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 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  

 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

 

 
 פוסטר -הערכת הצגת הפרויקטים

_____________________________שם הסטודנט:______________________
      

 _______________________________________________נושא/שם הפרויקט:
 

 ______________________________________________שם הקליניקה/תחום: 
 

 הערות ציון  

    פוסטר

רקע על הקליניקה  תוכן:
רציונל ומטרות , ואוכלוסייה

 ,תיאור הפרויקט, הפרויקט
 תהליך תכנון ויישום :וללכ

חשיבה ביקורתית 
 )התייחסות ליתרונות/

המלצות  חסרונות/
 להמשך(

 

0-30 
 נמוך 0–9

 בינוני –10-19
 בינוני גבוה 20-24
 גבוה -25-30

  

 :פה-הצגת הפוסטר בעל
התמקדות בעיקר, שליטה 

בחומר ויכולת לענות על 
 שאלות

0-10 
 נמוך –0-4
 בינוני –5-6
 בינוני גבוה 7-8

 גבוה -9-10

  

רמת : מראה הפוסטר
בהירות, ארגון וסדר 

רמת ההצגה בפוסטר, 
העניין ותשומת הלב, 

 האטרקטיביות, אסטטיות
)שני  שהפוסטר מעורר 

 הסעיפים אוחדו(
 

0-10 
 נמוך –0-4
 בינוני –5-6
 בינוני גבוה 7-8

 גבוה -9-10

  

    תוצר

רמת המחשת הרלוונטיות 
 והשימוש, 

 מתן מענה לצרכי הקליניקה
 

0-30 
 נמוך –0-9

 בינוני –10-19
 בינוני גבוה 20-24
 גבוה -25-30

  

רמת יצירתיות, מקוריות, 
 ייחודיותחידוש, 

 
 

0-20 
 נמוך 0-4
 בינוני –5-9

 בינוני גבוה 10-14
 גבוה -15-20

  

    סה"כ

      
 ________________________מעריכה:                                                       
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 במליאה )מצגת(פה -הצגה בעל -הערכת הצגת הפרויקטים

______________________________:______________________סטודנטה שם
      

 __:______________________________________________הפרויקט שם/נושא
 

 : ______________________________________________תחום/הקליניקה שם
  

 הערות ציון  

    מצגת

: רקע על הקליניקה תוכן
רציונל ומטרות , ואוכלוסייה

 .הפרויקטתיאור , הפרויקט
, תהליך תכנון ויישום :כולל

חשיבה ביקורתית 
)התייחסות 

ליתרונות/חסרונות/המלצות 
 להמשך(

0-30 
 נמוך 0–9

 בינוני –10-19
 בינוני גבוה 20-24
 גבוה -25-30

  

רמת  הצגה בע"פ:
בהירות, ארגון וסדר 

פה, -ההצגה בעל
, שליטה התמקדות בעיקר

בחומר ויכולת לענות על 
 שאלות

0-10 
 נמוך –0-4
 בינוני –5-6
 בינוני גבוה 7-8

 גבוה -9-10

  

האם  :אופן בניית המצגת
בנויה כהלכה, אטרקטיבית, 

מעוררת עניין, לא עמוסה 
 מידי

 

0-10 
 נמוך –0-4
 בינוני –5-6
 בינוני גבוה 7-8

 גבוה -9-10

  

    תוצר

 
רמת המחשת הרלוונטיות 

 והשימוש, 
 מתן מענה לצרכי הקליניקה

 

0-30 
 נמוך –0-9

 בינוני –10-19
 בינוני גבוה 20-24
 גבוה -25-30

  

רמת יצירתיות, מקוריות, 
 חידוש, ייחודיות

 
 

0-20 
 נמוך 0-4
 בינוני –5-9

 בינוני גבוה 10-14
 גבוה -15-20

  

    סה"כ

               
  ____________________________מעריכה:                                               
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 -אופן מתן ציון מסכם

 40% דו"ח סיכום טיפול
 

 ביצוע פרויקט
 

  הצגת הפרויקט ביום הפרויקטים
 40%)פוסטר/מצגת(= 

 
 20% תהליך לאורך הפרויקט : 

 
 הגשת הצעת פרויקט ראשונית  .1
 טבלת עדכון מצב פרויקט  .2
 הגשת תקציר לאתר .3
 אישיתעצמאות, יזימה, התרשמות  .4

60% 
 

  
 

 

 


