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INTRODUCERE 

 

 

Acest ghid metodologic se adresează tuturor profesorilor doritori de a implementa 

mijloacele de comunicare  modernă  în cadrul lecțiilor de la clasă, celor care vor să dezvolte 

competențele digitale ale elevilor și să utilizeze atracția acestora pentru internetul în scop 

educativ, celor care vor să părăsească stilul de învățare tradițional și să se adapteze stilului activ-

participativ și tehnologiilor secolului al XXI-lea, celor care vor să încerce ceva nou sau, pur și 

simplu ,celor care vor să se informeze asupra noutăților din domeniul educațional. 

  Ghidul a fost gândit ca o formă de diseminare a informațiilor obținute de către cadrele 

didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Poienarii de Muscel pe parcursul proiectului Erasmus +  

„Go for IT(C)!”  desfășurat în perioada 1 septembrie 2016-31 august 2017. Proiectul  ne-a oferit 

posibilitatea participării la  cursul de formare profesională „Innovative Skills  in ICT through 

collaborative work and project-based in teaching and learning”  furnizat de către CERVANTES 

TRAINING S.L. Acest curs ne-a prezentat o noua perspectivă asupra integrării tehnologiei 

informației și comunicației   în cadrul procesului instructiv-educativ. 

Ghidul a fost gândit în două părți. Astfel, prima parte este o scurtă prezentare teoretică 

a  tehnicii webquest, a principiilor utilizării acesteia, a părților sale componente și a avantajelor 

utilizării acestei tehnici.  

A doua parte a ghidului metodologic oferă 4 exemple practice de utilizare a acestei 

metode, atât în ciclul primar , cât și în cel gimnazial. Desfășurarea acestor lecții poate fi urmărită 

și video pe pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Nr 1 Poienarii de Muscel -   

https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Nr-1-Poienarii-de-Muscel-

719525364871628/?ref=bookmarks-     sau pe canalul de Youtube al unității  la adresa 

https://www.youtube.com/channel/UC_iv9BMYrrMSB2m3xflkePQ.  

  

https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Nr-1-Poienarii-de-Muscel-719525364871628/?ref=bookmarks-
https://www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-Nr-1-Poienarii-de-Muscel-719525364871628/?ref=bookmarks-
https://www.youtube.com/channel/UC_iv9BMYrrMSB2m3xflkePQ
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 WEBQUEST-  

O scurtă privire teoretică 

 

Tehnica webquest a fost creată și dezvoltată de către profesorii Bernie Dodge și Tom 

March, de la Universitatea San Diego, începând cu anul 1995. Termenul provine din limba 

engleză și într-o traducere directă ar însemna „ căutare pe Web” 

Webquestul este un  tip de lecție orientată spre investigație și cercetare în care 

majoritatea sau toate informațiile  sunt preluate direct de către elev sau  student de pe internet. 

Metoda a căpătat treptat o largă răspândire și a fost utilizată pe scară largă de mii de profesori 

care au considerat-o o bună modalitate de a utiliza internetul și de a ajuta elevii să dobândească 

competențele cerute de societatea secolului al XXI-lea. 

Bernie Dodge identifica două niveluri ale webquest-ului: 

 

Webquest-ul de scurtă durată este bazat pe achiziția de informații și integrarea 

acestora. Astfel, la sfârșitul webquest-ului elevul va dobândi o cantitatea mai mare de informații 

pe care le va înțelege și pe care le va putea aplica. Durata webquest-ului de scurtă durată variază 

între 1 si 3 ore. 

Webquest-ul de lungă durată are ca obiectiv educațional extinderea și rafinarea 

informațiilor. La sfârșitul webquest-ului de lungă durată elevul a analizat în profunzime 

informațiile, le-a transformat într-o anumită manieră și a demonstrat o înțelegerea acestora 

realizând un produs nou care poate fi folosit la rândul lui de alții. Un webquest de lungă durată 

se desfășoară pe o perioadă cuprinsă între o săptămână și o lună. 

Webquest-ul trebuie proiectat într-o asemenea manieră încât să folosească cât mai bine 

timpul de învățare și să nu lase elevul să navigheze fără un obiectiv clar. Pentru a eficientiza și 

atinge acest obiectiv, webquest-ului ar trebui să cuprindă cel puțin următoarele componente :  

 

Introducerea prezintă scenariul și furnizează câteva puncte de reper. Într-un scurt 

paragraf se prezintă activitatea sau tema elevului. Ar fi bine să cuprindă un rol, care să capteze 

atenția elevului și să-l motiveze (de exemplu: ești un detectiv celebru care încearcă să identifice 
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un personaj misterios sau ești un super- erou care încearcă să salveze  universul etc.), sau ,dacă 

nu, să furnizeze o scurtă trecere în revistă a temei și să ofere câteva puncte de reper. În cadrul 

aceste secțiuni este furnizată întrebarea cheie în jurul căreia se centrează webquestul. 

 

Sarcina de lucru trebuie să fie realizabilă, interesantă și astfel formulată încât sa 

motiveze către investigare și analiză. În această fază trebuie descris clar care va fi rezultatul 

activității de învățare. Sarcina de lucru ar putea fi: 

 un mister sau o problemă care trebuie rezolvată; 

 un punct de vedere care trebuie formulat și argumentat; 

 un produs care trebuie realizat; 

 o analiza a unui sistem complex; 

 un rezumat ce trebuie creat; 

 un mesaj motivațional sau un articol de ziar; 

 o lucrare de creație; 

 orice altă activitate care pune elevul în situația de a analiza și transforma 

informația pe care a dobândit-o. 

 

Resursele informaționale sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii. Majoritatea 

resurselor informaționale ar trebui să fie indicate ca linkuri către paginile de internet. Resursele 

informaționale ar putea fi documente publicate pe internet, adrese de mail ale unor experți 

disponibili on-line, videoconferințe sau webinarii, baze de date disponibile pentru căutare, cărți 

sau alte documente fizice ce pot fi puse la dispoziția elevului. Aceste resurse nu lasă elevul să 

navigheze fără o direcție în oceanul  de informații pe care le oferă internetul. Deși a fost indicat 

ca etapă separată a webquest-ului de către Bernie Dodge, în ultima perioadă resursele 

informaționale au fost incluse în etapa de proces. 

 

Procesul  este o descriere a etapelor pe care trebuie să le parcurgă elevul pentru 

realizarea sarcinii.. acesta ar trebui împărțit în etape clare și bine descrise. Pentru ca se adresează 

elevilor acestea ar trebui scrise la persoana a doua. Elevii vor accesa linkurile furnizate pe 

parcursul întregului proces. Se poate indica o serie de linkuri generale care sa cuprindă 
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informații de bază și sa fie accesate de toți elevii sau linkuri care pot fi utilizate de o anumita 

echipa- dacă clasa este împărțită în mai multe echipe. 

Este indicat de asemenea , ca pe parcursul desfășurării procesului, să fie oferite puncte 

de reper asupra modului în care informația trebuie dobândită și organizată. Se pot folosi 

organigrame, tabele, hărți conceptuale sau alte structuri de organizare. Ghidarea poate fi făcută 

de asemenea sub forma unei liste de verificare, sub forma unor întrebări cu care să se analizeze 

informația sau sub forma unor observații. 

 

Evaluarea webquest-ului trebuie să se facă atât la nivel individual - asupra modului de 

implicare  a fiecărui elev, a modului în care a găsit și utilizat informațiile, asupra nivelului de  

înțelegere a acestora, a modului în care acestea au fost valorificate, asupra modului de muncă 

în echipă  -, cât si la nivel colectiv prin aprecierea produsului realizat, a nivelului la care acesta 

se ridică,  a modului de prezentare și argumentare, a colaborării între membrii echipei etc. 

Evaluarea se poate realiza și sub forma unui tabel în care să fie cuprins nivelul atins de 

fiecare elev sau grup și în care să fie precizați indicatorii de performanță pentru fiecare nivel. 

Un exemplu general vă voi prezenta în rândurile de mai jos urmând ca, în partea următoare a 

ghidului  evaluarea, ca și celelalte etape ale webquestului să fie exemplificate sub forma unor 

cazuri particulare, așa cum au fost concepute de colegii mei. 

