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Introducere

• Impactul tehnologiilor informationale în societatea moderna este evident, 
implicând transformari institutionale, structurale si functionale în toate 
domeniile vietii economico-sociale. 

• Îmbunatatirea impresionanta a performantelor sistemelor de calcul si 
dezvoltarea pachetelor de aplicatii, extinderea retelelor de calculatoare 
si explozia informationala datorata Internet-ului au condus la 
globalizarea societatii informationale, acest fapt fiind însotit si de 
cresterea dorintei de cunoastere a oamenilor. 

• Internetul a devenit un instrument foarte puternic în implementarea 
tehnologiilor educationale. 

• Internetul poate fi exploatat la maximum de catre întreg personalul 
didactic, în conditiile în care apar permanent noi tehnologii on-line 
pentru instruire. 

• Internetul reprezinta unul din motoarele evolutiei continue a societatii 
informationale

• In domeniul educatiei se simte acut nevoia de integrare a unor noi 
strategii si tehnologii care sa mentina acest domeniu în consonanta cu 
evolutia societatii. 



Folosind instrumente specifice Internet, tehnica 
WebQuest propune o noua metoda de lucru, care are drept 
fundament ideea constructivista de elaborare prin efort 
personal a propriei cunoasteri, un model de cautare în spatiul 
Web, ce include, în acelasi timp, si elemente de învatare prin 
cooperare.

Tehnica a fost dezvoltata si implementata în 1995 în 
S.U.A. de catre Bernie Dodge si Tom March, profesori la
Universitatea de Stat din San Diego.

Intr-un timp foarte scurt modelul WebQuest a fost
adoptat de numeroase scoli.



Definitie

Exista o serie de referinte (în mod 
special, referinte web) care încearca sa 
defineasca modelul WebQuest si diversele 
modalitati de organizare ale acestuia. 

Bernie Dodge defineste WebQuest ca 
fiind o activitate bazata pe formularea de 
probleme si pe investigatie, în care unele 
sau toate informatiile cu care elevii intra în 
contact au ca resurse Internetul. 



Bernie Dodge stabileste cel 
putin doua niveluri distincte ale 
organizarii unui WebQuest:

- WebQuest-ul de scurta durata
si

- WebQuestul de lunga durata



WebQuest-ul de scurta durata

Un WebQuest de scurta durata are ca 
scop achizitia si integrarea de cunostinte. 

La sfârsitul implementarii unui astfel de 
proiect într-o perioada scurta de timp, elevul 
acumuleaza o cantitate importanta de noi 
informatii si procedeaza la întelegerea lor în 
profunzime. 

Un WebQuest de scurta durata poate fi 
realizat în una pâna la trei ore de curs. 



Webquestul de lunga durata

Un WebQuest de lunga durata are ca scop 
extinderea si structurarea cunostintelor. 

Dupa parcurgerea unui WebQuest de lunga durata, 
elevul proceseaza în profunzime informatia accesata, 
prelucrând-o si transformând-o într-o anumita masura. 

În final, el demonstrează cunoaşterea materialului
parcurs prin crearea unui produs, pentru care aşteaptă
din partea celorlalţi o reacţie on-line sau off-line. 

Un WebQuest de lunga durata se desfasoara, în 
mod normal, cu o clasa, pe o perioada de o saptamâna 
pâna la o luna.



Indiferent de nivelul de 
organizare (pe termen scurt sau 
lung), un WebQuest trebuie sa 

fie creat astfel încât sa 
organizeze cât mai eficient 

timpul de învatare al elevului.



Beneficiul pe care un elev l-ar putea avea 
din navigarea libera pe Internet, fara 
constrângeri legate de o tema sau un scop 
anume este interpretabil, în plus, multe din 
unitatile de învatamânt oferind elevilor un timp 
limitat de navigare pe Internet. 

De aceea, un WebQuest trebuie sa fie 
eficient si sa prezinte în mod clar scopul 
pentru care a fost creat.



Informatii complete despre crearea unui 
WebQuest, problematica ridicata, exemple 
de proiecte precum si alte facilitati specifice 

sunt prezentate în pagina de promovare, 
extrem de populara si de accesata, 

actualizata permanent de însusi parintele 
WebQuest – Bernie Dodge

http://webquest.sdsu.edu/

http://webquest.sdsu.edu/




Concluzii

Tehnica WebQuest este o alternativa 
moderna la mijloacele traditionale de 
învatare, cu mare priza atât la nivelul 
profesorilor, cât mai ales la cel al elevilor. 

Prin îmbinarea tehnicii WebQuest cu 
metodele traditionale folosite în educatie, 
Internetul devine un suport educational 
important, exploatat rational, orientat si 
eficient. 
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