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Conform noilor programe pentru învățământul gimnazial elevii au la dispoziție în oferta 

curriculară a școlii cursuri opționale de tip inter/transdisciplinar.Lecțiile integrate bazate pe 

suporturi de informații ce provin din discipline diferite sunt o provocare atât pentru profesori cât 

și pentru elevi. Dincolo de problemele ce pot să apară în desfășurarea procesului instructiv-

educativ în aceste cursuri opționale, un lucru este evident- în funcție de metodele activ-

participative abordate de profesor elevii vor fi tot mai mult implicați în propriul demers de 

achiziție de informații, prelucrări de date, utilizare și aplicare în construcția unor proiecte. Se 

tinde astfel către un învățământ centrat pe elev și ancorat tot mai mult spre reale aplicații 

practice.  

Proiectul prezentat în această lucrare a făcut parte din activitățile planificate într-un curs 

opțional și a demonstrat o bună corelare între cunostintele/informatiile/deprinderile căpătate de 

elevi la disciplinele fizică, chimie si biologie. În realizarea lui au fost urmărite obiectivele:  

 Dezvoltarea în rândul elevilor a competențelor legate de activitățile de cercetare 

științifică (competențe de tip STEM) 

 Cultivarea spiritului civic de cetățean responsabil. 

 Dobândirea tehicii de lucru de tip Webquest în realizare unui proiect si utilizarea 

TIC in activitatea de învățare. 

 Conștientizarea în rândul elevilor a “plus valorii” adăugate la proiectul lucrat în 

echipă. 

Ce este un WebQuest? 

Un WebQuest este o metodă de învățare/ evaluare bazată pe tehnica investigației, folosind 

internetul. Metoda stimulează elevii să studieze/ aprofundeze o temă propusă și dincolo de ora de 

clasă, in ritm propriu, fiind ghidați de indicațiile date de profesor in WebQuest. 

Componentele obișnuite ale unui WebQuest sunt: 

• Introducere - se descrie tema de studiat, contextul în care se plasează tema etc. 

• Sarcina - se prezintă elevilor care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a realiza 

tot WebQuest-ul și amănunte despre modul de prelucrare a informațiilor/ a rezultatelor găsite, 

modalitatea de prezentare (online, în clasa, pe hârtie sau electronic etc), timpul alocat. 

• Activitatea - constă în solicitarea de a rezolva o problemă, de a răspunde la întrebări sau 

de a realiza o activitate practică pentru care elevii sunt nevoiți să întreprindă o investigație 

(documentare, observarea unor fenomene etc.) accesând resursele de pe internet indicate de 



profesor, într-un interval de timp stabilit, lucrând individual sau în echipă, după cum este 

specificat. 

• Evaluare - se prezintă cum se va face evaluarea webquestului - de regulă sunt date 

criterii de evaluare și descriptori de performanță. 

• Concluzii - acestea încheie WebQuest-ul, facând o trecere in revistă a obiectivelor 

propuse inițial și ceea ce au acumulat elevii la finalul investigației. Aici elevii se pot autoevalua 

(test automat), pot completa chestionare etc. 

• Pagina profesorului - conține indicații de realizare a activităților, resursele ce se 

recomandă a fi citite de elevi, diverse documente utile pentru desfășurarea WebQuest-ului. 

 

EXEMPLU 

WEBQUEST-APA ȘI SECURITATEA ALIMENTARĂ 

 

INTRODUCERE  

Tumultoasa viata cotidiana isi pune tot mai intens amprenta si pe modul in care ne 

hranim. Alimente din ce in ce mai procesate, consumate in cantitati necontrolate si la ore total 

nepotrivite, transforma incet dar sigur corpul nostru intr-un depozit de toxine care ne afecteaza in 

orice activitate fizica sau mentala pe care o efectuam zilnic. Alimentatia neadecvata si lipsa 

efortului fizic a facut sa creasca si  in randul copiilor numarul celor supraponderali.  

Consumul zilnic de apă, atât de necesară organismului, nu corespunde totdeauna unor 

standarde de asigurare a sănătății atât din punct de vedere cantitativ cât mai ales calitativ. Să ne 

amintim mereu că apa este și unul din principalii purtători de microbi care pot pătrunde cu 

ușurință în corpul uman pe cale digestivă sau prin activitățile de igienă corporală. Aceste 

argumente vin să aducă în fața elevilor o provocare în a realiza un proiect educativ pe tematică 

legată de apă (structură/alcătuire chimică, proveniență, resurse de ape minerale,etc.)cu scopul 

declarat de a-i face mai responsabili în ceea ce privește propria alimentație însoțită de consumul 

zilnic de apă potabilă.  