 

 Nivel 

 

Începător 

1 

În curs de 

realizare 

2 

Realizat 

3 

Exemplar 

4 

Punctaj 

Competența 

1 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

începător. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

mediu. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

superior.. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul de 

excelență. 

 

Competența 

2 

Descrierea 

indicatorilor 

Descrierea 

indicatorilor 

Descrierea 

indicatorilor 

Descrierea 

indicatorilor 
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de 

performanta 

pentru 

nivelul 

începător. 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

mediu. 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

superior.. 

de 

performanta 

pentru 

nivelul de 

excelență. 

Competența 

3 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

începător. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

mediu. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

superior.. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul de 

excelență. 

 

Competența 

4 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

începător. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

mediu. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul 

superior.. 

Descrierea 

indicatorilor 

de 

performanta 

pentru 

nivelul de 

excelență. 

 

 

Concluzia este etapa finală a  Webquest-ului, în care se analizează pe scurt sarcinile, li 

se reamintesc elevilor informațiile esențiale și sunt încurajați să-și extindă cercetările în 

domeniu.  

Bernie Dodge identifica și alte aspecte neesențiale ale webquestului însă de care ar fi 

bine  să se țină cont. 

 Webquest-ul este, mai degrabă, o activitate în echipă, deși el ar putea fi folosit 

și ca mod de învățare și cercetare individuală –mai ales în cadrul formelor de 

învățământ la distanță. 

 Webquestul poate fi îmbunătățit dacă elementele de bază sunt înfășurate într-o 

mantie emoțională și li se acordă elevilor un rol pe care să îl joace (detectiv, 

cercetător, ziarist etc.) sau este creat un scenariu în care să se încadreze (de 

exemplu: ți s-a cerut de către NASA să prezinți mișcările Pământului timp de un 
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an; ți s-a cerut de Secretarul general al ONU să faci un rezumat la ceea ce s-a 

întâmplat în Irak în ultima săptămână etc ). 

 Webquest-ul poate fi proiectat atât la nivelul unei singure discipline, cât și la 

nivel interdisciplinar. Având în vedere complexitatea proiectării unui webquest 

la nivel interdisciplinar, este indicat ca aceasta să se realizeze după ce profesorii 

au căpătat o oarecare experiență și s-au familiarizat cu elementele webquestului.    

Avantajele folosirii metodei webquest ca metodă de instruire sunt următoarele: 

 Dezvoltarea  abilităților critice și a gândirii creative a elevilor. 

 Creșterea competențelor sociale și dezvoltarea spiritului de echipă. 

 Implicarea activă a elevilor în propria învățare. 

 Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și a capacității de selectare a 

informațiilor pe care internetul le oferă. 

 Diminuarea dependenței elevilor față de profesori. 

 Sarcina propusă poate fi realizată într-un interval scurt de timp.  

 

Așadar, tehnica webquest este o tehnică inovatoare, ce utilizează vasta cantitate de 

informații furnizate de Internet,  o tehnică ce folosește atracția elevului pentru noile tehnologii 

și încearcă să o dirijeze într-un scop educațional, contribuind astfel la creșterea motivației 

elevului pentru învățare și la dezvoltarea capacităților de gândire critică și creativă a acestuia.  

În urma discuțiilor cu cadrele didactice din unitate, cu părinții care au fost implicați în 

anumite proiecte și  în urma analizei chestionarelor ce au fost adresate elevilor au reieșit 

următoarele concluzii: 

 Tehnica vine în acord cu preferințele elevilor pentru tehnologia modernă. 

 Creează o mai mare motivație elevilor , față de lecțiile tradiționale. 

 Este ușurată activitatea profesorului, care nu mai este nevoit să pregătească 

foarte multe materiale didactice, rolul de mijlocitor fiind preluat de calculator. 

Totuși, profesorul are un rol esențial, acela de organizator și coordonator al 

activității, în lipsa acestuia tehnica putându-se dovedi haotică. 

 Sunt încurajate spiritul de echipă, colaborarea . 

 Se dezvoltă competențele digitale ale elevilor, gândirea analitică și creatoare 

 Tehnica poate fi folosită la orice vârstă, prin simplificarea sarcinilor de lucru 

conform particularităților psiho –individuale şi de vârstă ale copiilor. La clasele 
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mici, tehnica este mai mult transformată în joc, care devine principala formă de 

organizare a activității.  

 Este promovată învățarea prin descoperire, fiind astfel stimulată o învățare 

activă, durabilă. 

 Prin implicarea părinților în activitățile de la clasele primare este stimulată 

colaborarea dintre aceștia si unitate, dar și aceea dintre părinți și copii. 

 Elevii au fost încântați de această tehnică și speră  să fie folosită mai des. 
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 13 aprilie 2017 
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DURATA: 1 oră 

Număr elevi: 12 elevi împărțiți în două grupe 

SCOPUL  ACTIVITĂȚII: cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor poporului român, cu ocazia 

sărbătorilor pascale, formarea unei atitudini de cooperare în cadrul grupului, îmbunătățirea 

legăturii familiei cu școala, prin implicarea directă a părinților în activitățile clasei; 

OBIECTIVE PROPUSE:  

 Să precizeze activitățile oamenilor în preajma sărbătoririi Paștelui; 

 Să descrie obiceiul ciocnitului ouălor; 

 Să cunoască semnificația religioasă a acestei sărbători creștine; 

 Să vopsească ouăle de Paște cu ajutorul tehnicii vizualizate; 

 Să pregătescă ouă de Paște-desert; 

 Să utilizeze calculatorul, pentru accesarea link-ului, care conține etapele de lucru, 

pentru realizarea produsului final al activității; 

 

INTRODUCERE 

Pentru prezentarea temei, se vor purta discuții despre sărbătoarea Paștelui, solicitând gândirea 

critică și analitică a elevilor. 

Astfel, copiii vor prezenta prin întrebări dirijate, tradiții pascale referitoare la: vopsitul și 

ciocnitul ouălor, mersul creștinilor la biserică, trecerea pe sub masă în Vinerea Mare, 

simbolistica ouălor roșii, etc. 
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Captarea atenției, precum și tranziția către următorul moment al lecției, se va face 

prin citirea poeziei ”Povestea oului roșu” de Vali 

Slavu. 

 

 

 

SARCINI DE LUCRU 

Se va explica elevilor că vor fi împărțiți în două echipe, iar fiecare va trebui să își aleagă un 

nume, conform sarcinilor pe care le au de rezolvat. 

Prima echipă va avea de accesat link-ul http://krokotak.com/2016/04/63771/ , din care 

vor afla pașii pe care trebuie să îi respecte, pentru realizarea produsului final. 

Cea de-a două echipă va primi link-ul de accesat 

https://www.youtube.com/watch?v=4dgLaSIcB6E, cu ajutorul căruia va vopsi ouăle de Paști. 

Se va preciza faptul că se va lucra în echipă și că vor colabora pentru obținerea unei 

lucrări finale, cât mai reușite. În activitatea lor, copiii vor fi ajutați de două mămici. 

Se va atrage atenția asupra modului de lucru, asupra respectării întocmai a etapelor 

precizate în materialele ce urmează a fi vizionate, precum și asupra evaluării produselor 

realizate. 

Observație! 

Deoarece tehnica webquest este propusă pentru elevii clasei pregătitoare, care nu au 

învățat încă să citească fluent, s-au selectat două link-uri în care pașii de realizare sunt 

prezentați în format video și audio. 

 

 

http://krokotak.com/2016/04/63771/
https://www.youtube.com/watch?v=4dgLaSIcB6E
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PROCESUL- realizarea efectivă a produselor 

Grupați în cele două echipe, elevii vor urmări cu atenție imaginile regăsite în link-urile 

oferite, iar cu ajutorul celor două mămici și a materialelor de lucru oferite, vor proceda la 

îndeplinirea sarcinilor de lucru și la realizarea efectivă a produselor cerute. 
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EVALUARE 

Se va face prin observarea directă a produselor realizate, respectarea tehnicii de lucru, a 

materialelor utilizate, prin formularea de concluzii și aprecieri verbale, prin discuții cu membrii 

fiecărei echipe, privitor de aportul adus de fiecare în realizare sarcinilor și obținerea produsul 

final. 

