
Mulți cursanți de astăzi încep cercetările pe orice subiect introducând termenul în Bara
de căutare Google și făcând clic pe primele linkuri. Acest lucru vine de la gândirea greșită
că, cu cât este mai sus în pagina de căutare, cu atât o lovitură este mai fiabilă și mai
potrivită pentru căutare. Pur și simplu nu este adevărat.

Iată de ce:
1) Majoritatea motoarelor de căutare oferă site-urilor web plătite prioritate față de altele
2) Cu cât un site primește mai multe accesări, cu atât mai sus apare motorul de căutare,
ceea ce nu are nimic de-a face cu veridicitatea și oportunitatea.
Acesta este motivul pentru care predarea abilităților critice de calculator este crucială.

Făcând cercetări pe internet
 

Context

33

Evaluând resurele

 

Competențele TIC (Tehnologia informației și comunicațiilor - un termen
umbrelă care include orice dispozitiv de comunicare, de la radio,
televiziune, telefoane mobile, computer, rețea și așa mai departe) sunt
primordiale în orice mediu de învățare online. Astăzi, abilitățile TIC ale
studenților tind să fie mai bine dezvoltate decât generația anterioară. Dar,
odată cu creșterea internetului și numeroasele surse diferite și conflictuale
de informații disponibile în întreaga lume, poate fi uneori dificil să regăsești
surse faptice și credibile.

Biblioteca Berkeley a creat un ghid ușor pentru a ghida cursanții cu privire la „ce
trebuie să facă” atunci când întâlnesc orice fel de sursă. Ei ar trebui să ia în
considerare:

Autoritate - Cine este autorul? Care este punctul lor de vedere?
 
Scop - De ce a fost creată sursa? Cine este publicul vizat?

Publicare și format - Unde a fost publicat? În ce mediu?

Relevanță - Cum este relevantă pentru cercetarea dvs.? Care este
 domeniul său de aplicare?
Data publicării - Când a fost scris? A fost actualizat?

Documentare - Au citat sursele lor? Pe cine au citat?



Resurse 

Cum se efectuează cercetări online?
 

Efectuarea cercetărilor online, în special pentru prezentări sau lucrări, necesită un
anumit proces și structură pentru a se asigura că informațiile sunt corecte.
Există două moduri majore de a căuta online: după subiect sau după cuvinte cheie.

Prin cuvinte cheie 

Căutarea după cuvinte cheie înseamnă pur și simplu introducerea subiectului dvs. într-un
motor de căutare. Folosiți ghilimele pentru cuvintele care ar trebui găsite împreună (ex:
„reforma electorală”). Pentru a restrânge căutarea, utilizați cuvinte precum: ȘI, SAU și NU.
ȘI: va furniza sursă ambii termeni (ex: alegeri + reformă).
SAU: va furniza surselor oricare dintre termenii (ex: alegeri SAU reforma).
NU: va exclude un termen (ex: „alegeri NU reforma”).

Sfaturi pentru a căuta online
 

Alegeți și definiți-
vă subiectul

 

Determinați
domeniile de studiu

Vezi ce cercetări s-au
făcut

 

Evaluați sursele
și informațiile

 
Organizați-vă informațiile Creați o bibliografie

Actualizați-vă schița și
finalizați-vă cercetarea!

 

Utilizați un director de subiecte academice. Acestea sunt site-uri organizate
de bibliotecari sau alți cadre universitare care oferă o colecție de link-uri către
site-uri adecvate pentru subiect.

După subiect

Iată câteva site-uri web suplimentare pentru a descoperi cum să evaluezi resursele:

https://www.elearners.com/education-resources/online-learning/how-to-conduct-research-online/ 
https://guides.lib.berkeley.edu/evaluating-resources
https://libraryguides.mta.ca/research_help/research_tips/academic_research


