
 
 

 Data Analysisהפיקוח על מגמת מידע ונתונים        

 
 

 למידה מבוססת פרויקט -מטלת ביצוע – 30%מחוון להערכה חלופית  

  תלמידים( הציון הינו אישי! וכל תלמיד נדרש להגיש ולהבחן על העבודה. 3זו היא קבוצתית ) עד  עבודה

 
 מבנה הפרויקטון

 
 קריטריונים מפורטים ניקוד

 תוצר
 מציון 20%

 

ותיאור הגדרת 
 וצרתה

20   העבודה על התוצר משלב הרעיון ועד קבלת התוצר תיאור של תהליך
 המוגמר) כולל תמונות של התהליך(

 תיאור תהליך יצירת התוצר 

 למה התוצר משמש ועל אילו צרכים  -מענה לשאלת החקר/בעיהה תיאור
 הוא עונה

  שיקוף הידע משתמש בנושאים, מושגים ו/או בתיאוריות מתחום הדעת 

מסמך מלווה 
 תוצר 
 מהציון 60%

 תקציר
Abstract 

 

5  עד עמוד אחד ממוקד ומשקף באופן ממצה את העבודה כולה  
  את כל המרכיבים הבאים: מכיל 

o  שא העבודה והרציונל נו 
o  הצגת שאלת החקר   
o  הממצאים העיקריים   
o  המסקנה העיקרית   

 מבוא 
Introduction 

5    לבחירתההנימוקים מבוא הכולל את ניסוח הבעיה/הסוגיה שנבחרה ואת  
 

סקירת ספרות 
מחקרית ומצב 

 שוק
Literature 

review 

20  שאלת החקרל תרלוונטיו ת הספרות המחקרית בנושא הנדוןסקיר  
 )ארגון הסקירה לפי ראשי פרקים  ) משפך  
  ים מכתבי עת שפיטים. רצוי שאחד מהם יהיה מדעיאמרים מ 3לפחות נבחרו

 באנגלית.  
 לוגי ולכיד רצףתוך יצירת של המקורות  נערך מיזוג   
  מוצרים מתחרים/דומים בשוק –סקירת מצב שוק קיים 

 הגדרת הצורך במוצר 

מתודה 
 מחקרית

Methods 

5   שימוש במתודה מחקרית כגון: תצפית, ראיון, שאלונים או ניתוח הגדרת
 ופרשנות של מקורות מידע

 נימוק לבחירת המתודה 

הצגת הפתרון 
והתוצר 
 שנבחר

15  הפתרון והתוצר שנבחר הצגת 
 הצגת הנימוקים לבחירתו תוך התייחסות לסקירת הספרותית ולמצב השוק 

כל תלמיד בקבוצה יתאר את חלקו בעבודה ואת התהליך שהוא עבר משלב   5 רפלקציה
 בחירת התוצר ועד כתיבת העבודה

רשימת 
 מקורות 

References 

5   ביבליוגרפיה ערוכה על פי כללי הציטוט שלAPA . 

  לפחותמקורות ביבליוגרפיים  7שימוש ב 
 לבין הפריטים המוזכרים  תקיימת התאמה מלאה בין הרשימה הביבליוגרפי

 בגוף העבודה 
 נבחרו מקורות עדכניים חלקם באנגלית 

הצגת הידע/ 
פרזנטציה 
באמצעות 

תוצר חזותי 
 בפני קהל 

 מהציון  20%

 מצגת איכותית התוצר החזותי מוצג לפי כללי הכנת  10 תוצר חזותי

 היצג אסטטי 
 היצג ממוקד 

 )יצירתיות ) בונוס 
 שפה רהוטה  10 היצג מול קהל

 שליטה בתחום התוכן 
 
 


