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DEFINIŢIE

WebQuest (quest – din engleză – căutare) –

prezintă dobândirea independentă de 

informaţii de către student la o anumită temă 

sugerată de către profesor având ca sursă 

principală Internetul.



WebQuest în pedagogie reprezintă o 

situaţie problemă, o mini cercetare a 

studentului, pentru realizarea căreia  are 

nevoie de informaţii suplimentare plasate 

pe Internet pe adrese cunoscute, create 

cu scopul evitării suprasolicitării lui. 



Promotorii tehnicii WebQuest sunt: 

Bernie Dodge şi Tom March, profesori la 

Universitatea de Stat  din San Diego, SUA. 

Tehnica a fost dezvoltată şi implementată 

începând cu anul 1995.

 Intr-un timp foarte scurt modelul WebQuest 

a fost adoptat în mare măsură atât în 

învăţământul preuniversitar cât şi cel 

universitar.



Tipuri de WebQuest

 Există doua niveluri distincte ale organizării unui  
WebQuest: 

 De scurta durată -1-3 ore, care are ca scop 
acumularea şi integrarea  noilor informaţii în 
procesul de studiu.

 De lungă durată (o săptămână, o lună, semestru), 
având ca scop extinderea şi structurarea 
cunoştinţelor prin procesarea, prelucrarea şi 
transformarea informaţiei într-un anumit produs 
finit pentru a fi prezentat cuiva (clasă, profesor, 
Internet etc.).



Avantajele unui WebQuest :

 Dezvoltarea abilităţilor analitice şi gândirii creative;

 Perfecţionarea competenţelor de lucru cu resursele 

electronice de pe Internet;

 Capacitatea de a realiza rapid sarcina propusă;

 Iniţierea şi participarea activă la propria învăţare;

 Diminuarea dependenţei studenţilor faţă de instituţie 

şi cadrele didactice etc.



Componentele unui WebQuest sunt:

 Introducere – orientează elevul şi îi captează interesul prin 
succinta descriere a temei WebQuest;

 Sarcina – formularea problemei;

 Procedura de lucru – descrierea algoritmului de realizare şi 
prezentare (metode, sarcini, scop); 

 Sursele informaţionale – set de link-uri către resursele de 
reţea, adrese de e - mail;

 Evaluarea – descrierea criteriilor după care se apreciază 
realizarea WebQuest; 

 Concluzii - succintă descriere a influenţei acestui WebQuest 
asupra dezvoltării activităţii potenţialului creativ al studentului



Pentru optimizarea muncii independente a 

studenţilor am încercat să creez câteva 

exemple concrete de realizare a 

WebQuest la anumite teme din biologie.



Tema: Bacteriile

 Introducere
 Ştiinţa care se ocupă cu studiul bacteriilor –

Bacteriologie. Bacteriile sunt cele mai primitive şi mai 
numeroase procariote – 3000 specii. Au fost descoperite 
de către A. Levenguc (sec. XVII). Morfologia şi condiţiile 
de viaţă ale bacteriilor sunt diverse etc...

 Studiind mai detaliat structura morfologică, sistematica 
lor veţi putea identifica aspectele pozitive şi negative ale 
bacteriilor. Bacteriile sunt considerate cele mai vechi 
organisme existente pe Terra. 

 Deci, ce sunt bacteriile? Au ele vre-o importanţă pentru 
om? Este posibilă viaţa fără ele? Sunt întrebări care 
necesită răspunsuri



Sarcina de lucru

 Scopul: familiarizarea studenţilor cu cele mai vechi organisme 
procariote; identificarea particularităţilor de structură, hrană, reproducere, 
răspândire, importanţa teoretică şi practică.    

 Pentru câtva timp veţi fi microbiologi şi veţi studia bacteriile. Imaginaţi-
vă că sunteţi angajaţi într-un laborator de microbiologie. 

 Sunteţi solicitaţi să creaţi o prezentare în Power Point despre bacterii 
pentru elevii din clasele inferioare. 

 Pentru aceasta este necesar să cunoaşteţi cât mai multă informaţie 
despre bacterii.            

Pentru a realiza prezentarea este necesar:

 Sa alcătuiţi o lista cu bacterii care prezintă importanţă pozitivă şi negativă în viaţa 
cotidiană;

 Sa exploraţi cu atenţie sursele de informaţii indicate;

 Sa culegeţi informaţii despre diferite specii de bacterii;

 Sa realizaţi desene adecvate sau sa copiaţi imagini reprezentative;

 Sa organizaţi prezentarea din informaţia şi imaginile create de voi.

 Să pregătiţi şi unele curiozităţi despre bacterii, oformând rubrica: Ştiţi oare că...



Sursele de informaţie

 Surse Off-Line:

 Zarnea G.. Tratat de microbiologie. Vol. V. Editura 
Academiei, 1999;

 Dicusar M. K. Practicum la microbiologie, Tiraspol, 
1994, 141 p.

Grati V., Pulbere E., Rotaru M. Botanica generală. 
Lyceum, 1999, 258 p. 

