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Шести разред

Наставна јединица: Прикупљање података о изабраном проблему

Након што сте одабрали проблем који ћете истраживати, следи прикупљање
података о изабраном проблему.
Прикупљање података о проблему који ћемо истраживати помоћи ће нам
да стекнемо целовиту слику. Потребно је да прикупимо податке о разлозима због
којих долази до проблема, о последицама, о постојећим начинима за решавање
проблема, о томе које институције и појединци су задужени за решавање
проблема, о разлозима зашто проблем још увек није успешно решен и слично. Сви
подаци до којих дођемо, помоћи ће нам да се што боље информишемо о самом
проблему, како бисмо у некој од наредних фаза пројекта осмислили нашу идеју за
решавање проблема.
У процесу прикупљања података о изабраном проблему, можемо користити
различите изворе података који ће нам пружити могућност да проблем сагледамо
из различитих углова. Извори могу бити библиотеке, стручна лица, институције,
установе, организације, удружења грађана, медији, интернет. До података о неком
проблему можемо доћи и тако што ћемо спровести истраживање (на пример,
анкетирањем одређене групе људи стичемо увид у њихово мишљење о проблему
или њихова искуства).
У складу са околностима у којима се налазимо, наши извори података ће
бити ограничени и прикупљање података базираће се првенствено на подацима
које можемо прикупити преко извора који су нам доступни. Већини нас тренутно
је доступан интернет. Приликом прикупљања података на интернету, морамо
водити рачуна које изворе ћемо користити, како би информације до којих дођемо
биле значајне и објективне. У циљу пружања смерница и сугестија за
претраживање података на интернету у наставку имате линк са видеом из серијала
Све боје интернета- Октопод на дрвету:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_2BzlOfxNmY&feature=e
mb_logo
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С обзиром да је анкетирање такође тешко спровести у ситуацији у којој се
налазимо, можете користити резултате истраживања и пројекат који сте у првом
полугодишту радили из предмета Информатика и рачунарство.
Домаћи задатак: Почните са прикупљањем података о изабраном
проблему. Не заборавите да бележите које сте изворе користили. За све додатне
информације можете ми се обратити путем е-маил адресе: marica.simic@live.com.
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