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Πεπίληψη

Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη δεδνκέλε, ζπδήηεζε,
σζηόζν, γίλεηαη ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο έληαμήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ώζηε λα
ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. Οη
ηζηνεμεξεπλήζεηο (webquests) απνηεινύλ έλα παξάδεηγκα δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ
βαζίδεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ αμηνπνηνύλ ην Γηαδίθηπν, ζηεξίδνληαη ζε ζύγρξνλεο ζεσξίεο
κάζεζεο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία δηάθνξσλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ. Πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο θαηεπζπλόκελεο δηεξεύλεζεο ζην Γηαδίθηπν κε
ζθνπό ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή
νξηνζεηεί ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ παηδηώλ θαη θαηεπζύλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεγέο, δελ
πεξηνξίδεηαη, σζηόζν, ζηελ απιή αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο αιιά ζηε ρξήζε, ηελ θξηηηθή
επεμεξγαζία θαη νηθνδόκεζή ηεο ζε γλώζε κέζα από δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη ζύλζεζεο. Ζ
παξνύζα εηζήγεζε επηρεηξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κία εηζαγσγή ζην δηδαθηηθό εξγαιείν ησλ
ηζηνεμεξεπλήζεσλ αθελόο κε ηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο θαη
αθεηέξνπ κέζα από κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε δηδαζθαιίαο πνπ αμηνπνηεί έλα καζεζηαθό
πεξηβάιινλ ηζηνεμεξεύλεζεο ζην γλσζηηθό πεδίν ηεο Πιεξνθνξηθήο.

Summary in English
The necessity of using the Internet for educational purposes is granted, debate, however, is, on
how its integration in the learning process substantially contributes to the achievement of
specific learning objectives. A Webquest is an example of instructive approach based on
activities that utilize the Internet, is based on modern learning theories and can be used in
teaching various subjects at all levels of education. These are directed inquiry-oriented
activities where students use sources from the Internet to solve problems. Using this teaching
technique sets limits to children activities by leading them to specific Internet resources.
However, a webquest is not merely used as a quest for information but, through analysis and
synthesis, this information is also critically processed and built into knowledge. This paper
attempts to make an introduction to the teaching tool of webquests through both the theoretical
presentation of this approach and an integrated teaching proposal that uses a learning
environment of webquest in the field of IT.
Λέξειρ κλειδιά: ιζηοεξεπεύνηζη, Διαδίκηςο, παιδαγωγική αξιοποίηζη, webquest, Internet,
pedagogical use

1. Ειζαγωγή
Ζ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ε δηείζδπζή ηνπ ζην ζύλνιν ησλ αλζξώπηλσλ
δξαζηεξηνηήησλ ζεκειίσζε κία λέα ηάμε πξαγκάησλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Ωο
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνύ γίγλεζζαη θαη εμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο
εμάπισζεο, επηξξνήο θαη απνδνρήο ηνπ, θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα (Ράπηεο & Ράπηε,
2002) απνηέιεζε ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηύνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα
ηξηώλ βαζηθώλ ζπληζησζώλ: σο πεγή δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ, σο κέζν ελεκέξσζεο, πξνβνιήο θαη δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηώλ θαη σο κέζν
επηθνηλσλίαο (Νηξελνγηάλλε, 2001). Καίξηαο, σζηόζν, ζεκαζίαο είλαη ε αλάγθε λα
ζπληάζζεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ κε αξρέο
πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε κάζεζε όπσο ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ, ε
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ λόεκα θαη
ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, ε πξαγκαηηθή θαηαλόεζε κέζα από ηελ
εμάζθεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γλώζεο ζηελ πξάμε, ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ γηα
επίιπζε πξνβιεκάησλ (Βνζληάδνπ, 2001).
Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο (webquests) πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο παξνύζαο
εηζήγεζεο είλαη κία πξνζέγγηζε παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ πνπ
ελζσκαηώλεη ηηο παξαπάλσ αξρέο ζπκβάιινληαο ζηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο κέζα
από ηελ θαιιηέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ, αλαιπηηθώλ θαη ζπλζεηηθώλ ηθαλνηήησλ.
Πξόθεηηαη γηα ζύγρξνλα δηδαθηηθά εξγαιεία πνπ αμηνπνηνύλ πεγέο θπξίσο ή θαη
απνθιεηζηηθά από ηνλ Παγθόζκην Ηζηό θαη εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο
κέζα από έλα ζελάξην θαηεπζπλόκελεο δηεξεύλεζεο (Μαηζαγγνύξαο, 2002) ζε
δξαζηεξηόηεηεο αλαθάιπςεο θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
ηζηνζειίδεο κε ζθνπό λα απαληεζνύλ εξσηήκαηα ή λα δεκηνπξγεζεί κία
νινθιεξσκέλε εξγαζία. Μπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γεληθόηεξα (March, 2004), θαη θπζηθά λα
αμηνπνηεζνύλ θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο πιεξνθνξηθήο. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ελόο
καζήκαηνο κε ην εξγαιείν ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο, ν εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη ηε
δηδαζθαιία ηνπ γύξσ από έλα πξόβιεκα, ζέηεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαη
πξνζαλαηνιίδεη ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηε δηεξεύλεζε θαη επίιπζή
ηνπ (ηακνύιεο et al., 2008). Ζ δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ
νξηνζεηείηαη θαη εζηηάδεη ζηε ρξήζε θαη θξηηηθή επεμεξγαζία ηεο πξνζθεξόκελεο
πιεξνθνξίαο, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απιέο ηερληθέο εύξεζεο θαη αλαδήηεζεο.