EVALUAREA FIECĂREI ECHIPE 

Competențe Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

1. Căutarea 

informației; 

utilizarea 

resurselor 

proiectului 

WebQuest 

  

Nu se 

informează 

asupra sarcinii 

alese. 

Nu utilizează 

sursele indicate 

în proiect și nici 

alte surse. 

Adună foarte 

puține informații. 

Utilizează puțin 

din sursele indicate 

in proiect. 

Utilizează 

majoritatea 

surselor indicate 

în proiect sau 

alte surse. 

Colectează foarte 

multe informații. 

 Utilizează eficient 

toate resursele din 

proiect și-l 

completează cu 

elemente 

exterioare. 

2. Contribuția 

individuală la 

sarcinile de grup 

Nu realizează 

sarcina  în 

cadrul grupului. 

Realizează doar o 

mică parte din 

sarcină. 

Realizează în 

mare parte 

sarcinile 

individuale. 

Realizează toate 

sarcinile alese. 

  3. Cooperare  

 

Nu cooperează 

în cadrul 

grupului. 

Cooperează puțin. 

Cooperează 

doar cu anumiți 

elevi 

(preferențial). 

Cooperează 

permanent. 

 

4. Prezentarea 

produsului final și a 

utilității acestuia 

Nu realizează în 

întregime 

produsul. 

Realizează 

produsul, dar nu 

prezintă utilitatea. 

acestuia. 

Realizează 

produsul cu mici 

imperfecțini și 

spune despre 

intrebuințare. 

Realizează în 

întregime produsul 

și prezintă utilitatea 

lui. 
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CONCLUZII 

În urma aplicării acestei tehnici, elevii au avut posibilitatea să cunoască cât mai multe 

tradiții și obiceiuri românești din perioada Paștelui, să afle tehnici noi de vopsire a ouălor și de 

preparare a acestora. Lucrul în echipă i-a ajutat să își dezvolte competențele de colaborare, dar 

și de cooperare, deoarece fiecare a lucrat cu fiecare, în vederea realizării produsului final. 

Prezentarea utilității acestuia, i-a făcut pe copii să înțeleagă că tot ce ne înconjoară are un rol în 

viața omului, iar acesta, prin construirea unor obiecte și implicarea în activități diverse, își 

dezvoltă niște aptitudini, care să îi ușureze viața. 

Accesul la internet i-a ajutat să adune informații și să vizualizeze imagini, într-un cadru 

organizat prin respectarea etapelor de lucru, familiarizându-se cu o etapă modernă și actuală de 

învățare.  

Alte avantaje descoperite în timpul derulării acestui proiect au fost: diminuarea 

dependenței copiilor față de învățător, îmbunătățirea competențelor de lucru cu calculatorul, 

dezvoltarea gândirii creatoare și a operațiilor de analiză. 
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 13 04 2017 

 

CLASA PREGĂTITOARE 

 

SARCINI DE LUCRU 

ECHIPA....................................................... 

 

 

 

 Imaginați-vă că sunteți niște cofetari renumiți și pentru că se apropie 

sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos trebuie să preparați niște ,,ouă 

delicioase”, ca desert. 

 Pentru prepararea produselor voastre, trebuie să aveți în vedere 

ingredientele si etapele de lucru oferite în linku-ul de mai jos: 

http://krokotak.com/2016/04/63771/ 

 Activitatea voastră va fi apreciată prin degustarea și observarea 

aspectului produselor preparate, prin respectarea tehnicii vizionate și 

a ingredientelor folosite, dar și prin studierea colaborării membrilor 

echipei, în prepararea produselor. 

 

Mult  spor și succes! 

 

 

 

 

13 04 2017 

http://krokotak.com/2016/04/63771/
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CLASA PREGĂTITOARE 

 

SARCINI DE LUCRU 

ECHIPA....................................................... 

 

 

 

 Imaginați-vă că sunteți niște pictori renumiți și pentru că se apropie 

sărbătoarea Nașterii lui Iisus Hristos trebuie să vopsiți ouăle!  

 Pentru realizarea  produselor voastre, trebuie să aveți în vedere 

etapele de lucru oferite în link-ul de mai jos: 

https://www.youtube.com/watch?v=4dgLaSIcB6E 

 Activitatea voastră va fi apreciată prin observarea aspectului 

produselor voastre, prin respectarea etapelor de lucru și a 

materialelor folosite,  dar și prin studierea colaborării membrilor 

echipei. 

 

Mult  spor și succes! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4dgLaSIcB6E
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIENARII DE MUȘCEL 

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

 

UN MEDIU MAI CURAT 

ÎNCEPE CU TINE! 

 

“ Pământul este ca un copil,                  

ce trebuie îngrijit ! “ 

 

WEBQUEST 

 

 

PROPUNĂTOR: PROF. VLAD ALINA 
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DURATA: 1 oră 

CLASA: A II-A 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

Conștientizarea efectelor pe care le are poluarea asupra mediului înconjurător și asupra 

propriului organism. 

Descoperirea importanței pe care o are RECICLAREA în protejarea mediului 

înconjurător. 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

- să definească fenomenul de poluare; 

- să identifice factorii ce contribuie la poluarea mediului de viață: sol, apă, aer; 

- să enumere efectele pe care le are poluarea; 

- să stabilească măsurile care se pot lua împotriva poluării; 

- să folosească mijloacele modern de informare; 

- să demonstreze că pot accesa sit-urile indicate; 

- să lucreze în colaborare cu echipa din care fac parte; 

- să împărtășească și colegilor informațiile găsite; 

- să participe cu interes și plăcere la lecție; 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI: 

La începutul activității le voi prezenta elevilor ce vom face în cadrul acesteia, care este 

scopul lecției noastre de astăzi și anume :  

- Poluarea mediului; 

- Efectele poluării asupra mediului; 

- Cum poluează oamenii mediul înconjurător; 

- Cm ar trebui să evite oamenii poluarea; 

 



 

20 
 

După urmărirea unei prezentări power- point despre poluarea mediului înconjurător, 

se va desfășura lecția propriu-zisă. 

 

Elevii vor fi împărțiți în trei echipe: 

 

I. CERCETĂTORII 

Vor căua informații despre: 

- Ce este poluarea? 

- Cum poluează oamenii mediul înconjurător? 

- Cum afectează poluarea mediul înconjurător? 

- Cum putem avea grijă de planeta noastră? 

- Ce înseamnă RECICLAREA? 

La final vor  realiza o BROȘURĂ în care vor pune toate informațiile pe care le-au 

găsit. 

Își vor  împărți sarcinile astfel: 

 

INFORMATICIANUL- va căuta informațiile 

SCRIITORUL- va scrie informațiile găsite 

 ARTIȘTII(2)- vor colora imaginile găsite 

FINALISTUL- va finaliza broșura cu toate informațiile 

Se vor folosi de următoarele site-uri: 

http://blog.letsdoitromania.ro/noutati/ 

http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/ 

https://clasa2e-lacailleramona.wikispaces.com 

http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/ 

http://www.infomediu.eu/eco-news/ 

https://poluarea.wordpress.com/ 

 

II. APĂRĂTORII 

Vor  realiza un afiș prin care vor încerca să-i convingă pe oameni că este important 

să avem grijă de mediul înconjurător. Sarcinile vor fi împărțite astfel: 

INFORMATICIANUL- va căuta informațiile 

ARTIȘTII(2)- vor colora și vor decupa  imaginile găsite 

FINALIȘTII(2) – vor finaliza afișul cu toate informațiile 

http://blog.letsdoitromania.ro/noutati/
http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/
http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/
https://clasa2e-lacailleramona.wikispaces.com/
https://clasa2e-lacailleramona.wikispaces.com/
http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/
http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/
http://www.infomediu.eu/eco-news/
http://www.infomediu.eu/eco-news/
https://poluarea.wordpress.com/
https://poluarea.wordpress.com/
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Se  vor folosi de următoarele site-uri: 

https://www.slideshare.net 

http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/ 

http://www.infomediu.eu/eco-news/ 

https://poluarea.wordpress.com/ 

 

III. CREATORII 

Vor  face un tablu la realizarea căruia vor  folosi numai materiale reciclabile, 

materiale pe care le întâlnesc  în fiecare zi. Sarcinile vor fi  împărțite astfel: 

INFORMATICIANUL- va căta imagini cu obiecte realizate din materiale 

reciclabile 

ARTIȘTII(2)- vor decupa materialele folosite 

FINALIȘTII(2)- vor lipi materialele 

 

Se vor folosi de următoarele site-uri: 

http://junior.clopotel.ro/ 

https://allnaturall.wordpress.com 

Elevii vor fi încurajați să acceseze sit-urile indicate și să caute cât mai multe informații 

ce au legătură cu tema dată. 

