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Miért tegyem betűrendbe? Annak meg mi haszna ebben a helyzetben? És általában?
És miért a címek szerint tegyem betűrendbe? Irodalomjegyzéket inkább szerző szerint szoktak.

Az instrukció inkább sejthető, mint egyértelmű. Azt mondja a feladat, hogy
tegyem betűrendbe. Itt pedig van öt vonal egy-egy számmal az elején. Sejtem, hogy ide
kell írnom. De látszik, hogy ez nem egyértelmű, hiszen a kitöltők is megsorszámozták a
tételeket, bár azt sem érteni, miért, milyen szempontból.
Másrészt a feladat az, hogy a cím szerint tegyem betűrendbe, de az nem egyértelmű,
hogy ide a teljes címet, annak az első szavát, a teljes hivatkozást vagy mit kell írnom.
Elegendő lenne, ha csak összekötném a fenti tételekkel?

Az arab számok a betűrendben a latin betűk előtt vannak.
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A feladat problémafelvetése érdekes. Többekre hathat motiválóan. Az elvégzendő feladattal
viszont nincs összekapcsolva.
A kiválasztás szempontja viszont nem eléggé konkrét ahhoz, hogy annak mentén válogatni
lehessen. Az úszásmozgások... cím valóban – ahogyan a kitöltők is jelezték – nem a víz
felhasználásáról szól, de ettől még lehet a könyvben olyan rész, ami az úszással
összefüggésben a víz felhasználásról szól mondjuk testi, lelki betegségek gyógyításában…
o Vagyis jó ötlet, irány, hogy egy témában releváns forrásokat válasszanak a
bibliográfiai adatok alapján, de a konkrét kérdés és a kiválasztott művek mentén ez
nehezen mérhető, mert nem egyértelmű.
o Áthidaló és valós értelmezést is kiváltó változat lenne, ha a feladat több megoldást is
elfogadna (de ezt megoldókulcs hiányában nem látjuk), de mindenképpen kérne
indoklást valamilyen szempont mentén.
Az indoklás kérése a fenti problémától eltekintve is fontos lenne.
o Mérés esetén kizárja a tippelést.
o Alkalmas arra, hogy a tanulók gondolkodását megismerjük, arra a későbbiekben
építsünk.
A feladatkészítés értékeléséhez fontos lett volna a megoldókulcsot is látni. Annak mentén
lehetne látni, hogy a kérdés, a feladat megfogalmazásában minden instrukció pontosan
szerepel-e. Ez feltétele a sikeres feladatmegpoldásnak.
o A megoldókulcs a megoldás értékeléséhez is szükséges lenne.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a feladat érdekes felvetésből indul ki, de az elvégzendő feladat
lehetne motiválóbb, életszerűbb. A bibliográfia értelmezése fontos könyvtárhasználati tudás,
különösen továbbtanuló diákoknak, de ez a feladat átdolgozást igényel, mind a mérésre, mind ha órai
használatra szánjuk.
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