2.Διδακηικέρ Πποζεγγίζειρ με ηη σπήζη Ιζηοεξεπεςνήζεων
2.1 Οπιζμόρ και Χαπακηηπιζηικά Ιζηοεξεπεύνηζηρ
ύκθσλα κε ηνλ εηζεγεηή ηνπ όξνπ Bernie Dodge, webquest (ζηα ειιεληθά
«ηζηνεμεξεύλεζε») είλαη “… ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (πνπ εληάζζεηαη ζην

αλαιπηηθό πξόγξακκα), θαηά ηελ νπνία νη πεξηζζόηεξεο ή όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ή γηα ηε ζύλζεζε κηαο γλσζηηθήο
ελόηεηαο, πξνέξρνληαη από ην Γηαδίθηπν…” (Dodge, 1995).
Μία επηηπρεκέλε ηζηνεμεξεύλεζε ελζσκαηώλεη ζηξαηεγηθέο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο
εμσηεξηθή παξώζεζε θπξίσο γηα ηα παηδηά πνπ ζηεξνύληαη ησλ εζσηεξηθώλ
θηλήηξσλ. Πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε νπζηαζηηθή είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο
ηζηνεμεξεύλεζεο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε κίαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ
επηδέρεηαη κία ή πεξηζζόηεξεο ιύζεηο – όρη άκεζεο – πνπ ζα αλαδεηεζνύλ ζην
Γηαδίθηπν. Ζ εύξεζε απαληήζεσλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη
ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε έλα αιεζηλό, απζεληηθό έξγν ηνπ νπνίνπ ην
λόεκα εθηείλεηαη πέξα από ηα ζηελά όξηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Ακπξαδή, 2005).
Βέβαηα, ην γεγνλόο όηη ην Γηαδίθηπν απνηειεί ηε βαζηθή πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηηο
ηζηνεμεξεπλήζεηο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ ηεξάζηηνπ όγθνπ ηνπ
δηαζέζηκνπ πιηθνύ κέζα από κία πιεζώξα δηθηπαθώλ ηόπσλ. Παξάιιεια, εγείξνληαη
εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν ε ειεύζεξε πινήγεζε θαη αλαδήηεζε κπνξεί
πξαγκαηηθά λα νδεγήζεη ζηε κάζεζε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ελόο
καζήκαηνο (Παπαληθνιάνπ & Γξεγνξηάδνπ, 2005). Γηα ην ιόγν απηό, είλαη
απαξαίηεην λα πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνύ νη νπνίεο
ζα έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνινγεζεί θαη ειεγρζεί από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό.
Σαπηόρξνλα, ην πιηθό πνπ απηέο πεξηέρνπλ δε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξσηνγελή
ηνπ κνξθή, παξά κέζα από κία δηαδηθαζία θξηηηθήο δηεξεύλεζεο, επηινγήο, αλάιπζεο
θαη ζύλζεζεο ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζα
νδεγνύληαη ζηελ νηθνδόκεζε θαη νηθεηνπνίεζε ηεο γλώζεο.
Σέινο, νη ηζηνεμεξεπλήζεηο ζηνρεύνπλ ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη
ησλ καζεηξηώλ κέζα από κηα ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα (Κνπθόπνπινο & Μνύθα,
2004) όπνπ θάζε κέινο ηεο νκάδαο έρεη ζπγθεθξηκέλν ξόιν θαη θαζήθνληα, ελώ από
ηε ζπλεηζθνξά όισλ ζα πξνθύςεη ην ηειηθό απνηέιεζκα. Έηζη, ηα παηδηά
αληηιακβάλνληαη ην λόεκα ηεο εμεηδίθεπζεο αιιά θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο αηνκηθήο
πξνζπάζεηαο ζην ηειηθό απνηέιεζκα κίαο ζπιινγηθήο δνπιεηάο (Ακπξαδή, 2005).

