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0. Mi a legfontosabb cél a hivatkozás tanításánál?
Online nyitott kérdés, Online nyitott kérdés a Padlet online faliújság segítségével: bit.ly/hivatkoz (https://padlet.com/domsody_andrea/hivatkoz)
(A felületet reflexiókkal láttam el és lezártam, már csak megtekinthető, hozzászólni nem lehet.)

-

Értse/elfogadja, hogy hivatkozni kell
Tisztelje más munkáját, legyen etikus

-

Értse mikor kell hivatkozni
Tudjon egy hivatkozási sablont (használni)

1. Táblázat az hivatkozás tantervi követelményeiről
Önállóan tanítsuk vagy kapcsolva?
Mihez?
- dokumentumismeret
- katalógushasználat (rekord alapján vagy
dokumentumról)
- projektfeladat
- beadandó dolgozat

2. Hivatkozási stílus / Publikációs stílus
- Melyiket tanítsuk?
o 3-féle sablon/puska kiosztása
o Hangsúlyozzuk, több van!
- Megszabható-e melyiket fogadjuk el a tanulótól?

Mit jelent a tantervben?
- alkotó felhasználás (9-10. évf.)
- leggyakrabban használt dokumentumtípusok
esetén (7-8. évf.)
o net?
- A felhasznált források önálló azonosítása a
dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím,
hely, kiadó, év) megnevezésével. Az
információforrások megkülönböztetése a saját
dokumentumban. (5-6. évf.)
- bibliográfia hivatkozás technikájának
alkalmazása (7-8. évf.)
-

Adjunk puskát!vagy ?
Melyik kell a versenyen?

3. Netes hivatkozás
Milyen dokumentumtípus? – hordozótól független azonosítási szempontok
- Az Index.hu újság? időszaki kiadvány?
- időszaki kiadvány, periodicitás fogalma, jellemzői
Miért nem elegendő csak URL? (Mindenki így csinálja …)
- azonosítás, tájékoztatás, információs érték meghatározása miatt adunk meg más adatokat is
Keressünk: lyukkamera – Hivatkozzunk rájuk!
Camera obscura In: Wikipédia. A szabad enciklopédia. 2016.05.03. URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Camera_obscuraUtolsó
letöltés: 2016.10.09.
A lyukkamera (camera obscura) In: Tóth Katalin: A fény. Szeged, Mozaik Kiadó, é.n. URL: https://www.mozaweb.hu/Lecke-MOZA_feny-A_lyukkamera_camera_obscura-99617 Utolsó letöltés: 2016.10.09.
Makay József: Készítsünk lyukkamerát! In: Makay József (főszerk.): Androbit. Bp., 2015.02.22. URL:
https://androbit.net/articles/687/keszitsunk_lyukkamerat.html Utolsó letöltés: 2016.10.09.

4. Bod feladatlapon
Többféleképpen szokott megjelenni ez a téma:
- a használt forrásnak megadott adatait kell
megadni,
- a használt forrás adatait meg kell adni,

-

megadott sablon szerint kell kigyűjteni az
adatokat
bibliográfiát kell összeállítani egy témában,

5. Hivatkozáskezelő szoftverek?
- Zotero, MS Word, Refworks, Endnote
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