εισαγωγή (Introduction) 

• Δίνονται οι σχετικές πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για την εργασία. 

• Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

• Κατάλληλη οργάνωση του πλαισίου εργασίας 



Εργασία (Task) 

• Περιγράφεται το τελικό προϊόν της 
δραστηριότητας 

• Η φάση αυτή αποτελεί το σημαντικότερο και 
δυσκολότερο μέρος της ιστοεξερεύνησης.  

• Περιγράφει τους μαθησιακούς στόχους που 
θέτει ο σχεδιαστής της δραστηριότητας και 

• Αναλύει τις βασικές ενέργειες των μαθητών. 



Διαδικασία (Process) 

• Περιγραφή των βημάτων που θα ακολουθήσουν 

οι μαθητές 

• Παρουσίαση βοηθητικών παραδειγμάτων 

υλοποίησης 



Αξιολόγηση (Evaluation) 

• Ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογηθούν οι 
μαθητές 

• Τα κριτήρια πρέπει να είναι: 

▫ Δίκαια 

▫ Σαφή 

▫ Βάσιμα και 

▫ Ξεκάθαρα 

Ως προ της εργασία που έχει ανατεθεί. 



Συμπέρασμα (Conclusion) 

• Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

• Προσδιορισμός επεκτάσεων του συγκεκριμένου 

WebQuest 



Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner) 

• Αναφέρονται οι στόχοι της ιστοεξερεύνησης 

• Παρουσιάζονται τρόποι οργάνωσης 

• Διδακτική διαδικασία – Παιδαγωγικοί στόχοι 

 



Πηγές (Resources) 

• Πηγές που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές 

• Στόχος η επεξεργασία της πληροφορίας και όχι 

ο εντοπισμός της. 

• Μπορούν να αποτελούν κομμάτι της 

Διαδικασίας,αλλά και των υπολοίπων 

τμημάτων 



Πλεονεκτήματα των Ιστοεξερευνήσεων 

• Διατηρεί του μαθητές προσηλωμένους στον 

στόχο. 

• Υποστηρίζει την κριτική σκέψη, την 

αναζήτηση της γνώσης και την συνεργασία. 

• Προωθούν την οικοδόμηση γνώσεων. 

• Βελτιώνει τη δημιουργικότητα των μαθητών. 



Περιορισμοί των Ιστοεξερευνήσεων 

Δεν είναι κατάλληλο: 

• Για όλους τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

• Για την διδασκαλία απλών διαδικασιών και 

ορισμών. 

• Για άτομα με μαθησιακά προβλήματα. 

 



Δημιουργία WebQuest 

Εργαλεία κατασκευής μια ιστοεξερεύνησης: 

▫ Κειμενογράφος 

▫ Λογισμικό παρουσιάσεων 

▫ Εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων 

▫ Ιστολόγιο(Blog) 

▫ Ειδικές πλατφόρμες (π.χ. Zunal, openwebquest.org) 

http://www.zunal.com/
http://platform.openwebquest.org/