2.2 Δομή Ιζηοεξεπεύνηζηρ
Ζ δνκή κηαο ηζηνεμεξεύλεζεο (Webquests, πεγέο) αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν
πξόηππν πνπ απνηειείηαη από ηα αθόινπζα πέληε (5) δνκηθά πεδία: Δηζαγσγή,
Δξγαζία, Γηαδηθαζία, Αμηνιόγεζε, πκπέξαζκα. Σα παξαπάλσ πεδία απνηεινύλ ηε
“ζειίδα καζεηή” ε νπνία απεπζύλεηαη ζηα παηδηά, ελώ ππάξρεη θαη “ζειίδα
εθπαηδεπηηθνύ” κε νδεγίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο
ζηελ ηάμε.
Δηζαγσγή (Introduction): Παξνπζηάδεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ ζελαξίνπ, παξέρεη
γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπνζεηεί ην θεληξηθό εξώηεκα γύξσ από ην νπνίν
αλαπηύζζεηαη ην ζελάξην ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα εγείξεη ην

ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ ώζηε λα ηνπο εηζάγεη
νκαιά θαη κε ειθπζηηθό ηξόπν ζην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεύεηαη.
Δξγαζία ή Απνζηνιή (Task): Οξίδεη ηελ εξγαζία πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβνπλ νη
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πεξηγξάθνληαο κε ιεπηνκέξεηα ην ζθνπό θαη ηα παξαδνηέα
(ηειηθά πξντόληα).
Γηαδηθαζία (Process): Πεξηγξάθεη ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ απνζηνιή πνπ ηνπο αλαηέζεθε. Σα
βήκαηα πξέπεη λα νξίδνπλ κε ζαθήλεηα πσο αθξηβώο ζα εξγαζηνύλ ηα παηδηά, ελώ
ηαπηόρξνλα ζην ζηάδην απηό πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο γηα δηεξεύλεζε θαη
εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαδνηέσλ.
Αμηνιόγεζε (Evaluation): Πεξηγξάθεη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί
ε εξγαζία ησλ παηδηώλ θαη ηα πξντόληα ηεο θαζώο θαη νη δηαβαζκίζεηο ηεο θιίκαθαο
αμηνιόγεζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βαζκνιόγεζε ηεο εξγαζίαο από
ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό, θαζώο θαη ηελ απηναμηνιόγεζε από ηα ίδηα ηα παηδηά ή ηελ
αμηνιόγεζε από ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ζπκκαζήηξηέο ηνπο.
πκπέξαζκα (Conclusion): Γίλεηαη κία αλαθεθαιαίσζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ
επηηπγράλνληαη κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο θαη παξέρεη
αλαηξνθνδόηεζε γηα πεξαηηέξσ γλώζε.

2.3 Καηαζκεςή Ιζηοεξεπεύνηζηρ
Ο ζπλεζέζηεξνο ηξόπνο γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ηζηνεμεξεύλεζεο είλαη ζε κνξθή
δηθηπαθνύ ηόπνπ πνπ κπνξεί λα δεκνζηεπηεί ζε θάπνην ρώξν θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ
ή ζε βάζεηο ηζηνεμεξεπλήζεσλ πνπ απνηεινύλ νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα
ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη αλάξηεζεο ηζηνεμεξεπλήζεσλ. ε απινύζηεξε κνξθή, κία
ηζηνεμεξεύλεζε ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί κε ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
ή παξνπζηάζεσλ, παξέρνληαο σζηόζν ηε δπλαηόηεηα κεηαβάζεσλ κε ηε ρξήζε
ππεξζπλδέζκσλ.

3. Ένα Παπάδειγμα Ιζηοεξεπεύνηζηρ
3.1 Πεπιγπαθή Ιζηοεξεπεύνηζηρ
Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα. Μία
πιεζώξα παξαδεηγκάησλ είλαη δηαζέζηκε ζην Γηαδίθηπν (Webquests, πεγέο),
σζηόζν, ηα δεκνζηεπκέλα παξαδείγκαηα ζηελ ειιεληθή γιώζζα πξννξίδνληαη
θπξίσο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ζην Γεκνηηθό ή ζην Γπκλάζην θαη γηα
αληηθείκελα εθηόο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αλαδεηήζεη
παξαδείγκαηα ηζηνεμεξεπλήζεσλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην ζε βάζεηο ηζηνεμεξεπλήζεσλ.