  

https://www.slideshare.net/
https://www.slideshare.net/
http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/
http://tendintein.ro/ce-este-poluarea/
http://www.infomediu.eu/eco-news/
http://www.infomediu.eu/eco-news/
https://poluarea.wordpress.com/
https://poluarea.wordpress.com/
http://junior.clopotel.ro/
http://junior.clopotel.ro/
https://allnaturall.wordpress.com/
https://allnaturall.wordpress.com/
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EVALUAREA: 

 

 

La final, fiecare echipă va prezenta ceea ce a realizat. Evaluarea se va face după 

următoarele criterii: 

 

Evaluarea individuală 

 

Nivel Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

1. Căutarea 

informației; 

utilizarea resurselor 

proiectului 

WebQuest 

Nu se 

informează 

asupra sarcinii 

alese. 

Nu utilizează 

sursele 

indicate în 

proiect și nici 

alte surse. 

Adună foarte 

puține 

informații. 

Utilizează 

puțin din 

sursele 

indicate in 

proiect 

Colectează 

destule 

informații în 

legătura cu 

sarcina aleasă. 

Utilizează 

majoritatea 

surselor 

indicate în 

proiect sau alte 

surse. 

Colectează 

foarte multe 

informații. 

 Utilizează 

eficient toate 

resursele din 

proiect și-l 

completează cu 

ele-mente 

exterioare. 

2. Contribuția 

individuală la 

sarcinile de grup 

Nu realizează 

sarcina pe care 

și-a asumat-o 

în cadrul 

grupului 

Realizează 

doar o mică 

parte din 

sarcina avută. 

Realizează în 

mare parte 

sarcinile 

individuale. 

Realizează 

toate sarcinile 

alese. 

3. Conștiinciozitate 

 

Se bazează pe 

ceea ce 

realizează 

partenerii de 

grup. 

Este necesar ca 

partenerii de 

grup să-i 

amintească 

mereu ce are 

de făcut. 

Își realizează 

singur sarcinile 

alese, rareori 

apelând la 

sprijinul 

partenerilor. 

Își realizează 

cu foarte multă 

conștiinciozitate 

ceea ce are de 

făcut 

4. Cooperare  Nu cooperează 

în cadrul 

grupului 

Cooperează 

puțin. 

Cooperează de 

obicei. 

Cooperează 

permanent. 

  Cea mai mare 

parte din 

Informația are 

caracter 

Ideile 

principale sunt 

Informațiile 

sunt clar 
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 5. Cantitatea și 

calitatea 

informației 

acumulate 

 

informația 

acumulată nu 

este la subiect. 

 

general; 

lipsesc 

detaliile și 

exemplele 

bine surprinse 

şi apar unele 

detalii şi 

exemple 

relaționate cu 

subiectul și 

sunt date 

numeroase 

exemple, fiind 

realizate și 

deducții. 
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Evaluarea raportului elaborat de grup 

 

 Insuficient Suficient Bine Foarte bine 
 

 

 

 

1. 

Partajarea 

informației 

Nu 

există  schimb de 

informații între 

membrii echipei. 

Are loc 

un schimb de 

informații , 

ocazional,  

între membrii 

echipei. 

Există 

schimburi 

eficiente de 

informație 

relevantă 

pentru 

anumite teme 

ale sarcini de 

lucru. 

Schimburile de 

informații sunt 

consistente şi în mare 

măsură relevante. 

2. 

Realizarea 

sarcinii  de 

grup 

 

Nu răspunde 

la nici una din 

sarcinile, 

problemele 

cerute. 

 

Realizează 

doar o 

mică  parte 

din sarcina 

avută. 

 

Realizeaz

ă multe din 

sarcinile 

cerute în 

proiect. 

Realizează toate 

sarcinile cerute în 

proiect.  

3. 

Prezentarea 

produselor 

proiectului 

Dovedesc un 

efort minim în 

participarea la 

prezentarea orală. 

Tehnicile 

de 

comunicare 

utilizate nu 

sunt variate. 

Prezentare 

ambiguă, 

neclară. 

Prezentar

ea este 

corectă, clară, 

sigură. 

Prezentare foarte 

bună, ordonată şi 

elaborată. 
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4. 

Participarea la 

discuția finală 

  

Nu participă 

la discuție. 

Participă 

la discuție,  

dar fără 

argumente 

convingătoare

. 

Participă 

la discuție si 

argumentează 

în bună parte 

ceea ce   și-a  

propus. 

Participă la 

discuție și prezintă 

foarte convingător 

argumentele aduse. 

 

 

OBSERVAȚII 
 

 Posibilitatea de a accesa și de a opera cu informații de pe Internet, le permite copiilor să 

beneficieze de multe și variate informații, să-și poată fundamenta mai bine ideile, să învețe 

să coopereze. 

 Utilizarea noilor tehnologii sporește motivația și interesul copiilor pentru cunoaștere, rolul 

cadrului didactic devine  mai important, întrucât el proiectează strategiile didactice, 

monitorizează activitatea celor cu care lucrează, evaluează eficienta activității depuse și 

reglează procesul de învățare. 
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PROIECT WEBQUEST 

 

TITLUL PROIECTULUI : 

,, EȘTI CURAT, EȘTI SĂNĂTOS!’’ 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: 

IVANOV MARIA MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIENARII DE MUSCEL 

STRUCTURA : ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 JUGUR 
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OBIECTIVE: 

•  Elevii vor fi capabili : 

• - să cunoască și să aplice normele igienico-sanitare în contextul promovării sănătății și 

prevenirea îmbolnăvirilor; 

• - să-și formeze deprinderi de igienă a corpului, dinților și spațiului de locuit; 

• - să utilizeze corect instrumentele TIC în activitățile desfășurate; 

• - să coopereze și să colaboreze în realizarea sarcinilor de lucru; 

• - să selecteze și să utilizeze corect informațiile obținute cu ajutorul internetului în 

vederea realizării și prezentării produsului final; 

 

INTRODUCERE 

 

 Sănătatea este bunul cel mai de preț al omenirii, de aceea ea trebuie protejată împotriva acelor 

factori ce ne pot îmbolnăvi. 

 Igiena trebuie să fie prietena noastră a tuturor căci ea ne asigură sănătatea. Un copil curat va fi 

întotdeauna un copil sănătos! 

 O igienă corectă a corpului, dinților, a spațiului de locuit ne ajută să ne ferim de microbii 

aducători de boli și totodată să creștem mari, frumoși și sănătoși. Pentru a fi sănătoși trebuie, în primul 

rând, să cunoaștem și să aplicăm corect normele de igienă personală, să păstrăm și să promovăm 

sănătatea prin prevenirea îmbolnăvirilor, să ne însușim obiceiuri care ne ajută să creștem armonios. 

