מחוון להערכת פרויקט גמר בהיקף של  5יח"ל
סקירה /תמונת מצב /דוח אנליזה
"מידע וידע באינטרנט" -תשפ"ב
ניקוד
מבנה העבודה
תקציר  /תמצית 5
מנהלים
רקע לנושא
החקר

5

שאלת החקר
ושיטת הניתוח
בדיקת
המקורות
המובאים בפרק
ניתוח
הממצאים

5
20

ניתוח
הממצאים

25

סיכום ומסקנות

10
5

המלצות
ואלטרנטיבות
להתמודדות
ביבליוגרפיה

5

סגנון וצורה

10

נספחים

10

קריטריונים מפורטים
● רקע קצר על הנושא (פסקה)
● עיקרי הדברים המובאים במסמך :מעט רקע ,ממצאים עיקריים,
מסקנות ותובנה נבחרת
● הגדרת הנושא
● הצגת הנושא/בעיה/שאלה
● הצגת הגוף שמבקש את המידע
● סקירה קצרה על הנושא
● הצגה ברורה של שאלת החקר ומה מתוכן להיחקר
● הצגת שיטת המחקר והסבר מדוע נבחרה
● וידוא שמקורות המידע מהימנים ,רלוונטיים ,עדכניים (מידת
העדכניות תלויה בנושא ,בכל מקרה ,לא יותר מ 5-השנים האחרונות)
ומקיפים (לפחות  10מקורות ,אחד באנגלית) .המקורות הינם
מגוונים בפורמטים שלהם ( דוחות ,מאמרים ,מחקרים ,כללים
ותקנות ,הסכמים… (  10נק')
● וידוא שיש קשר בין המקורות ליצירת מגמה כלשהי של השוואה או
סקירה מקיפה של נושא המחקר.
● מסדי נתונים גולמיים המטוייבים ומנותחים באקסל .יש להוסיף
בנספח את קובץ האקסל עליו עבדו (וידוא קיום .הניקוד בנספח).
● כל פרטי פריט המידע (הכמותיים והאיכותניים) יובאו (כולל קישור)
בהערת שוליים ובאזכור בסוגריים (לפי כללי הכתיבה האקדמית).
● דרך אזכור המקורות בפרק זה אחיד לכל אורכו (  5נק')
● הצגה ברורה לפי כותרות (תתי פרקים) של ניתוח המידע הכמותי
והאיכותני.
● רמת ניתוח מעמיקה ומקיפה (הצגת מגמות ,הקשרים התומכים או
סותרים ,השוואה וכו')
● שילוב של תרשימים ,טבלאות ,וכו' בגוף הפרק כולל המללה.
● כל תרשים/טבלה יהיה ממוספר (תרשים  ,1טבלה )…1
● ניסוח ממוקד ומנומק של מסקנות (לפחות  )3העולות מתוך ניתוח
הנתונים והמידע
● הצגת  3אפשרויות שונות להמשך פעילות ,מומלץ תוך פירוט
היתרונות והחסרונות של כל המלצה.
● ההמלצות מנוסחות בשפה של פעולה
רשימת פרטי המידע
● ערוכה על פי כללי הציטוט של . APA
● יש לבדוק התאמה מלאה בין הרשימה הביבליוגרפית לבין הפריטים
המוזכרים בגוף העבודה
● שער -כולל שם תלמיד ,ת.ז ,שם בית ספר (לוגו) ,שם המנחה ,תאריך
● תוכן עניינים אוטומטי [בהתאמה לתתי הנושאים לבדיקה]
● מספור עמודים
● גופן  12 David -רווח בין השורות 2
● כתיבה בגוף שלישי סביל
● כתיבה נקיה משגיאות כתיב ,תחביר מדויק  ,חלוקה לפסקאות,
ופיסוק תקין
● קבצי האקסל עם הגיליון המקורי ,גיליון טיוב ואימות נתונים,
גיליונות הניתוחים ,פיבוט ,תרשימים וכו'  -חובה
● כל ממצא הרלוונטי לעבודה