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν δηθηπαθόο ηόπνο www.zunal.com , όπνπ κέζα από ηελ
θαηεγνξία Technology πξνηείλνληαη ηζηνεμεξεπλήζεηο γηα ζεκαηηθέο πνπ
εληάζζνληαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
όπσο computer hardware, ινγηθέο πύιεο, δηθηύσζε, αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ,
κεραλέο αλαδήηεζεο, επηθνηλσλία κέζσ Γηαδηθηύνπ, αλάπηπμε δηθηπαθνύ ηόπνπ,
εθκάζεζε επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ, θηι.
ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αθνινπζεί παξάδεηγκα ηζηνεμεξεύλεζεο από ην ρώξν ηεο
Πιεξνθνξηθήο πνπ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηελ επηινγή θαη
αγνξά Ζ/Τ (δηαζέζηκν ζην link http://users.sch.gr/skoukou/my_webquest.htm ). Ζ
ηζηνεμεξεύλεζε απεπζύλεηαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη κπνξεί λα εληαρζεί ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηε
Β' Γπκλαζίνπ, ζηελ Α' Γεληθνύ Λπθείνπ (Δθαξκνγέο Τπνινγηζηώλ) θαη ζηε Β'
ΔΠΑΛ ζηνλ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Ζ/Τ (Βαζηθέο Αξρέο Πιεξνθνξηθήο &
Ψεθηαθήο Σερλνινγίαο). Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο πξναπαηηνύκελε είλαη ε
δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πιηθό θαη ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
ησλ Ζ/Τ ελώ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο πξνηεηλόκελεο
δξαζηεξηόηεηαο αλαγθαία είλαη ε ύπαξμε βαζηθήο γλώζεο ζηε ρξήζε ινγηζκηθνύ
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζηηθώλ θύιισλ θαη παξνπζηάζεσλ. Πξνηείλεηαη ε
δηάζεζε 3 δηδαθηηθώλ σξώλ, ελώ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
αλακέλνληαη ηα αθόινπζα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:


Να ζπγθξίλνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά δηάθνξσλ
ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ σο πξνο ηηο ζπζθεπέο πιηθνύ πνπ ηα απαξηίδνπλ
θαη ην ινγηζκηθό πνπ δηαζέηνπλ.
 Να επηιέγνπλ θαηάιιειν Ζ/Τ βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη απαηηήζεσλ
θαη εκπεξηζηαησκέλα λα αηηηνινγνύλ ηηο επηινγέο ηνπο.
 Να αμηνπνηνύλ δηθηπαθνύο ηόπνπο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο έξεπλαο αγνξάο
θαη λα εθηηκνύλ ηε ζπκβνιή ηνπ Γηαδηθηύνπ πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεύζπλζε.
Σν ζελάξην ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο βαζίδεηαη ζηε θαληαζηηθή ππόζεζε όηη νη καζεηέο
θαη νη καζήηξηεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν πνζό ησλ €2000 γηα ηελ
αγνξά ηξηώλ (3) Ζ/Τ. Σα παηδηά θαινύληαη λα πινπνηήζνπλ κία έξεπλα αγνξάο βάζεη
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζελαξίνπ θαη κέζα από ηελ αλαδήηεζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο
δηθηπαθνύο ηόπνπο λα θαηαιήμνπλ ζηηο θαηάιιειεο επηινγέο. Ζ όιε δηαδηθαζία είλαη
θαηεπζπλόκελε κε ηελ έλλνηα όηη δίλνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο, ελώ ηα παηδηά
νδεγνύληαη βήκα-βήκα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηνρεύζεσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζηε
δεκηνπξγία ησλ παξαδνηέσλ. Πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ζηελ ηάμε είλαη ε αθόινπζε:
1. Γίλεηαη κία ζύληνκε εηζαγσγή γηα ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα πινπνηεζεί κε
ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο γηα ηελ αγνξά Ζ/Τ. (Γηάξθεηα: 10
ιεπηά)

2. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ θαη
εμνηθεηώλνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο. (Γηάξθεηα: 10 ιεπηά)
3. Σα παηδηά αθνινπζώληαο βήκα πξνο βήκα ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο,
πινπνηνύλ ηελ έξεπλα γηα ηελ αγνξά ησλ Ζ/Τ θαη δεκηνπξγνύλ ηα παξαδνηέα
αξρεία. (Γηάξθεηα: 80 ιεπηά)
4. Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ ηάμε. Αθνινπζεί ζπδήηεζε.
(Γηάξθεηα: 50 ιεπηά).

