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
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Sesiunea nr. 1
1. Identificaţi împreună cu elevii 3 teme de discuţie asupra cărora ar dori să se informeze în
săptămâna care urmează (de ex. Viaţa în junglă, întreceri sportive, tradiţii şi obiceiuri de iarnă etc.)
2. Rugaţi elevii să aleagă una dintre temele discutate şi împărţiţi-i în 3 grupe în funcţie de
alegerea făcută.
3. Cereţi elevilor să enumere surse de informare posibile şi enumeraţi pe tablă 5 dintre
sursele accesibile lor. Daţi-le ca sarcină pentru ora următoare să culeagă informaţii despre tema
aleasă. Rugaţi elevii să consulte cele 5 surse identificate împreună în clasă şi să noteze pe fişa de
luccru informaţiile obţinute din fiecare dintre acestea.
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Sesiunea nr. 2
1. Reconstituiţi grupele de interes. Cereţi elevilor să discute în grup informaţiile culese şi să
evalueze sursele de informare în funcţie de credibilitatea pe care le-o acordă în legătură cu tema
studiată. Sugeraţi-le să ierarhizeze sursele, acordând câte o notă de la 1 la 5, unde 1 înseamnă sursă
cu credibilitate scăzută, 5 – sursă foarte sigură.
2. Dezbateţi împreună cu elevii rezultatele obţinute şi discutaţi în ce măsură ierarhia surselor
diferă pentru cele 3 teme.
3. Analizaţi motivele pentru care credibilitatea surselor este dependentă de tipul de
informaţie căutată.
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Surse de informare
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Fie că vei căuta pe Internet sau în cărţi/reviste/ziare, cu siguranţă că vei găsi foarte multe informaţii
despre ceea ce te interesează. Doar că aşa cum bine ştii, nu toate sursele oferă informaţii sigure sau
complete. Tocmai de aceea următorul instrument te ajută să alegi doar acele informaţii care provin din surse
sigure.
Este foarte inportant ca informaţiile pe care tu le vei prezenta mai departe să fie cele corecte şi
complete.
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Credibilitatea sursei

