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Chestionarul abilităţilor de căutare şi de utilizare a informaţiei
SESIUNEA NR 1.
1. Cereţi elevilor să adune pentru ora următoare informaţii legate de o temă de interes (de exemplu:

.ro

aceasta poate să fie o informaţie de ultimă oră din ziar sau o temă de interes general cum ar fi: adopţia, pedeapsa
cu moartea, dreptul la vot, etc).

at

2. Discutaţi sursele care pot fi utilizate pentru adunarea informaţiei.

nt

3. Specificaţi că informaţiile adunate trebuie sintetizate într-un eseu.

1.

Daţi posibilitatea elevilor să prezinte lucrările realizate pe tema dată şi discutaţi modalităţile prin care au

adunat Informaţiile.
2.

rie

SESIUNEA NR 2.

Împărţiţi elevilor fişa de lucru şi cereţi-le să o completeze în funcţie de modul în care s-a desfăşurat

3.

.o

procesul de căutare a informaţiei pe tema dată.

Identificaţi împreună cu elevii tipurile de informaţii şi strategiile de căutare a informaţiilor care au fost

4.

w
w

utilizate şi analizaţi împreună cu elevii eficienţa lor. Sugeraţi şi alte modalităţi de căutare.
Cereţi elevilor să aleagă două dintre abilităţile deficitare identificate şi daţi-le ca temă să găsescă

modalităţi prin care le pot îmbunătăţi. Propuneţi elevilor să realizeze un plan de dezvoltare pentru acestea în fişa de
lucru.

Discutaţi în ora următoare planurile de dezvoltare realizate

w

5.
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Chestionarul abilităţilor de căutare şi de utilizare a informaţiei

.ro

Acest chestionar te va ajuta să identifici abilităţile pe care le ai şi cele pe care le poţi dezvolta pentru
a deveni mai eficient în căutarea şi utilizarea de informaţii.
Mai jos ai o listă cu abilităţile cele mai importante de căutare şi de utilizare a informaţiilor.
Marchează în dreptul fiecărei abilităţi varianta de răspuns care ţi se potriveşte.

at

Abilităţile mele

w

w
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Scop
Ştiu unde pot găsi răspunsuri la întrebările pe care le am
Sunt capabil să decid ce informaţie îmi este necesară
Pot să îmi fac un plan de activităţi de căutare a informaţiilor, ghidându-mă pe baza
ideilor principale legate de tema aleasă
Ştiu cum să aleg şi să utilizez cuvinte-cheie pentru a căuta informaţia de care am
nevoie
Localizare
Cunosc mai multe surse de informaţii şi pot să le selectez pe cele mai potrivite
Pot să găsesc ce carte mă interesează într-o bibliotecă, fie căutând în sertarul tematic
fie căutând pe calculator cu ajutorul cuvintelor-cheie
Reuşesc ca, după ce am obţinut un număr de carte, să o localizez pe raftul
corespunzător în bibliotecă
pot să decid dacă o carte îmi este mai utilă decât informaţia de pe un DVD sau de pe
Internet
Ştiu ce gen de informaţie e mai probabil să găsesc pe Internet decât într-o carte
Pot să folosesc unele motoare de căutare şi ştiu cum să modific cuvintele de căutare
pentru a detalia ceea ce caut
Ştiu să mă orientez în funcţie de cuprinsul unor cărţi pentru a identifica ceea ce caut
Utilizare
Ştiu să menţionez la bibliografie o carte care mi-a fost utilă
Ştiu să fac o listă de site-uri favorite şi să adaug, ori de cîte ori e nevoie, un site nou
Pot să parcurg rapid un text şi să îmi dau seama dacă e relevant pentru ceea ce caut
Pot să parcurg rapid un text şi să selectez fragmentele care îmi vor fi utile
Pot să reformulez ideile menţionate într-un text, folosind propriile mele cuvinte
Pot să prezint sintetic ideile găsite
Pot să susţin cu argumente un anumit punct de vedere
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Abilităţi
Ablităţi pe
pe care le care doresc
deţin
să le dezvolt
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PLANUL MEU DE DEZVOLTARE PENTRU
ABILITATATEA nr. 1 __________________________________________________________________

.ro

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ABILITATATEA nr. 2 __________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
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