תכנית מוסמך י"ג  -עיצוב אופנה תדמיתנות ממוחשבת

הנחיות לביצוע מעמד אירוע מסכם  -הגשת פרויקט גמר
אירוע המסכם הוא חלק בלתי נפרד מהערכת פרויקט הגמר של תלמידת מסלול עיצוב אופנה-
תדמיתנות ממוחשבת
תפקידו של האירוע הוא לקיים הערכה מסכמת:
תלמידה המגיעה למעמד הסיכום תציג את פרויקט הגמר  ,תתייחס לגורמים ולשקולים שהשפיעו על
עבודתה ותקבל משוב והערכה מסכמת על פי מחוון ידוע .מחוון קיים ומופיע בסילבוס ובהנחיות
מטרת המסמך לסייע ביצירת אקלים מיטיבי באירוע המסכם שהינו אירוע השיא במגמה .על ההגשה
להוות חוויה לימודית חיובית ומלמדת ,שתסכם ותאפשר קבלת חוות דעת ומשוב מקצועי להישגיה של
הסטודנטית בפרויקט הגמר ע"י בוחנים.
כללי -הסטודנט:
האירוע המסכם מהווה הזדמנות עבור התלמידה להתנסות ב:
 הגשה והגנה על הפרויקט מול גורם חיצוני ומקצועי שנותן חוות דעת על הפרויקט. תרגול הגשת פרויקט אל מול לקוח עתידי. תרגול עמידה והגשה מול קהל.באירוע המסכם:
 התלמיד יערוך פרזנטציה מילולית וחזותית קצרה לפרויקט: התלמידה תציג את הפרויקט ותוצריו ,את תהליך העבודה וקבלת ההחלטות ביחס למוצריםהמוגמרים שעיצבה וייצרה.
 התלמידה תענה בקצרה לשאלות הבוחנים. התלמידה תקשיב לחוות דעת הבוחן ללא מתן מענה.משך ההגשה של הסטודנט:
על הפרזנטציה להיות קצרה ותכליתית כ 20-10-דק.
תוכן הפרזנטציה:
על הפרזנטציה להתייחס לנקודות הבאות
 .1נקודות עיקריות בהגדרת הפרויקט
 .2סיבות סופיות להחלטות עיצוביות שונות
 .3הצגת הקולקציה התפורה
 .4מענה על שאלות של הבוחנים
הערות :ספר הפרויקט אינו מהווה תחליף לפרזנטציה.
צוות המגמה-
טרום אירוע המסכם:
 מומלץ לערוך אירוע הגשה מוקדם ונפרד לתרגול הגשת הפרויקט בפני :ראש המגמה,מנהלת ביה"ס ,קהילת הסמינר ,במטרה:
 לתרגל לקראת ההגשה הסופית. למנוע התרגשות יתר של התלמיד באירוע המסכם.באירוע המסכם:
 לא ינכחו גורמים נוספים מעבר לתלמידה ,הכיתה ,מנחה ,ראש המגמה והבוחנים.תגובת צוות המגמה באירוע המסכם:
 ראש המגמה תסכם בקצרה רבה את הפרויקט מהזווית של צוות ההוראה. -ראש המגמה והמנחה לא יתערבו בחוות הדעת של הבוחנים ,ולא יצרו דיון סביבה.
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המנחים:
 המנחים לא יתערבו בשיקולי הבוחנים בתהליך מתן הציון למעט מצבים בהם נשאלו עלידי הבוחנים
 מנחי הפרויקט יעריכו את הסטודנט באמצעות ציוני המגן שיינתנו לפני מועד ההגנה.הבוחן ונציג פיקוח :
טרום אירוע מסכם:
 הבוחנים יקיימו סבב מוקדם בכיתה להערכה משותפת של כלל הפרויקטים.אירוע מסכם:
 יצפו בהגשת הפרויקט ע"י התלמידהתגובת הבוחנים באירוע המסכם:
 יציגו לסטודנטית שאלות מכוונות במטרה לקבל מידע נוסף על קבלת ההחלטות בתהליךפיתוח הקולקציה .
 מטרת השאלות להדק את ההבנה אודות הפרויקט. השאלות יוצגו ע"י בוחן אחד. ישנו צורך ביצירת שיח מתאים ובעל רגישות לאוכלוסיה (פחות ביקורת ישירה יותר שיחתמשוב ברוח טובה).
 יתמקדו במתן חוות דעת קצרה ועניינית ויתמקדו בנק .המשמעותיות בפרויקט תוךהתייחסות להגשה של התלמידה.
 ימנעו מקיום דיון פתוח עם צוות ההוראה על הפרויקט.מתן ציון לפרויקט:
 מתן הציון כפוף למחוון המופיע באתר המגמה בסילבוס פרויקט הגמר. הציונים יינתנו במדרג כיתתי על פי חוות דעת הבוחנים. הציונים יוצגו לתלמידות במועד מאוחר ומטעם המגמה. הבוחנים לא יציגו את הציונים בפני המנחים.משך ההגשה:
 משך ההגשה לא יעלה  30דק .כולל תגובותאופן דיווח הציון לאגף הבחינות יהיה בהתאם להנחיות אגף הבחינות.
ספר פרויקט הגמר
 מועד הגעה אל הבוחן :לפחות שבועיים לפני מועד האירוע המסכם.הבוחנים יקראו את הקלסר הפרויקט לפני מועד ההגשה ,ילמדו ויכירו את הרקע לפרויקט ,יכירו את
תכני הקלסר וההתנסויות השונות של התלמיד.
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