
Nivelul elevilor
Cunostinte insusite
Distractie
Sanatate
Extemporal dinamic
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Cadre didactice smart
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Nonformal
Recompense
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Presupune deplasarea intr-un spatiu
prestabilit, cu posibilitatea de 
implementare a geolocatiilor in functie
de cum sunt amplasate codurile QR 
(clasa, curtea scolii, parcul din 
apropiere, etc).

Atat sesiunile de joc , cat si intrebarile
au prestabilite limite de timp

Cele mai importante elemente din 
locatie figureaza in aplicatie ca 
indicii/locatii importante

Jocul presupune scanarea codurilor QR 
pentru generarea intrebarilor

Jocul presupune scanarea codurilor QR 
pentru generarea intrebarilor

Toti jucatorii care au raspuns corect la 
cel putin o intrebare vor figura in 
clasament (clasamentul se poate reseta
la cerere)

In cadrul unitatilor de invatamant
premiile pot consta in note, puncte in 
plus, credite, samd.

Thematic sessions

Se pot crea, in functie de materie, 
sesiuni dedicate cu intrebari specifice
care sa ajute le aprofundarea notiunilor
acumulate



Beneficiile utilizarii InfoQuest in unitatile de invatamant

Misiunea InfoQuest in unitatile de invatamant, presupune exploatarea zonei de 
curiozitate si provocare a elevilor, cautarea de rezolvare a problemelor si cresterea
competivitatii, dezvoltarea memoriei si dezvoltarea capacitatilor de orientare făcând
utile şi necesare activităţile extracurriculare. Acesta îşi propune să implice atât elevii
din învăţământul gimazial, cât şi cadrele didactice într-o suită de activităţi care să
răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor şi tinerilor, punând în valoare
talentele şi capacităţile lor în diferite domenii, stimulând participarea lor la acţiuni cu 
teme variate, în contexte nonformale.

De ce InfoQuest?

Pentru ca utilizand aceasta aplicatie devine foarte usoara reimprospatarea memoriei, 
imbogatirea cunostintelor si totodata se poate observa si gradul de implicare al 
elevilor in cursurile anterioare.
Intrebarile InfoQuest pot fi personalizate astfel incat sa se observe fie gradul
cunostintelor elevilor inainte de a trata anumite subiecte in timpul lectiilor si totodata
poate fi utilizat astfel incat sa se observe nivelul cunostintelor elevilor dupa tratarea
anumitor praguri din programa. InfoQuest poate fi utilizat si ca un test dinamic,  in 
care elevii sa raspunda la intrebari in timp ce fac miscare!  



User Experience

Logare cu 
Facebook,
Google sau

cod QR
Date utilizator

Butoane pentru
mai multe informatii

Lista locatii si
georeferinte
GoogleMaps



User Experience

Rama de scan 
personalizata

Intrebari de tip 
trivia

Selectie sesiune si
detaliile acesteia

Rezultate in 
timp real





Contact

Magazin Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infoquest
Site:
http://infoquest.sportorunners.ro
Facebook: 
https://www.facebook.com/InfoQuestIQ/
Instagram: 
https://www.instagram.com/infoquestiq/?hl=ro
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCheXbp0RWd5e41twqiAbNPw?view_a
s=subscriber

E-mail: 
infoquest@sportorunners.ro
Telefon: 
0744.337.994
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