Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

Vreau să ştiu mai multe despre ....
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Sesiunea 1
1. Spuneţi elevilor că vor primi sarcina de a redacta un eseu de o pagină despre o temă de
interes pentru ei.
2. Alegeţi împreună cu elevii tema (de exemplu o compunere cu titlul „Cel mai frumos oraş din
lume", în care să descrie oraşul lor preferat, vizitat sau despre care au auzit doar).
3. Precizaţi că elevii vor avea de consultat mai multe surse de informare (cărţi, reviste, Internet,
televizor, etc) şi că vor avea sarcina de a completa pe parcursul procesului de căutare a
informaţiilor fişa de lucru.
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Sesiunea 2
1. Cereţi elevilor să prezinte eseul realizat şi procesul de căutare a informaţiilor, pe baza fişei de
lucru.
2. Invitaţi elevii să evalueze măsura în care „tehnica celor 6 paşi" a fost utilă în căutarea
informaţiilor şi realizarea eseului.
3. Consemnaţi ideile vehiculate şi trageţi concluzii referitoare la utilitatea surselor de informare şi
a unei tehnici de căutare a informaţiilor.

Page 1 of 3

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

Vreau să ştiu mai multe despre ....

PASUL

.ro

Următorul instrument te va ajuta să îţi faci un plan de căutare de informaţii pentru scopul pe care ţi lai propus. Urmăreşte fiecare pas şi completează la detalierea activităţilor. La final vei reuşi să ai o ideea
asupra informaţiilor pe care le cauţi, de unde poţi obţine informaţiile respective şi cum să le foloseşti pentru
a îţi atinge scopul.
DETALIEREA ACTIVITĂŢILOR

at

Care este sarcina mea propriu-zisă

nt

Ce tip de informaţie îmi este utilă pentru această sarcină?

Ce surse posibile mi-ar fi de ajutor în rezolvarea acestei sarcini?

rie

Ce surse sunt disponibile şi care ar fi cele mai potrivite pentru a le folosi?
Aceasta este o listă cu cărţi care mmi-ar fi de folos

.o

Pasul 1. Definirea
sarcinii şi a tipului
de informaţie
căutat
Pasul 2.
Identificarea şi
selectarea celor
mai potrivite surse
de informare

Aceasta este o listă cu alte surse de informaţie pe care le-aş putea utiliza

w
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Care dintre acestea îmi ste oare cea mai utilă?

w

Pasul 3. Localizarea Acum că am decis ce fel de surse să utilizez, unde le găsesc şi cum le folosesc?
surselor
După ce am localizat sursele posibile, mi se pare cumva că am prea multe sau prea
puţine surse de informaţie?

Ştiu exact unde să găsesc informaţia care mă interesează în cadrul fiecărei surse
identificate?
Pasul 4. Extragerea Ce pot să folosesc din aceste surse?
informaţiei
relevante dintr-o Cum să mă asigur că valorific din plin ceea ce utilizez (iau notiţe, înregistrez,
schematizez, citez sau reformulez?)
sursă
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În ce formă va trebui să finalizez sarcina? Să scriu un referat, să pregătesc o prezentare,
să găsesc idei esenţiale?
Sub ce formă o să prezint informaţia?
Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg ca să realizez ceea ce mi-am propus?
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Pasul 5.
Organizarea
informaţiei din
multiple surse şi
prezentarea
rezultatelor
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Pasul 6. Evaluarea Am îndeplinit toate cerinţele?
rezultatelor
Am făcut o planificarea bună în vederea prezentării finale?
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Cum aş putea îmbunătăţi procesul de căutare pe viitor?
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