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„Pe Internet găsești orice. El a fost creat pentru a ne ușura munca. Accesezi o informație când 

ai nevoie și nu trebuie să o reții. De exemplu,  dacă n-ar � fost Internetul  mulți n-ar � descoperit 

atâtea lucruri noi și s-ar � rezumat doar la ceea ce primeau de la școală sau televizor.” 

-

Capacitatea de a găsi, selecta, evalua și organiza informaţia într-un mod critic și 
creativ reprezintă o condiţie 
fundamentală pentru utilizarea 
e�cientă a informaţiei disponibile 
astăzi online. După cum se știe, unul 
dintre principalele avantaje ale 
dezvoltării Internetului constă în 
creșterea numărului surselor de 
informaţii. Bazele de date, site-urile 
informaţionale, serviciile online și 
resursele didactice digitale sunt astăzi 
ușor de accesat printr-un simplu click 
al mouse-ului, oferind utilizatorilor 
noi oportunităţi de acces la cunoaștere 
și informaţie. În același timp, apar însă 
și noi probleme. Așa-zisul fenomen de 

tradiţionale ce mediau relaţia dintre 

la echipa editorială a unei enciclopedii 

legătură cu veridicitatea și calitatea 
informaţiilor disponibile online.

Cum pot � găsite informaţii adecvate online? După ce criterii sunt evaluate 
veridicitatea și credibilitatea acestor informaţii? Cum prelucraţi informaţia într-un mod 
critic și creativ?

Una din sarcinile educatorului este de a transmite cunoștințele sale elevilor, de a-i 
învăța să găsească informațiile utile, să le interpreteze corect și să le folosească în procesul 
de învățare. În trecut, în realizarea unui eseu sau a unei lucrări, elevii aveau la dispoziție doar 
resursele din biblioteca școlii sau din bibliotecile locale. Astăzi, Internetul oferă utilizatorilor 

neveri�cate sau false, sunt necesare abilităţi de a găsi și de a evalua critic sursele adecvate de 
informaţie folosind motoarele de căutare (Google, Yahoo, Bing etc.).
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Motoare de căutare

Un motor de căutare este un instrument care permite oamenilor să găsească informaţii 
cuvinte cheie), considerate 

a avea legătură cu informaţia căutată. 

Cum funcţionează un motor de căutare?

În momentul în care un utilizator apelează la un motor de căutare pentru a găsi o 

de date și, în funcție de anumite criterii de prioritate, va crea și a�șa o listă de rezultate. 
(wikipedia.org)

Percepții greșite privind motoarele de căutare

respectiv. 

Nu toate motoarele de căutare sunt la fel: directoarele web sunt diferite de motoarele 
de căutare. Primele sunt de tip direct și implică intervenţie umană: acestea sunt de fapt 
cataloage de surse, în care informaţia este colectată și organizată pe baza unor categorii 
prede�nite de către persoanele care �ltrează informaţia. 

Motoarele de căutare nu funcţionează similar. Ele găsesc rezultate în funcţie de 
criterii diferite și, din acest motiv, le formulează în mod diferit. 

Sursele de informaţii care apar primele nu sunt neapărat cele mai importante. Chiar 
dacă un utilizator cunoscător știe acest lucru, toată lumea are tendinţa să consulte doar 

Sfaturi pentru educatori în orientarea copiilor pentru o căutare e�cientă și
sigură (www.clicksafe.be)

Cereți copiilor să caute același tip de informație folosind diferite motoare de 
”Internet sigur pentru copii”.

Apar aceleași rezultate ?

Creați o pagină web sau un articol Wikipedia împreună cu elevii dumneavoastră. 
Astfel, le puteți arăta că pagina poate conține orice fel de informație, fără ca cineva să 
veri�ce conținutul ei.

Învățați elevii să aprecieze calitatea unui site în funcție de următoarele criterii:
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oAcuratețea.

Citatele sunt redate corect? 

oPaternitatea. Poate � identi�cat autorul sursei? Cine este? Poate � contactat? Ce 
referinţe are? Pare să �e competent? Cine a publicat informaţia? 

oPublicul-ţintă și obiectivul site-ului. Cine este publicul-ţintă al sursei? Obiectivul 

Prezintă lipsuri sau omisiuni? Sursa este într-adevăr originală?

oActualitatea.
recente dezvoltări din domeniul respectiv? Este cea mai recentă variantă? Sunt toate 
link-urile active? Site-urile neîntreținute conțin informații vechi ce pot induce în eroare 
utilizatorii. 

oStructura site-ului.
un ghid al utilizatorului? Conţine un motor intern de căutare? Ţine cont de criteriile 
accesibilităţii?  Site-ul conține publicitate sau mesaje de la sponsori? Site-urile care au 
foarte multe mesaje publicitare nu sunt, de regulă, de încredere. 

Activități școlare pentru dezvoltarea de abilități de căutare

Activitatea ”Căutarea strategică” (ciclul secundar). E important ca elevii să 

unei varietăți de strategii.    
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Întrebarea esențială

Care sunt pașii care te pot ajuta să găsești ceea ce cauți?

Descriere

Strategie – 

Elevii vor învăța că pentru a realiza căutări e�cace și e�ciente pe Internet trebuie să 
folosească o varietate de strategii,  nu doar să se 
bazeze pe o singură sursă. Ei vor învăța o metoda 
celor 5 pași pentru plani�carea și �nalizarea unei 
căutări online. Apoi, vor aplica ceea ce au învățat pe 
un scenariu în care ei sunt implicați în organizarea 

celei mai potrivite locații.  

informală pe care copiii ar trebui să o folosească în 
viața de zi cu zi. Sfaturile pot � aplicate și în căutarea 
online de la orele de clasă. Motoarele de căutare ce 
pot � utilizate sunt Google, Yahoo și Bing.