 Cu ajutorul internetului vom încerca să aflăm tot ceea ce ne interesează cu privire la igiena 

corpului, igiena dinților și a spațiului de locuit, informații ce ne vor fi de folos pentru formarea unei 

educații igenico -sanitare corecte menite să ne asigure starea de bine, starea de sănătate. 
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SARCINA DE LUCRU 

Elevii vor trebui: 

- să găsească informații cu ajutorul internetului despre igiena corpului, igiena dinților, igiena 

spațiului de locuit, boli provocate de lipsa igienei, măsuri de prevenire a îmbolnăvirii și reguli, 

norme ce trebuie respectate pentru a ne proteja împotriva îmbolnăvirilor; 

- să se organizeze în trei grupuri a câte patru elevi:  

*primul grup : echipa ,,Dințișorul vesel’’- vor avea ca sarcină de lucru să caute, cu ajutorul 

internetului informații despre igiena dinților, boli provocate de lipsa igienei dinților, reguli, 

norme despre igiena dinților și măsuri de prevenire a îmbolnăvirii dinților; 

*al doilea grup: echipa ,,Curățel cel istețel”- vor avea ca sarcină de lucru să caute, cu ajutorul 

internetului informații despre igiena corporală, boli provocate de lipsa igienei corporale, reguli, 

norme despre igiena corporală și măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor; 

*al treilea grup: echipa ,,Inamicii acarienilor’’- vor avea ca sarcină de lucru să caute, cu ajutorul 

internetului informații despre igiena spațiului de locuit și a spațiului în care își desfășoară 

activitatea, boli provocate de lipsa igienei spațiului de locuit, reguli, norme despre igiena 

spațiului de locuit și măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor; 

- în cadrul grupului vor exista patru roluri( se vor consulta în alegerea rolului dorit); 

 Cele patru roluri din cadrul fiecărui grup sunt: 

1. Micul medic: va căuta informații cu privire la bolile cauzate de lipsa igienei și măsuri de 

prevenire a îmbolnăvirii; 

2. Micul sanitar: va căuta informații cu privire la normele de igienă a corpului, dinților și a 

spațiului de locuit(în funcție de sarcina generală a grupului); 

3. Micul artist : va realiza imagini, picturi pe baza informațiilor acumulate; 

4. Micul proiectant: va realiza în funcție de produsul ales: afișul, ghidul sau pliantul. 

- să realizeze un produs final cu ajutorul informațiilor acumulate în grup și să-l prezinte 

colegilor; 
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PROCESUL ȘI SURSELE DE INFORMAȚIE 

 Elevii: 

- vor forma grupurile de lucru după preferință, se stabilește rolul fiecărui membru și sarcina de 

lucru a fiecăruia și vor purta ecusoane cu denumirea echipei, numele și o cifra de la 1 la 4; 

- activitatea debutează cu metoda brainstorming-ului despre tema propusă astfel stabilindu-se 

direcția proiectului; 

- vor vizita site-urile recomandate și alte site-uri, vor extrage informațiile necesare realizării 

sarcinilor propuse; 

- vor nota informațiile găsite și considerate necesare și se vor sfătui în alegerea informațiilor 

utile; 

- își vor prezenta reciproc concluziile individuale pentru ca mai apoi să se consulte în stabilirea 

conținutului produsului final; 

 Produsul final va consta în : 

Grupa 1 : realizarea și prezentarea unui afiș cu informațiile obținute despre igiena dinților; 

Grupa 2: realizarea și prezentarea unui ghid de educație pentru sănătate cu ajutorul informațiilor 

obținute despre igiena corporală; 

Grupa 3 : realizarea și prezentarea unui pliant cu informații obținute despre igiena spațiului de 

locuit. 

 După prezentarea produsului final, elevii se vor regrupa : numărul 1 din fiecare echipă 

se vor organiza într-o grupă, numărul 2 în altă grupă, numărul 3 și numărul 4; fiecare grupă va 

primi câte o fișă cu itemi de tip lacunar și vor coopera și colabora în completarea acestora pe 

baza informațiilor acumulate pe parcursul desfășurării proiectului și a prezentării produsului 

final. 
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Surse 

Echipa ,,Dințișorul vesel’’: 

www.wikipedia.org/igienă 

 http://www.sfatulmedicului.ro/Profilaxia-in-stomatologie/igiena-corecta-a-dintilor_446 

http://www.csid.ro/boli-afectiuni/afectiuni-dentare-si-igiena-orala/ 

https://www.infodentis.com/igiena/igiena-orala.php  

 

Echipa ,,Curățel cel istețel’’ 

www.wikipedia.org/wiki/igienă 

http://www.sfatulmedicului.ro/Frumusete-si-intretinere/igiena-zilnica-a-corpului_8947  

http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/ingrjire/Invata-copilul-despre-igiena-Ce-trebuie-sa-stie-

a119.html 

www.imiplacesportul.ro/igienapersonală  

Echipa ,,Inamicii acarienilor’’ 

http://www.romedic.ro/igiena-locuintei-0C32668 

www.sfatulmedicului.ro/reguli-de-igienă-a-locuintei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Acarieni 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Igien%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Igien%C4%83
http://www.sfatulmedicului.ro/Profilaxia-in-stomatologie/igiena-corecta-a-dintilor_446
http://www.csid.ro/boli-afectiuni/afectiuni-dentare-si-igiena-orala/
https://www.infodentis.com/igiena/igiena-orala.php
http://www.wikipedia.org/wiki/igienă
http://www.wikipedia.org/wiki/igienă
http://www.sfatulmedicului.ro/Frumusete-si-intretinere/igiena-zilnica-a-corpului_8947
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/ingrjire/Invata-copilul-despre-igiena-Ce-trebuie-sa-stie-a119.html
http://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/ingrjire/Invata-copilul-despre-igiena-Ce-trebuie-sa-stie-a119.html
http://www.imiplacesportul.ro/igienapersonală
http://www.romedic.ro/igiena-locuintei-0C32668
http://www.sfatulmedicului.ro/reguli-de-igienă-a-locuintei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acarieni
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EVALUARE 

Toți membrii grupului vor fi incluși în prezentarea produsului final iar evaluarea va fi 

efectuată de către profesor. 

 Criteriile de evaluare a proiectului de grup sunt: 

1. Modul de selectare și organizare a informației; 

2. Limbajul utilizat în prezentarea produsului final și complexitatea informației; 

3. Colaborarea și cooperarea cu ceilalți membrii ai grupului în realizarea proiectului; 

EVALUARE INDIVIDUALĂ 

1. Modul de selectare și organizare a informației; 

CONȚINUT ÎNCEPĂTOR 

1- I 

COMPORTAMENT 

ÎN DEZVOLTARE 

2- S 

REALIZAT 

3- B 

EXEMPLAR 

4- FB 

PUNCTAJ 

Utilizarea 

internetului și 

a 

instrumentelor 

TIC; 

-au nevoie de 

suport și 

asistență în 

utilizarea 

internetului și 

a 

instrumentelor 

TIC; 

-utilizează internetul 

și instrumentele tic 

ocazional pentru 

căutarea informației; 

-utilizează cu 

ușurință 

instrumentele 

web, 

identifică cu 

ușurință 

informațiile 

utile; 

-dovedește 

ușurință în 

utilizarea 

internetului și 

a 

instrumentelor 

TIC, atitudine 

interactivă, 

perspective 

multiple 

asupra 

aceluiași 

subiect; 

 

Calitatea și 

cantitatea 

informației 

- informațiile 

selectate nu 

sunt conforme 

cu tema 

propusă; 

- informația are 

caracter general; 

utilizează cel puțin o 

sursă de informație; 

- informațiile 

sunt 

detaliate, 

obținute din 

mai multe 

surse de 

- sarcinile de 

lucru sunt 

realizare cu 

succes și 

ușurință, 

informațiile 
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informație, 

sarcinile de 

lucru sunt 

atinse; 

sunt în 

concordanță 

cu tema 

propusă, sunt 

date 

numeroase 

exemple și 

sunt obținute 

din 

numeroase 

surse; 

Prelucrarea 

informației 

- nu 

prelucrează 

corect 

informațiile; 

- prelucrează 

ocazional informația 

obținută; 

- prelucrează 

corect 

informația și 

dovedește 

capacitatea 

de a o 

reorganiza; 

- informațiile 

sunt selectate 

și organizate 

corect reușind 

să dea noi 

înțelesuri; 

 

 

2. Limbajul utilizat în prezentarea produsului final și complexitatea informației; 

CONȚINUT ÎNCEPĂTOR 

1 

COMPORTAMENT 

ÎN DEZVOLTARE 

2 

REALIZAT 

3 

EXEMPLAR 

4 

PUN

CTAJ 

Prezentarea 

produsului 

final 

-prezintă 

greșeli în 

exprimare și 

lipsa 

coerenței în 

vorbire; 

