
   

 

 It-2 l-istudju tal-każ 

Introduzzjoni Dan l-istudju tal-każ huwa bbażat fuq l-esperjenza tat-tagħlim tal-użu tal- W
ebQuest lil edukaturi futuri fil-modulu tal-lingwi barranin li jappartjenu għa
ll- 'Master ta ' tagħlim ta' professur ta ' edukazzjoni sekondarja obbligatorja 
u bachillerato , formación profesional y enseñanza de idiomas '. 

 

Is-suġġett mgħallem, għal ħames snin akkademiċi mill-2009, huwa 'Innovaz
zjoni u Riċerka'. L-għan ewlieni ta 'dan is-suġġett huwa li jgħin lill-istudenti j
siru familjari ma' l-użu ta 'teknoloġiji ġodda li ġew introdotti reċentement f'
ċentri ta' skola sekondarja f'Andalucía. It-Teknoloġiji ta ’l-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT) għandhom numru ta’ vantaġġi rikonoxxuti b’mod wies
a ’għall-metodoloġija ġdida ta’ tagħlim mitluba mill-ESHE. Aħna naqblu ma ' 
Pennock -Speck (2009) li jiddikjara li "jekk l-universitajiet u l-universitajiet s
tatali tagħna għandhom jibqgħu fuq quddiem fit-tagħlim u r-riċerka fil-futur
, irridu niżguraw li nimplimentaw l-ICT bl-aktar mod effettiv possibbli fil-gra
d ġdid ”(P. 183). 

 

Huwa f’din l-aħħar unità fejn ngħallmu l-użu tal- WebQuests , peress li hija 
attività ideali biex tgħaqqad tagħlim wiċċ imb wiċċ ma ’xogħol awtonomu u 
kooperattiv. Marzu (2003) jiddefinixxiha bil-mod li ġej: 

 

"[ A ] WebQuest huwa scaffolded struttura tagħlim li użi links għal riżorsi es
senzjali fuq il-World Wide Web u ħidma awtentiku għal investigazzjoni istu
denti Motivate" ta 'open-ended kwistjoni ċentrali, l-iżvilupp tal-għarfien es
pert individwali u l-parteċipazzjoni fi proċess grupp finali li jipprova jittrasfo
rma l-informazzjoni miksuba reċentement f'għarfien aktar sofistikat. L-aħja
r WebQuests jagħmlu dan b’mod li jispira lill-istudenti biex jaraw relazzjonij
iet tematiċi aktar sinjuri, jiffaċilitaw kontribut għad-dinja reali tat-tagħlim u 
jirriflettu fuq il-proċessi metakognittivi tagħhom stess ”(p. 43). 

 

Hija riżorsa didattika bbażata fuq it-tagħlim kostruttivist u fuq il-metodoloġi
ja koperattiva li bħalissa hija ta ’suċċess kbir fil-livell ta’ qabel l-Iskola, prima
rja u sekondarja. 

 

L-għan ewlieni tagħna huwa li nuruhom li l- WebQuests huma differenti mi
nn lezzjonijiet oħra bbażati fuq il-web billi jmorru lil hinn minn sempliċeme
nt li jwieġbu mistoqsijiet. L-enfasi hija fuq l-użu ta 'informazzjoni aktar milli 
tfittexha. Huma jeħtieġu ħiliet ta 'ħsieb ogħla bħal soluzzjoni ta' problemi, a
naliżi, sinteżi, u kreattività. Il-kompitu jista 'jkun kważi kull ħaġa. Pereżempj



   

 

u, l-istudenti jistgħu jintalbu jiddisinjaw collage, jagħmlu preżentazzjoni bil - 
powerpoint , jiktbu esej, jagħmlu dramm, eċċ. 

L-istituzzjonijiet i
nvoluti 

Edukazzjoni Ogħla 

Titolu tal- metod
oloġija 

Tgħallem l-użu tal- WebQuests  

Tip ta' edukatur letturi akkademiċi 

Għodda użata Fis-suġġett mgħallem, 'Innovazzjoni u Riċerka', l-istudenti jwettqu bosta ko
mpiti, bħat-tfassil ta 'attività skont il-metodi ġodda ta' tagħlim (tagħlim imħ
allat, tagħlim elettroniku, tagħlim tandem u tagħlim kooperattiv). Barra min
n hekk, iddeċidejna li nintroduċu WebQuests , peress li qatt ma semgħu bih
om. Għal dak il-għan, isiru klassijiet fi klassi tal-IT. Aħna nagħmluhom ukoll j
iddisinjaw il- WebQuest tagħhom stess fi gruppi ta 'tnejn (tlieta massimi f'xi 
każijiet). 

 

L-istudenti jintwerew il- ġeneratur tal- WebQuest magħżul ( http://aula21.n
et/Wqfacil/intro.htm ), li jiffaċilita l-kompitu, peress li huwa pjuttost intuwi
ttiv. Il-mudell juri li l- WebQuest huwa magħmul minn sitt komponenti: 

 

Introduzzjoni: l-intenzjoni tal-introduzzjoni hija doppja: l-ewwel, li torjenta l
-istudent billi tistabbilixxi l-istadju u tispjega l-għanijiet ewlenin. It-tieni, għa
ndha tiġbed l-attenzjoni tagħhom. 