GRUP TINTA : 24 elevi din clasa a VII a  (13-14 ani) 

SARCINA DE LUCRU 

Elevii vor face studii asupra propriei sănătăți, a propriilor activități și nevoi nutriționale/nevoi de 

consum de apă în timp ce vor realiza meniuri sănătoase și apetisante pentru restaurantul (virtual) 

pe care intentioneaza sa-l deschidă. 

ACTIVITĂȚI 

- Elevii se vor asocia în grupe de câte 4 coechipieri (24 elevi-  6 grupe) 

- Cele 6 grupe își vor alege câte o temă din următoarele: 

1) Din ce este alcătuită apa? 



2) Care este influența apei în funcționarea organismului uman? 

3) Ce înseamnă apa potabilă/apa menajeră? 

4) Care sunt resursele de ape minerale din România? 

5) Ce capacități terapeutice au apele minerale? 

6) Ce conțin etichetele de pe sticlele cu apă minerală? 

Pași de urmat pentru fiecare grupă: 

1) Vizitați site-urile recomandate pentru a obține informații necesare rezolvării problemei 

propuse. 

2) Realizați un text scris cu informații găsite pe site-ul recomandat (rezumat.) 

3) Realizați desene/grafice sau /și găsiți imagini sugestive pentru tema dată. 

4) Realizați un jurnal în care să notați, timp de o săptămână, activități desfășurate și meniul 

zilnic utilizat și consumul zilnic de apă. 

5) Realizați un raport final, colectiv, al activităților și rezultatelor membrilor grupei. 

6) Prezentați raportul în activitatea de întâlnire a tuturor grupelor. 

7) Câte un reprezentant de la fiecare grupă se reunește cu ceilalți și realizează „restaurantul 

virtual”. 

 

Alcătuirea meniului Campania de publicitate a restaurantului 

 Numele restaurantului 

 Un motto 

 Descriere restaurant 

 Componentele meniului cu 

descrierea valorilor nutriționale 

 Adresa, nr. tel., program 

 Fotografii digitale, grafică. 

 Numele+motto restaurant 

 Descriere restaurant 

 Adresa, nr. tel., program 

 Motive de vizitare 

 Exemple de mâncăruri sănătoase 

din meniu. 

 

Adrese de web recomandate pentru fiecare grupă: 

http://www.scoalapentrusanatate.ro/ 

 

GRUPA NR. 1. 

http://www.scritub.com/stiinta/chimie/APA-structura-proprietati-si-i1142015188.php 

http://www.scritub.com/stiinta/chimie/Apa-i-proprietile-sale23520181417.php 

 

GRUPA NR.2. 

http://aquamundus.ro/influenta%20apei%20asupra%20starii%20de%20sanatate%20a%2 

http://www.scientia.ro/biologie/organismul-uman-functionare-boli-si-remedii/3883-apa-

in-organism.html 

 

 

GRUPA NR 3. 

http://www.apacansb.ro/p.php?pag=definitii 

https://sistemecupru.ro/sites/default/files/publication_files/sistemele_de_apa_calda_mena

jera_si_calitatea_apei_potabile.pdf 

http://www.scritub.com/stiinta/chimie/APA-structura-proprietati-si-i1142015188.php
http://www.scritub.com/stiinta/chimie/Apa-i-proprietile-sale23520181417.php
http://aquamundus.ro/influenta%20apei%20asupra%20starii%20de%20sanatate%20a%252
http://www.scientia.ro/biologie/organismul-uman-functionare-boli-si-remedii/3883-apa-in-organism.html
http://www.scientia.ro/biologie/organismul-uman-functionare-boli-si-remedii/3883-apa-in-organism.html
http://www.apacansb.ro/p.php?pag=definitii
https://sistemecupru.ro/sites/default/files/publication_files/sistemele_de_apa_calda_menajera_si_calitatea_apei_potabile.pdf
https://sistemecupru.ro/sites/default/files/publication_files/sistemele_de_apa_calda_menajera_si_calitatea_apei_potabile.pdf


 

 

GRUPA NR. 4. 

https://stirileprotv.ro/stiri/social/lista-oficiala-a-apelor-minerale-naturale 

https://www.ondrill.ro/blog/general/apele-minerale-din-romania 

 

GRUPA NR.5. 

http://bioclima.ro/APE%20TERAP.pdf 

http://www.sfatulmedicului.ro/arhiva_medicala/apele-minerale 

 

GRUPA NR. 6. 

http://www.apeleminerale.ro/_res/pdf/Ghidul-Apelor-Minerale_22.08.pdf 

http://www.apeleminerale.ro/_res/pdf/reglementari-privind-etichetarea-apei%20minerale-

naturale.pdf 

http://ecodrillforaje.ro/calitatea-apelor-minerale-naturale-din-romania/ 

 

 

Profesorul poate să aplice in procesul de evaluare a proiectului un model în care să 

utilizeze o grilă de evaluare criterială. 