- limbaj adecvat, 

vorbire corectă, fără 

detalii în prezentare; 

- 

prezentarea 

este corectă, 

fluentă, 

realizează 

conexiuni 

între 

imagini și 

informațiile 

prezentate; 

-informațiile sunt 

transmise corect și în 

concordanță cu tema, 

se realizează 

conexiuni între 

aspectul vizual și 

informație, 

prezentarea este 

detaliată, corectă, 

complexă; 
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Însușirea 

noțiunilor 

cu privire la 

tema 

propusă 

- nu 

dovedește 

capacitatea 

de înțelegere 

a 

informațiilor 

cu privire la 

tema 

propusă; 

- dovedește 

capacitatea de 

înțelegere a 

principalelor 

informații cu privire 

la tema propusă ; 

- dovedește 

capacitatea 

de 

înțelegere a 

tuturor 

informații 

cu privire la 

tema 

propusă; 

- dovedește 

capacitatea de 

înțelegere și 

transmitere a tuturor 

informații cu privire 

la tema abordată; 

 

 

3. Colaborarea și cooperarea cu ceilalți membrii ai grupului în realizarea proiectului; 

CONȚINUT ÎNCEPĂTOR 

1 

COMPORTAMENT 

ÎN DEZVOLTARE 

2 

REALIZAT 

3 

EXEMPLAR 

4 

PUNCTAJ 

Schimbul de 

informații 

-nu comunică 

cu ceilalți 

membrii ai 

grupului; 

- schimbă ocazional 

informații cu ceilalți 

membrii ai 

grupului  ; 

- comunică 

cu ceilalți 

membrii, 

schimbă 

informații cu 

privire la 

noțiunile 

descoperite; 

- comunică cu 

ceilalți 

membrii, 

schimbă 

informații cu 

privire la 

noțiunile 

descoperite 

care se 

dovedesc a fi 

relevante, 

prelucrează 

informații 

împreună cu 

ceilalți; 

 

Cooperarea în 

realizarea 

sarcinilor de 

lucru 

- nu dovedește 

inițiativă în 

cooperarea cu 

ceilalți 

-  dovedește 

inițiativă în 

cooperarea cu 

- participă 

activ la 

organizarea 

și realizarea 

- participă 

activ la 

organizarea și 

realizarea 
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membrii ai 

grupului; 

ceilalți membrii ai 

grupului; 

sarcinilor de 

lucru, 

cooperează 

cu toți 

membrii 

grupului; 

sarcinilor de 

lucru, 

cooperează cu 

toți membrii 

grupului și 

chiar le oferă 

sugestii și 

sprijin; 

 

EVALUAREA RAPORTULUI ELABORAT DE GRUP 

NIVEL INSUFICIENT 

1- I 

SIFICIENT 

2- S 

BINE 

3-B 

FOARTE 

BINE 

4- FB 

1. Utilizarea  

resurselor 

proiectului 

WEBQUEST                        

Nu utilizează 

resursele propuse 

Utilizează 

ocazional 

resursele 

propuse  

Utilizează 

majoritatea 

resurselor 

propuse 

Utilizează eficient 

toate resursele 

propuse 

2. Realizarea 

sarcini de grup 

Nu realizează  

sarcina de grup 

Realizează 

selectiv 

anumite 

sarcini 

Realizează 

anumite 

aspecte ale 

sarcinii 

Realizează toate 

aspectele sarcinii 

3. Susținerea 

argumentelor 

în selectarea 

informațiilor 

Nu prezintă 

nici un argument 

în selectarea 

informațiilor 

Prezintă o 

argumentare 

confuză în 

selectarea 

informațiilor 

Prezintă  

argumente 

logice în 

selectarea 

informațiilor 

Prezintă  argumente 

logice și elaborate 

în selectarea 

informațiilor 

4. Prezentarea 

produsului 

final 

Prezentarea 

neclară, fără a 

menționa 

elementele noi 

descoperite 

Prezentarea 

relativă clară 

Prezentarea 

sigură, 

convingătoare 

Prezentarea 

elaborată, 

convingătoare 
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CONCLUZII 

  

 Este absolut necesar să cunoaștem, încă de la vârste fragede, importanța sănătății 

corpului uman, modul în care o putem păstra dar mai ales cât de importantă este igiena pentru 

sănătatea noastră. Dacă vom învăța de timpuriu că apa și săpunul sunt cei mai buni prieteni ai 

omului, că igiena este un prieten de nădejde ce ne poate feri de pericole atunci viața noastră va 

fi mereu frumoasă și armonioasă, fără motive de îngrijorare. 

 În urma realizării acestui proiect, elevii și-au însușit cu succes normele și regulile 

igienico-sanitare și de prevenire a îmbolnăvirii. 

 Accesul la internet a constituit un punct forte în realizarea sarcinilor de lucru, informația 

fiind rapid procurată și din mai multe surse asigurând calitatea cunoștințelor dobândite. Elevii 

și-au manifestat dorința de a derula cât mai multe proiecte de acest tip, fiind atrași de calitatea 

și cantitatea informațiilor oferite de către internet. 

 

 PLANUL PROFESORULUI 

 

Autorul : Ivanov Maria Mirela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel,  

                                        structura Școala Primară Nr. 1 Jugur 

Nivelul de dezvoltare și clasa pentru care este creată activitatea:  Clasele pregătitoare, I și  

a II-a, 6 - 8 ani 

Aria curriculară /disciplina căreia îi aparține activitatea : Consiliere și orientare/ Dezvoltare 

personală 

Durata estimată :  3 ore 

Observații: 

Proiectele de tip webquest:  

- dezvoltă abilitățile analitice și gândirea creativă a elevilor; 

- dezvoltă inițiativa și participarea activă la propria învățare; 

- sarcinile de lucru sunt realizate mai rapid; 

- încurajează cooperarea și colaborarea în cadrul grupurilor de lucru; 

- elevii manifestă empatie față de ceilalți participanți; 
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- elevii cu gândire și manifestare intrinsecă învață să-și exprime liber ideile în cadrul unui 

grup; 

- perfecționarea competențelor TIC; 

- sporirea motivației și a interesului pentru cunoaștere prin utilizare instrumentelor TIC; 

DEMERS DIDACTIC 

 

PROIECT WEBQUEST 

TITLUL PROIECTULUI :,, EȘTI CURAT, EȘTI SĂNĂTOS!’’ 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: IVANOV MARIA MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POIENARII DE MUSCEL 

STRUCTURA : ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 JUGUR 

OBIECTIVE: 

•  Elevii vor fi capabili : 

• - să cunoască și să aplice normele igienico-sanitare în contextul promovării sănătății și 

prevenirea îmbolnăvirilor; 

• - să-și formeze deprinderi de igienă a corpului, dinților și spațiului de locuit; 

• - să utilizeze corect instrumentele TIC în activitățile desfășurate; 

• - să coopereze și să colaboreze în realizarea sarcinilor de lucru; 

• - să selecteze și să utilizeze corect informațiile obținute cu ajutorul internetului în 

vederea realizării și prezentării produsului final; 

Prima oră: 

Li se prezintă elevilor motivația alegerii temei, importanța cunoașterii normelor igienico-

sanitare și de prevenire a îmbolnăvirilor, obiectivele vizate (prezentate într-un mod accesibil). 

Elevii vor forma trei grupe a câte patru elevi în fiecare grupă. Se prezintă sarcina de lucru 

pentru fiecare echipă și rolul fiecărui membru al acesteia. Fiecare echipă va purta o denumire 

în concordanță cu sarcina de lucru: echipa Dințișorul vesel, echipa Curățel cel isteţel și echipa 

Inamicii Acarienilor. 

Cu ajutorul internetului, elevii vor căuta informații conform sarcinii de lucru și le vor nota, 

vor selecta imagini de desenat conform temei și informațiilor găsite pe site-urile indicate. 

La finalul orei vor împărtăși informațiile găsite cu ceilalți membrii ai grupului. 

