Izbirni predmet informacijsko opismenjevanje se izvaja
kot enoletni program v tretjem triletju devetletne
osnovne šole.
Predmet obsega 32 ur letno/ 1 uro na teden.
Izvaja ga šolski knjižničar.

INFORMACIJSKO
OPISMENJEVANJE

Spretnosti informacijske pismenosti so bile vedno pomembne za kvalitetno življenje. V
zadnjem času se je povečal obseg in raznolikost informacij, ki so na voljo, zato so te
spretnosti postale še toliko pomembnejše za uspešno in učinkovito funkcioniranje
posameznika v življenju.
Kako lahko izboljšate svoji informacijsko pismenost? Kako boste v srednji šoli še bolj
samostojni in učinkoviti? Kako prit do novih spoznanj na tem področju? Dobra podpora pri
tem so vsebine in cilji izbirnega predmeta informacijsko opismenjevanje.

Kaj bomo počeli pri izbirnem predmetu?
Vsebina predmeta
- pogovarjali se bomo o knjigah, knjižnih zbirkah in knjižnicah (Ste vedeli
Predmet obsega naslednje
da obstaja več vrst knjižnic in so se prve pojavile že v Starem Egiptu),
sklope:
- spoznavali boste knjižnico kot prostor vseživljenjskega učenja in kot
- Knjižnica kot informacijsko
prostor za ustvarjalno preživljanje prostega časa (Ali veste, da knjižnice
poleg knjig ponujajo različne dejavnosti namenjene celotni populaciji –
središče,
od malčkov do upokojencev?)
- Periodika kot vir informacij,
-naučili se bomo kako postaviti iskalno zahtevo, da bomo dobili odgovor,
- Zbirke podatkov,
ki nam bo čim bolj v pomoč, (.. pa naj bo to odgovor na vprašanje, kaj
- Lokacije informacij,
danes vrtijo v kinu ali pa odgovor na vprašanje ali imajo na Finskem tudi
- Bibliografije in Informacijski
izbirni predmet, ki je podoben informacijskemu opismenjevanju),
viri pri projektnem in
- spoznavali bomo vse vire in tehnologije za pridobivanje informacij (od
raziskovalnem delu.
dobre stare enciklopedije do svetovnega spleta),
- obiskali bomo Krajevno knjižnico Rimske Toplice in Osrednjo knjižnico Celje in v obeh spoznali načine
iskanja informacij (kot dijaki boste obe verjetno uporabljali pri nadaljnjem šolanju in teren si je dobro
ogledat že v naprej)
- izdelali bomo seminarsko nalogo pri izbranem predmetu po vseh obstoječih pravilih (za temo pa
boste izbrali tisto, kar vas bo najbolj zanimalo).
Pričakujem vas!