 

  Evaluarea criterială a raportului elaborat de grupa de elevi 

Criteriu Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

1. Utilizarea resurselor 

proiectului WebQuest 

Nu utilizează 

resursele 

indicate în 

proiect 

Utilizează 

doar puţine 

resurse 

indicate 

Utilizează 

majoritatea 

resurselor 

indicate 

Utilizează în 

mod eficient 

resursele din 

proiect 

2. 

Comunicarea/schimbu

l de 

informaţie 

Nu există  

schimb de 

informaţii 

între membrii 

echipei 

Are loc un 

schimb de 

informaţii 

ocazional,cu 

privire la 

anumite teme 

între membrii 

echipei 

Există 

schimburi 

eficiente de 

informaţie 

relevantă 

pentru 

anumite teme 

ale sarcini de 

lucru 

Schimburile de 

informaţii sunt 

consistente si în 

mare măsură 

relevante pentru 

sarcina de lucru 

3. Realizarea sarcinii  

de grup 

Nu răspunde 

la nici una 

din 

problemele 

cerute 

  

Realizează 

doar o mica  

parte din 

sarcina avuta 

Realizează 

cele mai 

multe din 

problemele 

puse in 

proiect 

  

Realizează toate 

problemele 

cerute in proiect 

  

4. Transmiterea Prezintă o Mesajul Raportul Raportul este 

https://stirileprotv.ro/stiri/social/lista-oficiala-a-apelor-minerale-naturale
https://www.ondrill.ro/blog/general/apele-minerale-din-romania
http://bioclima.ro/APE%20TERAP.pdf
http://www.sfatulmedicului.ro/arhiva_medicala/apele-minerale
http://www.apeleminerale.ro/_res/pdf/Ghidul-Apelor-Minerale_22.08.pdf
http://www.apeleminerale.ro/_res/pdf/reglementari-privind-etichetarea-apei%20minerale-naturale.pdf
http://www.apeleminerale.ro/_res/pdf/reglementari-privind-etichetarea-apei%20minerale-naturale.pdf
http://ecodrillforaje.ro/calitatea-apelor-minerale-naturale-din-romania/


mesajului înşiruire de 

informaţii, 

lipsește 

mesajul 

raportului  

raportului este 

neclar 

prezintă o 

explicaţie 

logică a 

cercetării. 

Mesajul poate 

fi interes. 

foarte bine 

elaborat, 

mesajul fiind 

clar si foarte 

bine evidenţiat 

5. Prezentarea 

produselor proiectului 

Dovedesc un 

efort minim 

în 

participarea 

la 

prezentarea 

orala. Nu 

sunt pregătiţi 

si nu au 

repetat 

prezentarea 

Prezentarea 

este relativ 

ordonata. 

Tehnicile de 

comunicare 

utilizate nu 

sunt variate 

Prezentarea 

este corectă, 

clară, sigură. 

Utilizează 

eficient 

tehnicile de 

prezentare 

Prezentare 

foarte bună, 

ordonată şi 

elaborată. 

Comunicarea 

despre 

produsele 

proiectului se 

dovedeşte utilă 

pentru colegi 

  

6. Participarea la 

discuţia finală 

Nu participă 

la discuţie 

Participă la 

discuţie, dar 

fără 

argumente 

convingătoare 

Participă la 

discuţie si 

argumentează 

în bună parte 

ceea ce şi-a 

propus 

Participă la 

discuţie si 

prezintă foarte 

convingător 

argumentele 

aduse 

 

 

 

 

 

Proiectul poate prezenta o sustenabilitate prin: 

 

1)  Desfășurarea unor activități de voluntariat 

 

Astfel elevii din grupul țintă vor desfășura activități împreună cu o grupă de preșcolari (grupa de 

vârsta 4-5 ani) de la gradinită sau din clasa pregătitoare. 

Tipuri de activități proiectate: 

 Atelier pentru confecționat jucării din PET-uri. 

 Lecție deschisă cu parinți invitați- “Astăzi suntem profesorii voștri”- activitate în care 

elevii din gimnaziu vor prezenta copiilor preșcolari informații despre diferitele tipuri de 

alimente și despre importanța consumului de apă pentru organism. 

 Atelier de gastronomie- “Hai să candidăm împreună pentru o viață sănătoasă”- 

activități de realizare a “pachețelului sănătos”. 

 

2) Realizarea unor alte tipuri de proiecte interdisciplinare, în colaborare cu alte școli 

din țară sau din alte țări (exemplu: utilizarea platformei eTwinning) având ca temă 

apa. Tema poate fi analizată din punctul de vedere al mai multor discipline cum ar 

fi: fizică, tehnologie, chimie, geografie, biologie sau artă. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Feedback 

La finalul activităților se pot administra chestionare tuturor participanților pentru a afla 

impactul proiectului. 
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