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Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
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Prelucrarea informaţiei
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Sesiunea nr. 1
1. Iniţiaţi o discuţie privind rolul pe care îl are informaţia în viaţa unui om şi subliniaţi
importanţa prelucrării acesteia înaintea utilizării ei.
2. Identificaţi împreună cu elevii aspectele care influenţează prelucrarea informaţiei.
3. Împărţiţi elevii în grupe de câte 3 - 5 persoane şi împărţiţi fişa de lucru. Cereţi elevilor
să o evalueze, în grup, prin prisma aspectelor menţionate în fişa de lucru şi să completeze
observaţiile lor în coloana "Ziar".
4. Citiţi elevilor o ştire prezentă într-un cotidian de interes naţional. Alocaţi 10 minute
pentru această activitate.
5. Solicitaţi grupelor să prezinte în faţa clasei rezultatul analizei efectuate şi discutaţi
influenţa diverselor aspecte menţionate în fişă asupra prelucrării informaţiei.
6. Daţi ca temă elevilor să urmărească modul în care este prezentată aceeaşi ştire la radio
şi televiziune şi să noteze în fişa de lucru observaţiile făcute.
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Sesiunea 2
1. Comunicaţi elevilor că vor continua ACTIVITATEA de analiză a unei informaţii.
2. Cereţi-le să reia gruparea din ora precedentă şi solicitaţi-le să discute pe marginea
observaţiilor notate în coloanele "Radio" şi "Televiziune" ale fişei de lucru.
3. Analizaţi comparativ împreună cu elevii cele trei tipuri de abordare a informaţiei (ziar,
radio, televiziune). Conduceţi discuţia pe baza întrebărilor sugerate la "Discuţii".
4. Formulaţi împreună cu elevii concluzii referitoare la rolul factorilor identificaţi în
prelucrarea informaţiei.
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Aspecte care influenţează prelucrarea informaţiei
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Gândeşte-te la rolul pe care îl au informaţiile în viaţa omului. Sunt importante sau nu?
Pe de altă parte, aşa cum sigur ştii, toate informaţiile care ajung la noi au fost prelucrate. Fă
următorul exerciţiu. Te va ajuta în alegerea informaţiilor credibile dar şi în prelucrearea acestora.

Credibilitatea sursei
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Atractivitatea sursei
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Lungimea mesajului
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Este diferit sau nu de părerea noastră iniţială
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Conţine aspecte negative/pozitive
Determină trăiri pozitive/negative
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Foloseşte argumente preferate de noi

Este în concordanţă cu valorile noastre
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Televiziune