Kompitu: hija deskrizzjoni ta 'dak li l-istudent se jwettaq matul l-eżerċizzju. 

Proċess: il-proċess jidentifika l-passi li l-istudenti għandhom jgħaddu minnh
om biex iwettqu l-kompitu. Jinkludi wkoll ir-riżorsi online li jkollhom bżonn. 

Riżorsi: din hija "lista ta '[websajts] li l-għalliem sab li se jgħinu lill-istudent i
wettaq il-kompitu. Ir-riżorsi huma magħżula minn qabel sabiex l-istudenti jk
unu jistgħu jiffukaw l-attenzjoni tagħhom fuq is-suġġett aktar milli tisserfja 
bla għan ”(Lambert, nd ). 

Evalwazzjoni: tiddeskrivi kif il-prestazzjoni tagħhom se tkun evalwata, u ħaf
na drabi hija fil-forma ta 'rubrika ta' punteġġ. 

Konklużjoni: il-konklużjoni ġġib magħluqa t-tfittxija. Huwa jiġbor fil-qosor d
ak li jkunu kisbu l-istudenti billi jimlew il- WebQuest u spiss jinkoraġġixxi rifl
essjoni dwar dak li tgħallmu. 

Wara li jinvestigaw u jitgħallmu kif jimplimentaw din l-attività, l-istudenti jid
disinjaw WebQuests b’suġġetti aġġornati varji li jiġbdu l-attenzjoni u l-inter
ess tal-istudenti tagħhom u jagħmlu l-kompiti awtentiċi: karnival, ritratti, vj
aġġi, tsunamis, invenzjonijiet, multikulturaliżmu, sport, mobbli telefowns, e
ċċ., uħud minnhom interdixxiplinari, u applikati għal żewġ livelli differenti, l
-edukazzjoni primarja u sekondarja.  



   

 

  
 

Sfidi Ewlenin u  

fatturi ta 'suċċess 

L-użu tal-Internet jipprovdi espożizzjoni tajba għal-lingwa mmirata u jagħm
el l-istudenti aktar indipendenti. Il- WebQuests iġġenerati fi gruppi jiksbu l-
għanijiet li ġejjin: 

 

. Tagħlim biex tiddisinja WebQuest permezz ta 'approċċ kostruttivist għall-e
dukazzjoni u struzzjoni bbażata fuq l-inkjesta.              

 

. L-iżvilupp tal-kompitu permezz ta 'metodoloġiji mħallta u kooperattivi.              

 

. Iddisinjar ta ' WebQuests biex jiġu implimentati fl-ispeċjalità tagħhom bħa
la edukaturi futuri.              

 

. Evalwazzjoni permezz ta 'rubrika speċifika għall-evalwazzjoni tal- WebQue
sts .              

 

. Evalwazzjoni kooperattiva.              

 

Ir-riżultati ta 'din il-prattika fl-aħħar snin kienu pożittivi ħafna. Ħafna mill-ist
udenti huma kapaċi jwettqu l- WebQuests tagħhom fl-iskejjel fl-aħħar perjo
du tal-master. Huma jsibu l-esperjenza u r-riżultati estremament sodisfaċen
ti, billi, bl-implimentazzjoni tal-ICT fil-proċess tat-tagħlim, l-awtonomija u l-
motivazzjoni tal-istudenti huma mrawma, huma jiżguraw. 

Rakkomandazzjo
nijiet u Lezzjoniji
et Tgħallmu 

The European Space of Higher Education (ESHE) qed iġib bidliet strutturali u 
approċċi pedagoġiċi ġodda. F'dan id-dokument ipproponejna tagħlim imħal
lat u kooperattiv permezz tal-użu ta ' WebQuests , approċċ ta' tagħlim orje
ntat lejn l-istudenti, sabiex jitrawwem tagħlim awtonomu. Ir-riżultati pożitti
vi miksuba juru li għodda ta ’tagħlim bħal din tista’ tgħin lill-għalliema jinteg



   

 

 

raw l-Internet fil-kurrikulu filwaqt li joħolqu attivitajiet ta ’struzzjoni diverte
nti li jimmotivaw lill-istudenti. Tippermetti l-monitoraġġ tas-suġġett (feedba
ck tal-istudenti), kif ukoll l-evoluzzjoni tal- proċess tat- tagħlim tat- tagħli
m . Tiżvela dawk l-aspetti l-aktar diffiċli għall-istudenti. Nistgħu nenfasizzaw 
kunċetti. 

Tiffaċilita l-valutazzjoni kontinwa u l-verifika tal-progress tal-istudenti fir- ri
gward tas-suġġett. 

Jagħti trażmissjoni ta 'informazzjoni mgħaġġla u immedjata permezz ta' log
ħba ta 'kompetizzjoni. Ħafna ħin jiġi ffrankat fit-trasmissjoni tal-informazzjo
ni favur attenzjoni personalizzata tal-istudenti. 

Id-dinamika ġġenerata fil-klassi tistieden id-dibattitu. B'dan il-mod il-klassi 
wiċċ imb'wiċċ tmur minn akkoljenza passiva għal parteċipazzjoni attiva. 
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