 

A doua oră: 

 Se va realiza o reactualizare a informațiilor acumulate în ora anterioară. 
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 Elevii vor adaugă și alte informații, obținute tot cu ajutorul site-urilor indicate și se vor 

sfătui, în cadrul grupului, în selectarea informațiilor considerate utile pentru realizarea 

produsului final; vor scrie informațiile selectate pe jetoane iar mai apoi vor corela informațiile 

scrise cu desenele realizate. Vor lipi informațiile și desenele pe materialul suport. 

 La finalul orei vor analiza produsul final în cadrul grupului și se vor sfătui în 

adăugarea detaliilor următoare. 

 

A treia oră: 

 Elevii vor definitiva produsul final: afișul, ghidul și pliantul. 

 Toți membrii grupului vor prezenta produsul final. 

 După prezentarea produselor finale, elevii se vor regrupa şi vor rezolva, în echipă, 

itemii unei fișe de lucru; va cuprinde informații cu privire la toate cele trei sarcini de lucru. 

 La final voi face aprecieri asupra derulării proiectului, a modului în care elevii au 

colaborat şi a realizării sarcinilor de lucru. 
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PROIECT WEBQUEST 

 

 

,, Viața cotidiană în perioada interbelică!’’ 

Disciplina: istorie 

Clasa a VII-a 

Durata: 3 ore 

 

 

 

 

 

Propunător: 

Burhan Ionuț Cristian 

Școala Gimnazială Nr 1 Poienarii de Muscel 

Județul Argeș 

  



 

39 
 

Competențe specifice 

 

1. Să descrie viața cotidiană în perioada interbelică 

2. Să identifice minim 3 elemente specifice  perioadei interbelice 

3. Să dezvolte capacitatea de selectare a informației și să o utilizeze într-un nou context 

4. Să realizeze un afiș de prezentare al unei afaceri  

5. Să coopereze și colaboreze pentru realizarea produsului final 

6. Să-și dezvolte competențele de utilizare a internetului și a altor echipamente TIC 

 

 

Materiale necesare: 

Calculatoare, tablete, telefoane smart cu acces la internet, imprimantă, foi de flip- chart, 

markere, culori. 

 

Etapele proiectului 

 

Introducerea 

„ Să presupunem că sunteți echipa de conducere a unei afaceri din perioada  interbelică. 

Se apropie marea criză economică. Pentru a - ți salva afacerea de faliment trebuie să o 

promovezi cât mai bine. De aceea trebuie să realizezi un afiș promoțional, corespunzător 

perioadei, pentru a atrage cât mai mulți clienți. O poți face! Soarta angajaților tăi depinde de 

tine. ” 

Sarcina 

Realizează un afiș de promovare a afacerii tale respectând următoarele cerințe: 

 Dă un nume magazinului tău care să corespundă perioadei interbelice. Numele 

trebuie să apară pe afiș. 
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 Selectează trei produse specifice magazinului și prezintă-le cât mai atractiv pentru 

a atrage clienții. 

 Ilustrează afișul tău cu 3 imagini atractive. 

 Prezentați în fața colegilor oferta magazinului sau a afacerii voastre. 

 Stabiliți rolul pe care îl veți avea în cadrul echipei, rol pe care îl veți prezenta la 

final. 

Procesul 

 

 Elevii sunt împărțiți în 4 grupe de câte 4-5 elevi. Fiecărei grupe i se desemnează 

câte o afacere: un magazin de haine, o sală de cinema, o sală de concerte și dans și 

un magazin de electrocasnice. 

 Elevii urmăresc linkurile indicate pentru a observa cum arată un afiș promoțional 

din perioada interbelică. 

 vor stabili de comun acord rolurile pe care le vor avea în cadrul echipei: cercetător, 

redactor, prezentator, editor etc. 

 vor urmări linkurile indicate, vor selecta și vor nota informațiile cele mai 

reprezentative. 

 Vor alege produsele specifice și vor realiza prezentarea acestora. 

 Vor caută imagini cu ajutorul motoarelor de căutare și le vor imprima. 

 Vor concepe și realiza afișul. 

 Vor prezenta afișul realizat și rolul avut în realizarea afișului în fața celorlalte 

echipe. 

 Împreună cu profesorul vor stabili concluziile asupra modului de realizare a 

sarcinii, a nivelului de implicare în realizarea produsului.   
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Alocarea resurselor de timp pe activități 

 

Prima oră 

 Primele 30 de minute ale lecției vor fi dedicate verificării cunoștințelor 

anterioare necesare implementării temei curente, realizării introducerii proiectului 

și a sarcinilor de lucru, precum și organizării colectivului de elevi și a spațiului de 

lucru.  Se vor forma cele patru echipe cărora li se vor repartiza cele 4 afaceri 

specifice (magazinul vestimentar, cinematograful, sala de concerte și dans, 

magazinul de electrocasnice), se vor stabili rolurile în echipe. 

 Următoarele 20 de minute vor fi dedicate lecturării surselor de pe internet  și 

selectării informațiilor.  

A doua oră va fi repartizată realizării produsului final : realizarea prezentării 

produselor specifice, redactarea textului, imprimarea fotografiilor, așezarea în 

pagină a afișului etc. Profesorul va urmări îndeaproape realizarea sarcinilor și va 

oferi indicații și sprijin acolo unde este nevoie, va urmări nivelul de implicare al 

elevilor pentru a putea realiza evaluarea individuală.  

A treia oră a proiectului  este dedicată prezentării proiectului, evaluării și 

concluziilor. Astfel, fiecare echipa va beneficia de un timp de 10 minute pentru 

prezentarea afișului realizat , a modului de realizare a acestuia, pentru 

argumentarea selectării informațiilor pe care le –au considerat relevante și a 

rolurilor pe care elevii e-au jucat în realizarea produsului. Pe baza prezentării 

profesorul va realiza evaluarea de grup și va completa evaluarea individuale. 

 Ultimele 10 minute ale orei vor fi dedicate concluziilor, fixării informațiilor 

esențiale și discuțiilor.  
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Surse generale  

http://romanialibera.ro/galerie/galerie-foto--reclamele-din-perioada-interbelica-

367055/img/1 

Surse individuale 

-magazinul vestimentar 

 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/moda-in-romania-interbelica 

http://romanialibera.ro/special/documentare/fotodocument--in-perioada-interbelica-

mos-craciun-aducea-cadouri-rafinate-321090 

 

Cinematograful 

http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/actori-actrite-cantareti-faimosi-in-anii-

interbelici-articol-119141.html 

https://prezi.com/yz6jpq0q73zd/cinematografia-in-perioada-interbelica/ 

 

Sala de concerte și de dans 

http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/actori-actrite-cantareti-faimosi-in-anii-

interbelici-articol-119141.html 

https://cezarvasile.wordpress.com/2011/06/01/muzica-in-perioada-interbelica/ 

http://metropotam.ro/La-zi/Dansuri-clasice-de-altadata-art8992477785/ 

 

Magazinul de electrocasnice 

http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/noile-tehnologii-cucereau-bucurestiul-

interbelic-articol-119113.html 

http://e-zeppelin.ro/magik-istoria-media-printre-straturile-de-antene-perioada-

interbelica/ 

http://metropotam.ro/La-zi/Istoria-televizorului-de-la-cutia-de-lemn-la-LCD-si-HDTV-

art5146541269/ 

 

