דוגמה לדף משוב לפרויקט מלווה תוצר כמו :דגם ,מיצג או כרזה
מורה :דרורה נגב
מרכיב
ההערכה

תוכן המטלה
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08-08

08-08

08-08

הציון

מרכיב משנה
א .בהירות
ודיוק

השיג את היעד
היגדים משמעותיים
המבוססים על היבט תיאורטי
ועקרונות ומושגים גאוגרפיים

מתקרב להשגת היעד
קיים קושי בהיבט תיאורטי
ועקרונות ומושגים
גאוגרפיים

מתקדם
עמדה כללית ,שאינה
מבוססת על עקרונות
ומושגים גאוגרפיים

ב .מידת
ההעמקה

העמקה ממספר זוויות ראות,
ראיה כוללנית ורחבה

התייחסות לרוב הנושאים
ויצירת קישוריות תוכנית

חלקי ,שטחי

בתחילת הדרך
עמדה כללית בלתי מוגדרת,
ובלתי מבוססת בהקשר
לעקרונות ומושגים
גאוגרפיים
מצומצם ,שטחי ,לא קשור
לנושא
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ג .מידת
ההבנה
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נלווים
ומוצגים
 06נקודות

א .שימוש
באמצעים
בהצגת
התוצר

הכלי להצגה מתאים לנושא,
אך אין עדויות לשליטה
בנושא או בכלי ההצגה.
יצירתיות ולמקוריות חלקית

הכלי להצגה אינו מתאים
לנושא .אין עדויות לשליטה
הן בנושא והן בכלי ההצגה.
איננו יצירתי ,או מקורי

עד  08נקודות

ב .רמת
הדיווח
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ג .היבט
אסתטי
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רפלקציה,
התייחסות

מסביר את המושגים ונותן
דוגמה או יותר ,מבצע
הכללות ,ופירוט
הכלי להצגה מתאים לנושא.
יש עדויות לשליטה הן בנושא
והן בכלי ההצגה .יש עדויות
ליצירתית ,מקוריות

מסביר את המושגים אך לא
נותן דוגמה ,יודע לפרט אך
לא מבצע הכללות
הכלי להצגה מתאים לנושא.
יש עדויות לשליטה הן בנושא
והן בכלי ההצגה .לא מקורי

מסביר את המושגים ויודע
לתת דוגמה

מסביר מושגים באופן
מילולי

תיקון בהתאם
למשובים

נעשה שימוש במושגי החובה.
ההצגה מעניינת ,תוך מתן
הסברים במילים מובנות.
ההצגה יעילה וברורה ,עומדת
במסגרת הזמן המוקצב
ומשתפת את כול חברי הצוות
ארגון ,צירוף דף הסבר
מילולי ,כותרות ,נקי לעין,
רמת דיוק מדעית גבוהה
תיקון רציני וענייני של כול
הערות המשובים

נעשה שימוש חלקי במושגי
החובה .ההצגה לא מספיק
מעניינת או לא יעילה
וברורה ,עומדת במסגרת
הזמן המוקצב ומשתפת את
כול הצוות
הארגון וההסבר תקינים,
רמת הדיוק המדעית טובה,
אולם אינו נקי לעין ואסתטי
התייחסות טכנית להערות
המשובים

נעשה שימוש מצומצם
נעשה שימוש חלקי במושגי
במושגי החובה .ההצגה לא
החובה .ההצגה לא מספיק
מספיק מעניינת .הלשון
מעניינת .הלשון אינה שוטפת,
ניכר שהנושא אינו מובן דיו .אינה שוטפת ,ניכר שהנושא
אינו מובן דיו .לא משתפת
עומדת במסגרת הזמן
את כול הצוות
ומשתפת את כול הצוות
אין ארגון ,אין דיוק מדעי,
ארגון חלקי ,אין דיוק מדעי,
אין צירוף דף הסבר מילולי,
חסר דף הסבר מילולי ,או
או כותרות ,לא נקי לעין
חסרות כותרות ,נקי לעין
לא תוקן ואין התייחסות
התייחסות לחלק מהערות
למשובים
המשובים

למשובים
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