Timp estimat:

Participanți: elevi din ciclul gimnazial.

Obiective

Elevii vor � în măsură să…

Înțeleagă importanța folosirii unor strategii diferite;

Materiale și instrumente

O copie pentru �ecare elev a materialului ”Sugestii pentru o căutare online 
strategică”.

O copie a materialului ”Fă-ți un plan de căutare!” pentru �ecare patru elevi.

elevi.
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Încălzirea (10 minute)

e�cace și e�cient.

la rezultatele pe care le cauți. O căutare e�cientă conduce  la  rezultatul dorit fără pierdere 
mare de timp sau energie.

strategie și subliniați faptul că strategiile de căutare îi pot ajuta 
să caute e�cace și e�cient.

Știu – Vreau să știu – Am învățat (KWL chart, de la Know 
- Want to know - Learn) cu trei coloane pe tablă sau pe un �ipchart sau proiectați de pe 

doresc să a�e despre căutarea strategică.
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învăța despre strategii de învățare, dintre care unele vor răspunde la întrebările din coloana 
din mijloc.

Strategii de căutare (10 minute)

”Sugestii pentru o căutare online strategică” pentru 
�ecare elev.

imaginea pentru ca toți elevii să poată vedea rezultatele căutării. Dacă timpul și resursele 

Plani�cați și realizați o căutare (15 minute)
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și discutați ce presupune �ecare pas.

Notă: Folosim schema mnemonică din limba engleză pentru ușurința formulării 
pașilor, dar și pentru familiarizarea copiilor cu termenul ”SEARCh”, des folosit în mediul 
online.

SELECTEAZĂ întrebările de căutare și motoarele de căutare.

ajunge în miezul a ceea ce caută. Ei trebuie de asemenea să aleagă motoarele de căutare și
instrumentele relevante pentru ceea ce urmăresc.)

EXTRAGE cuvintele cheie și termenii.

(Elevii trebuie să învețe că pot găsi cuvintele cheie prin evidențierea lor în cadrul 
întrebărilor de căutare. Vezi funcția Highlight prezentă în Bara de instrumente Google.)  

APLICĂ strategiile de căutare.

pe care și-l doresc etc.)

RULEAZĂ căutarea.

(Elevii trebuie să ruleze căutarea pe baza termenilor pe care i-au ales și să veri�ce 
apoi rezultatele. Reamintiți elevilor că trebuie să folosească mai multe surse.)

COPIAZĂ căutarea în scris sau într-un �șier.

(Pentru a evita repetarea căutărilor, elevii trebuie să noteze în scris sau să copieze 
într-un document ce, unde și cum au căutat.)

următoarea activitate de grup.

”Fă-ți un plan de căutare!”.

imagineze că dirigintele clasei le-a cerut să găsească un loc la munte pentru organizarea 
taberei de vară a clasei. Locul trebuie să îndeplinească  un număr de criterii, conform 
materialului).

pentru �ecare pas conform instrucțiunilor din material. 

pentru căutarea lor online.

vară a clasei. 
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și instrumente de căutare au folosit. 

Finalizarea orei (10 minute)

e�cace și e�ciente. Adăugați căutările lor în coloana a treia.

Puteți folosi de asemenea întrebările de mai jos pentru a evalua înțelegerea  obiectivelor 
lecției. Le puteți cere elevilor să mediteze în scris asupra uneia dintre întrebări folosind un 
jurnal online, un blog sau website-ul școlii.
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Căutare strategică – Reguli pentru elevi
Folosește următoarele strategii de căutare pentru o căutare online e�cace și

e�cientă.
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Căutarea strategică 

În �ecare vară, clasa din care faceți parte organizează o tabără tematică pentru 5 
zile în care elevii vor învăța și vor dezbate asupra drepturilor copilului și Internet. Pentru 
aceasta, dirigintele are nevoie de ajutorul vostru pentru a găsi cea mai potrivită locație. 
Locația trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- Zonă montană

- Acces la un parc național în apropiere

- Spațiu pentru activități sportive în incinta taberei

-

Dirigintele are nevoie de o recomandare în 15 minute. Folosește 5 minute pentru 

Completați rubricile de mai jos pentru planul de căutare SEARCH ,apoi scrie locația 
aleasă.

SELECTEAZĂ întrebările de căutare și motoarele de căutare.

EXTRAGE cuvintele cheie și termenii.

Folosește sinonime și aplică strategiile învățate. Scrie mai jos cuvintele cheie alese.
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APLICĂ strategiile de căutare.

Ce strategii de căutare te vor ajuta să găsești informația de care ai nevoie? Scrie mai 
jos cuvintele cheie alături de strategiile de căutare aplicate.

RULEAZĂ căutarea.

Caută folosind termenii aleși și urmărește rezultatele. Nu uita să cauți în mai multe 
surse.

COPIAZĂ căutarea în scris sau într-un �șier.

data viitoare.

Locația aleasă

Numele taberei

URL-ul (adresa web) taberei
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EVALUARE

Căutarea strategică

1. O strategie este:

a) un ansamblu de acțiuni menit să conducă la obținerea unui rezultat sau scop.

b) o fracție dintr-o mărime.

2) Ioana a auzit o melodie nouă la radio. Dorește să o caute pe Internet, dar își
amintește doar un vers. Care dintre următoarele strategii poate � folosită pentru căutarea 
melodiei online?

c) Să folosească ghilimele în jurul versului pe care și-l amintește.

a) Selectezi întrebările de căutare.

c) Rulezi căutarea.