3.2 Το Πεπιβάλλον ηηρ Ιζηοεξεπεύνηζηρ
Ζ παξαπάλσ ηζηνεμεξεύλεζε βξίζθεηαη ζε κνξθή δηθηπαθνύ ηόπνπ αλαξηεκέλε ζην
δηαδίθηπν ζηε δηεύζπλζε http://users.sch.gr/skoukou/my_webquest.htm . Σν
πεξηβάιινλ είλαη απιό (δεδνκέλνπ όηη απεπζύλεηαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ δελ
πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα „ραζνύλ‟) θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ζην πάλσ κέξνο,
ηα πεξηερόκελα κε ηα δνκηθά πεδία ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο ζηα αξηζηεξά, ελώ ην
θπξίσο πιηθό ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο εκθαλίδεηαη δεμηά ζε κνξθή θεηκέλνπ κε εηθόλεο.
Τπάξρνπλ δύν πξνβνιέο: ή πξώηε γηα ηα παηδηά θαη ε δεύηεξε γηα ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθό, ε δε κεηάβαζε από ηε κία ζηελ άιιε πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πάηεκα
ηεο αληίζηνηρεο επηινγήο. ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ην πεξηβάιινλ ηεο
ηζηνεμεξεύλεζεο ζε πξνβνιή γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.

Εικόνα 1: Ιζηοεξεπεύνηζη με θέμα ηην Αγοπά Η/Υ (Πποβολή Σελίδαρ Μαθηηή)

Αληίζηνηρα, ζην πεξηβάιινλ ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο ζε πξνβνιή γηα ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθό παξέρνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο
δξαζηεξηόηεηαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην
θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη ε ηζηνεμεξεύλεζε (βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ηάμε,
κάζεκα) θαη ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε,
αλαθέξνληαη ν γεληθόο ζθνπόο, νη επηκέξνπο ζηόρνη θαη ε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία
θαζώο θαη νξηζκέλεο πεγέο γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Γηα ιόγνπο απιόηεηαο, ε ειίδα Δθπαηδεπηηθνύ κπνξεί λα παξαιεηθζεί θαηά ηελ
εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ ηάμε.

4. Επίλογορ
Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο απνηεινύλ έλα ζύγρξνλν παξάδεηγκα δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο
πνπ βαζίδεηαη ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. Σνλίδεηαη όηη ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη ειεγρόκελε, θαηεπζπλόκελε θαη πξνο ηελ
επίηεπμε νξηζκέλσλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ. ηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο δελ αλαδεηνύλ απιά πιεξνθνξίεο
αληηγξάθνληαο άθξηηα ην πιηθό πνπ εληνπίδνπλ κεηά από κία δηεξεύλεζε, αιιά
αμηνπνηνύλ ην πξσηνγελέο δεκνζηεπκέλν πιηθό, ην νπνίν επεμεξγάδνληαη θαη
νηθνδνκνύλ ζε γλώζε.
Ζ ύπαξμε ελόο πξσηόηππνπ ζελαξίνπ πνπ ζα εηζάγεη έλα πξαγκαηηθό πξόβιεκα γηα
επίιπζε είλαη ζε ζέζε αθελόο κελ λα θηλεηξνδνηήζεη ηα παηδηά ζηε δεκηνπξγηθή ηνπο
ελαζρόιεζε κε ην δήηεκα πνπ ε ηζηνεμεξεύλεζε πξαγκαηεύεηαη θαη αθεηέξνπ λα
επηηύρεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία δηαδηθαζία θξηηηθήο δηεξεύλεζεο,
αλάιπζεο, ζύλζεζεο κε αηνκηθά θαη ζπιινγηθά απνηειέζκαηα.
Σέινο, ε πξνζέγγηζε ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί – κε ηελ
αλάινγε θαληαζία – ζηε δηδαζθαιία νπνηνπδήπνηε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζε όιεο
ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, απνηειεί, επνκέλσο, ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα θάζε
εθπαηδεπηηθνύ πνπ επηζπκεί λα αμηνπνηεί ζύγρξνλεο ηερληθέο γηα λα θάλεη ηε
δηδαζθαιία ηνπ πξσηόηππε, ειθπζηηθή θαη δεκηνπξγηθή.
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