 Surse On-Line:

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Bacterie;

 http ://bio. 1september.ru;

 http:www.webiologie.org;

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bacterie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bacterie
http://bio/
http://bio/
http://bio/


Procesul, parcurgerea paşilor

 Pentru ca să duce la bun sfârşit acest proiect 
şi să lucraţi cât mai eficient va sugerez 
următoarele:

 Formaţi echipe de cate 4-5 studenţi/elevi.
 Alegeţi-vă un rol pe care îl veţi simula:

 Istoricii
 Sistematicienii 
 Fiziologii
 Imunologii



 Asumaţi-vă urmatoarele responsabilităţi în 
cadrul echipei voastre:

 computer-expertul: ajuta-ţi colegii să consulte 
sursele de informaţie;

 scriitorul: alcatuieşte un jurnal al activitatii şi 
completează-l cu informaţiile găsite de tine;

 graficianul: asigură-te că ai instrumentele de 
lucru necesare pentru realizarea unui desen;

 organizatorul: verifică activitatea membrilor 
echipei şi asigură-te de eficienţa muncii lor.



Echipa istoricilor – veţi realiza  urmatoarele 

sarcini de lucru:

 Ce argumente există privind originea 

bacteriilor?

 Cum a apărut ştiinţa bacteriologia? Ce 

savanţii bacteriologi cunoaşteţi?

 Precizaţi înţelesul cuvintelor „bacterie”, 

„bacteriologie”.



Echipa sistematicienilor – realizaţi următoarele 

sarcini de lucru:

 Care sunt criteriile potrivit cărora bacteriile sunt 
clasificate în mai multe forme?

 Ce categorii sistematice sunt utilizate în 
clasificarea bacteriilor?

 Utilizând categoriile taxonomice ale sistematicii 
transpuneţi ierarhic următoarele specii de 
bacterii (Rhizobium leguminosarium, Clostridium 
botulinum).

 Realizaţi desenul integral al unei bacterii.



Echipa morfologilor – culegeţi informaţiile 

necesare pentru a putea să:

 Expuneţi structura morfologică a bacteriilor evidenţiind 
particularităţile distincte comparativ cu alte organisme.

 Precizaţi dimensiunile şi formele bacteriilor. Realizaţi un 
grafic conceptual privind clasificarea bacteriilor în natură şi 
viaţa omului. 

 Specificaţi care sunt bacteriile patogene.

 Comparaţi procariotele şi eucariotele.

 Expuneţi care este rolul bacteriilor în natură şi viaţa omului.

 Alcătuiţi un eseu – „poveste” despre bacterii.



Echipa fiziologilor – prelucraţi informaţiile obţinute şi 

îndepliniţi următoarele cerinţe:

Explicaţi procesul de reproducere la bacterii, 

însoţit de desene;

Specificaţi care sunt factorii care influenţează 

procesul.



Echipa imunologilor – răspundeţi la următoarele 

întrebari:

 Enumeraţi  câteva maladii provocate de bacterii şi 

caracterizaţi-le;

 Specificaţi care este rolul vaccinării în profilaxia 

bacteriozelor? 

 Precizaţi pe cât de important este în societatea 

contemporană procesul de imunizare şi vaccinare 

în masă?



Realizaţi pagina care va intra în prezentarea Power Point 

despre bacterii, respectând următoarele:

 Concretizaţi denumirea prezentării ce urmeaza a fi 

oferită, de exemplu: 

Bacteriile în natură şi viaţa omului!

 Concentraţi informaţia culeasă sub forma unor 

informaţii scurte, atractive şi convingătoare;

 Folosiţi în pagina voastră desene reuşite;

 Prezentaţi colegilor pagina realizată de voi; 

 Hotarâţi-vă asupra modului cum oferiţi prezentarea.



Evaluarea

 Evalurea individuală (Căutarea şi regăsirea informaţiei, Realizarea 

subsarcinilor individuale din grup, Conştiinciozitate, Cooperare);

 Evaluarea raportului de grup (Utilizarea resurselor, Realizarea sarcinii de 

grup, Transmiterea   mesajului, Susţinerea orală a mesajului, Participarea  la discuţia  

finală etc.).



Concluzii

Această tehnică contribuie la formarea 

cunoştinţelor declarative şi procedurale 

ale studenţilor / elevilor, fiind o adevărată 

sursă de inspiraţie pentru profesor şi 

student / elev.



Ghidul profesorului

 Autorul : Adresa de e-mail: .......

anul I, disciplina: Sistematica plantelor, sp. 

Geografie şi biologie, 4 ore.



Observaţii

 Proiectul poate fi înnobilat şi cu alte idei. 

 Se pot propune şi alte conţinuturi, forma de prezentare, 

depinde de fantezia fiecărui cadru didactic.
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Vă mulţumesc pentru atenţie!

Tuturor participanţilor
MULTĂ SĂNĂTATE ŞI REALIZĂRI FRUMOASE... 