  

http://romanialibera.ro/galerie/galerie-foto--reclamele-din-perioada-interbelica-367055/img/1
http://romanialibera.ro/galerie/galerie-foto--reclamele-din-perioada-interbelica-367055/img/1
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/moda-in-romania-interbelica
http://romanialibera.ro/special/documentare/fotodocument--in-perioada-interbelica-mos-craciun-aducea-cadouri-rafinate-321090
http://romanialibera.ro/special/documentare/fotodocument--in-perioada-interbelica-mos-craciun-aducea-cadouri-rafinate-321090
http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/actori-actrite-cantareti-faimosi-in-anii-interbelici-articol-119141.html
http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/actori-actrite-cantareti-faimosi-in-anii-interbelici-articol-119141.html
https://prezi.com/yz6jpq0q73zd/cinematografia-in-perioada-interbelica/
http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/actori-actrite-cantareti-faimosi-in-anii-interbelici-articol-119141.html
http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/actori-actrite-cantareti-faimosi-in-anii-interbelici-articol-119141.html
https://cezarvasile.wordpress.com/2011/06/01/muzica-in-perioada-interbelica/
http://metropotam.ro/La-zi/Dansuri-clasice-de-altadata-art8992477785/
http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/noile-tehnologii-cucereau-bucurestiul-interbelic-articol-119113.html
http://www.eva.ro/divertisment/pasiune/noile-tehnologii-cucereau-bucurestiul-interbelic-articol-119113.html
http://e-zeppelin.ro/magik-istoria-media-printre-straturile-de-antene-perioada-interbelica/
http://e-zeppelin.ro/magik-istoria-media-printre-straturile-de-antene-perioada-interbelica/
http://metropotam.ro/La-zi/Istoria-televizorului-de-la-cutia-de-lemn-la-LCD-si-HDTV-art5146541269/
http://metropotam.ro/La-zi/Istoria-televizorului-de-la-cutia-de-lemn-la-LCD-si-HDTV-art5146541269/
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Evaluarea individuală 

 

 Se va realiza de către profesor pe baza observațiilor asupra comportamentului elevilor pe 

parcursul procesului de realizare a produsului final și a prezentării acestuia, dar și pe baza 

discuțiilor cu ceilalți membrii ai echipei care vor  aprecia implicarea fiecărui membru. 

Criterii de evaluare 

 

I. Modul de selectare și organizare a informației 

 

(9 p punctaj maxim) 

 

CONȚINUT 
ÎNCEPĂTOR 

1p 

COMPORTAMENT 

ÎN DEZVOLTARE 

2p 

REALIZAT 

3- p 
PUNCTAJ 

Utilizarea 

internetului și 

a 

instrumentelor 

TIC; 

-are nevoie de 

suport și 

asistență în 

utilizarea 

internetului și 

a 

instrumentelor 

TIC; 

-utilizează internetul și 

instrumentele tic 

ocazional pentru 

căutarea informației; 

-utilizează cu 

ușurință 

instrumentele web, 

identifică cu 

ușurință 

informațiile utile 

atitudine 

interactivă, 

perspective 

multiple asupra 

aceluiași subiect; 

 

Calitatea și 

cantitatea 

informației 

- informațiile 

selectate nu 

sunt conforme 

cu tema 

propusă; 

- informația are caracter 

general; utilizează cel 

puțin o sursă de 

informație; 

- informațiile sunt 

detaliate, obținute 

din mai multe surse 

de informație, 

sarcinile de lucru 

sunt atinse, 

informațiile sunt în 
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concordanță cu 

tema propusă, 

Prelucrarea 

informației 

- nu 

prelucrează 

corect 

informațiile; 

- prelucrează ocazional 

informația obținută; 

- prelucrează corect 

informația și 

dovedește 

capacitatea de a o 

selecta, reorganiza 

și utiliza într-un 

nou context 

 

 

II.  Limbajul utilizat în prezentarea produsului final și complexitatea 

informației (maxim 9p) 

 

 

CONȚINUT 
ÎNCEPĂTOR 

1p 

COMPORTAMENT 

ÎN DEZVOLTARE 

2p 

REALIZAT 

3p 
PUNCTAJ 

Prezentarea 

produsului 

final 

-prezintă 

greșeli în 

exprimare și 

lipsa 

coerenței în 

vorbire; 

- limbaj adecvat, 

vorbire corectă, fără 

detalii în prezentare; 

- prezentarea este 

corectă, detaliată 

fluentă, realizează 

conexiuni între 

imagini și informațiile 

prezentate; 

- 

Însușirea 

noțiunilor 

cu privire la 

tema 

propusă 

- nu 

dovedește 

capacitatea 

de înțelegere 

a 

informațiilor 

cu privire la 

tema 

propusă;(2p) 

- dovedește 

capacitatea de 

înțelegere a 

principalelor 

informații cu privire 

la tema propusă ; 

 

 

 

(4p) 

- dovedește 

capacitatea de 

înțelegere și 

transmitere a tuturor 

informațiilor cu 

privire la tema 

propusă; 

(6p) 

 

 

3. Colaborarea și cooperarea cu ceilalți membrii ai grupului în realizarea proiectului; 
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CONȚINUT 
ÎNCEPĂTOR 

1p 

COMPORTAMENT 

ÎN DEZVOLTARE 

2p 

REALIZAT 

3p 
PUNCTAJ 

Schimbul de 

informații 

-nu comunică 

cu ceilalți 

membrii ai 

grupului; 

- schimbă ocazional 

informații cu ceilalți 

membrii ai 

grupului  ; 

- comunică cu ceilalți 

membrii, schimbă 

informații cu privire la 

noțiunile descoperite; 

prelucrează informații 

împreună cu ceilalți; 

 

Cooperarea în 

realizarea 

sarcinilor de 

lucru 

- nu dovedește 

inițiativă în 

cooperarea cu 

ceilalți 

membrii ai 

grupului; 

(2p) 

-  dovedește 

inițiativă în 

cooperarea cu 

ceilalți membrii ai 

grupului; 

 

(4p) 

- participă activ la 

organizarea și realizarea 

sarcinilor de lucru, 

cooperează cu toți membrii 

grupului și chiar le oferă 

sugestii și sprijin; 

(6p) 

 

 

 

 

 

 

Nota. Punctajul final individual se calculează ca medie aritmetică a celor trei criterii 

menționate mai sus la care se adaugă un punct din oficiu. 
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EVALUAREA  PRODUSULUI REALIZAT DE GRUP 

 

NIVEL 
INSUFICIENT 

1- I 

SUFICIENT 

2- S 

BINE 

3-B 

FOARTE 

BINE 

4- FB 

1. Utilizarea  

resurselor 

proiectului 

WEBQUEST                        

Nu utilizează 

resursele propuse 

Utilizează 

ocazional 

resursele 

propuse  

Utilizează 

majoritatea 

resurselor 

propuse 

Utilizează eficient 

toate resursele 

propuse 

2. Realizarea 

sarcini de grup 

Nu realizează  

sarcina de grup 

Realizează 

selectiv 

anumite sarcini 

Realizează 

anumite 

aspecte ale 

sarcinii 

Realizează toate 

aspectele sarcinii 

3. Susținerea 

argumentelor 

în selectarea 

informațiilor 

Nu prezintă 

nici un argument 

în selectarea 

informațiilor 

Prezintă o 

argumentare 

confuză în 

selectarea 

informațiilor 

Prezintă  

argumente 

logice în 

selectarea 

informațiilor 

Prezintă  

argumente logice și 

elaborate în 

selectarea 

informațiilor 

4. Prezentarea 

produsului 

final 

Prezentarea 

neclară, fără a 

menționa 

elementele noi 

descoperite 

Prezentarea 

relativă clară 

Prezentarea 

sigură, 

convingătoare 

Prezentarea 

elaborată, 

convingătoare 

 

CONCLUZII 

Se vor realiza pe baza discuțiilor cu elevii, prin sintetizarea principalelor informații pe 

care aceștia le-au descoperit, prin compararea modului de viață interbelic cu cel contemporan.   
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BIBLIOGRAFIE 

 

 

Acest ghid metodologic a avut ca principale surse bibliografice extrasul de curs și 

materialele informative furnizate de CERVANTES TRAINING S.L de-a lungul cursului de 

formare „Innovative Skills  in ICT through collaborative work and project-based in teaching 

and learning”. 

O altă sursă importantă de informare a fost articolul publicat de Bernie Dodge „ Some 

Thoughts About WebQuests” pe site-ul http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html. 

Câteva informații prețioase au fost furnizate și de articolul Irinei Vasilescu  „ WebQuest, 

un model didactic ce utilizează TIC ” publicat pe site-ul  http://www.elearning.ro/webquest-un-

model-didactic-ce-utilizeaza-tic . 

Multe resurse, modele de webquest, template-uri și alte informații utile pot fi găsite pe 

site-ul http://webquest.org/ . 

 

http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html
http://www.elearning.ro/webquest-un-model-didactic-ce-utilizeaza-tic
http://www.elearning.ro/webquest-un-model-didactic-ce-utilizeaza-tic
http://webquest.org/

