הנחיות לבחינה  -מיני פרויקט באינפוגרפיקה
הנדסאים ,מגמת עיצוב מדיה  ,2092סמל שאלון 720003
אינפוגרפיקה:
שם כללי להמחשה חזותית של מידע ,באמצעות איורים ,תרשימים ,תצלומים ,תרשימי זרימה ,חתכים ,מודלים
תלת-ממדיים ,אנימציה ועוד.
מועד הבחינה :אביב י"ד
נושא שנתי לפרויקט:
 יקבע על ידי בית הספר ניתן לתת נושא על או לחילופין בחירת נושא חופש על ידי התלמידה יש להתמקד באחד מסוגי האינפוגרפיקה הבאה -אייקונית /נרטיבית /ייצוג מרחב(גאוגרפי) או זמן(ציר זמן)אופי הבחינה בפני הבוחן:
 בחינה אישית לרשות התלמידים  5דקות להצגת הפרויקט התלמידים יענו על שאלות הבוחן הערה :ניתן לקיים הגשה כיתתית אבל זו אינה חובהתוכן ההגשה:
 .1הגשת תיק מחקר ואפיון
 .3הגשת מצגת:
 עד  5שקפים סה"כ שקף  - 1תיעוד הנושא במצבו הקיים (צילום אישי של התלמיד) שקף  -2פיתוח רעיונאי והצגת אחד מהכלים (חשיבה עיצובית /מפת חשיבה /מפת חשיבה  6כובעים/(7D/ STORYTELLING

 שקף  - 3תהליך פתוח הפרויקט ,כולל סקיצות רעיונאיות -שקפים  - 4-7עיצוב סדרה המתמקדת באינפוגרפיקה
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מרכיבי הפרויקט:
הפקת יחידת אינפורמציה או יחידת לימוד
בסדרה יוצגו הפרטים הבאים:
 .1עיצוב סדרה של  8סמלים ייעודית לפרויקט
 .2עיצוב רכיב אינפוגרפי התואם את המידע המוצג
.3בחירה בין אפשרות א' ל-ב':
 .1הפרויקט ייצג :או מרחב(הצגת מקום גאוגרפי פיזי) /או זמן (הצגת תוכן על ציר זמן)
 .2עיצוב יחידת מידע הכוללת פריט אחד ומתארת -סיטואציה /נרטיב /אירוע
הנחיות:
 .1על התלמידה לבנות נרטיב ייחודי לפרויקט זה -כתוצר של המחקר ולפתח אותו לתוך הפרויקט
(משמע לזהות את המאפיינים הייחודיים לפרויקט כבסיס לנרטיב ולשפה העיצובית)
 .2על התלמידה ליצור הלימה בין העיצוב הגרפי לבין המסר/הקהל /תוכן הפרויקט
 .3כל התוצרים בפרויקט יהיו מקוריים של התלמידה (צילומים ,אייקונים ,איורים וכו')
מחוון בחינה:
נושא

 %מהציון

 .1עיצוב סדרה של  8סמלים ייעודית לפרויקט

2 5%

 .2עיצוב רכיב אינפוגרפי התואם את המידע המוצג

2 5%

.3בחירה בין אפשרות א' לאפשרות ב' –

30%

.1ייצוג של מרחב(הצגת מקום גאוגרפי פיזי) /או זמן (הצגת תוכן על ציר זמן)
.2עיצוב יחידת מידע המתארת סיטואציה /נרטיב /אירוע הכוללת פריט אחד
 .4מחקר ,הגשה ,התמצאות ,תלמידאות

2 0%

סה"כ

100%

הערות:
פתוח פרויקט :בעברית בלבד
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יש לשלוח טפסים לאישור בכל שנה עד לתאריך 1.11.xxxx -טופס הגשה ונוהל שליחה ואישור ע"י הפיקוח ,מצורף בקובץ נפרדהציון ידווח לאגף הבחינות על גבי טופס  9588בהתאם להנחיות אגף הבחינות ,יש למלא את סעיפי המחוון כנדרש( פרטי מחוון ראה עמוד ) 2
כל הזכויות שמורות למשרד החינוך מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע 2021
עודכן יולי 2022
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