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2.
A feladat értelmezése

- Problémám vagy feladatom van?
- Annak megoldásához információra van szükségem?
- Mi a probléma? Mi a feladat?
- Mi a célom? Mit akarok elérni megoldásként?

3.
Az információkereső
stratégia kiválasztása

- Milyen mélységben kell foglalkoznom a témával a cél
érdekében?
- Milyen formában kell a megoldást nyújtanom?
- Milyen típusú források állnak rendelkezésemre?
- Mennyi időm van?

1. Problémafelismerés

Mit kell csinálnom? Mi
a feladat?

1.A feladat meghatározása:
1.1.A probléma meghatározása

Mihez fordulhatok? Az
időnek,
képességeimnek,
lehetőségeimnek és a
feladatnak megfelelően

1.2.Azonosítani, hogy milyen
információkat igényel a
probléma

2.Információkereső stratégia
kiválasztása:
2.1.Meghatározni a lehetséges
források skáláját
2.2.Értékelni a lehetséges
forrásokat prioritás szerint

4.

5.

6.

Irodalomkutat
ás: közvetett
→ közvetlen

Hogyan jutok az
információhoz,
információforráshoz?

Bibliográfia
készítése

Milyen forrásokat fogok
használni?
Hogyan használjam fel
a forrást?

A feltárt
anyag
feldolgozása
(jegyzetelés,
kivonatolás,
rendszerezés)

Formába
öntés

Ellenőrzés
7.

Biztosítani kell a feladat
megoldásához
szükséges környezetet:
segédleteket,
információhordozókat

Elemzés, értékelés,
rendszerezés

Mit kell feljegyeznem
és hogyan?
Rendelkezem a
szükséges
információkkal?
Hogyan kell
bemutatnom az
eredményt?

Kiválogatás,
feldolgozás

Hogyan teljesítettem a
feladatot?

Ellenőrzés

3.A stratégia kivitelezése: helymeghatározás, hozzáférés
3.1.Megtalálni a választott
forrásokat

3.2.Megtalálni az információkat
a forrásokban
4.Az információk használata,
felhasználása:
4.1. Az információk áttekintése,
válogatása
4.2.Kijegyzetelni a feladathoz
alkalmazható információkat

5.Összegzés
5.1. Összerendezni a
kiválasztott információkat
5.2. Kiválasztani a bemutatás
legjobb formáját, bemutatni
6.Értékelés:
6.1. Ellenőrizni a végterméket
Megoldottam-e a problémát?
6.2. Értékelni a problémamegoldó eljárás hatékonyságát, Mit
csinálnék másképp?

Kérdésekkel, tevékenységekkel szemléltetve

4.
A stratégia kivitelezése

5.
A források értékelése

Az információk
kinyerése
Az információk és a
probléma összevetése

6.
Megoldás

7.
Értékelés

- Ezek fényében milyen információkereső stratégia szerint fogok
haladni? (Milyen típusú forrásokat fogok felhasználni, és azokat
hogyan keresem meg?)
- Irodalomkutatás. → bibliográfiai adat
- A források beszerzése, hozzáférés, eszközök biztosítása. → a
forrás maga használható formában

- A források áttekintése információtartalmuk, használhatóságuk
szerint.
- A talált források értékelése, a megfelelők kiválasztása.

- A források tényleges, elmélyült használata.
- A megoldásban használható információk kigyűjtése.
- Rendelkezésre áll a megoldáshoz minden információ?

- Az összegyűjtött információk rendezése a választott megoldási
formának megfelelően.
- A feladat benyújtása, bemutatása, az eredmény alkalmazása.

- Valóban megoldottam a problémát?
- A lehető leghatékonyabb eljárást alkalmaztam?
- Hol fektettem a munkába aránytalanul és feleslegesen sok
energiát és időt? Miért?
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