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A tananyag helye

 Könyvtártípusok, funkcionális terek

 Könyvtári szolgáltatások

 Információkeresés

Dokumentumtípusok, kézikönyvek Dokumentumtípusok, kézikönyvek

 FORRÁSKIVÁLASZTÁS

 Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás



Az anyaggyűjtés lépései

Problémafelvetés

Tájékozódás

Forráskeresés

Szövegfeldolgozás

FORRÁSKIVÁLASZTÁS
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A tananyag

• informatika, magyar kerettantervKövetelmények:

?Fogalmak:

Képességek

?

?



A tananyagrész fogalmai

 Forrás (szöveg, kép, hang …)
 A forrás azonosító adatai: szerző, cím, kiadás 

helye, kiadó neve, kiadás ideje
 A forrás további formai/tartalmai ismérvei: lektor, 

szerkesztő, forrásjegyzék, hivatkozás, 
impresszum, tartalomjegyzék
szerkesztő, forrásjegyzék, hivatkozás, 
impresszum, tartalomjegyzék

 Tevékenységek: válogatás, elemzés, értékelés, 
összehasonlítás, csoportosítás, rendszerezés,  
szelekció

 Hitelesség, relevancia, információs érték, 
használhatóság,  megbízhatóság, hiteles forrás,  
forráskritika, manipuláció
….



 Gondolkodási képesség

kritikai gondolkodás

rendszerező,  logikai, kombinatív  képesség

A tananyagrésszel fejlesztendő 
képességek

rendszerező,  logikai, kombinatív  képesség

analizálás, szintetizálás képessége

……

 Önálló tanulási képesség

…….



A tananyagrész sajátosságai

 Tudatosítás 

 helye a problémamegoldás folyamatában

 tudatos választás képességének kialakítása

források információs értékének ismerete

ellenőrzés 

források összevetése

 Spirális fejlesztés

szempontok  önálló kritikus választás



Módszertani feladatok

 Álhírek kiszűrése
 Források hitelességének ellenőrzése -

szempontok
 Adatok hitelességének ellenőrzése (tartalmi ell.)
 Források közlésmódja (szövegműfajok)  és  Források közlésmódja (szövegműfajok)  és 

információtartalmának összefüggése 
(ismeretközlő / szépirodalmi, blog, híroldal, 
honlapok stb.)

 Források összehasonlítása 
hitelesség / tartalmi teljesség / frissesség 
szempontjából



Módszerek, feladattípusok

 Vizuális szervezők az összehasonlításhoz
 táblázatok (irányított összehasonlítás)

kétoszlopos következtetés
Venn diagramm (tények, tartalmi elemek     
összevetése)összevetése)

 Kronológia (megjelenés fordított időrendjének, 
kiadásváltozatok vizsgálata)

 Sorrendezés (pl. hitelesség szempontjából : 
könyvtípusok, online forrástípusok, vegyes 
forrástípusok stb.)

 Igaz-hamis állítások



Segédanyagok, ötletek
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Segédanyagok, ötletek

Kamu hírek kiszűrésének 
szempontjai
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Segédanyagok, ötletek

Hivatkozási sablon a 
Szent-Györgyi 
Albert Általános 
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