בדיקת עבודה על-פי מחוון לעבודה עיונית
שם הסטודנט___________ :
נושא העבודה___________ :
מימדי
התבחין
מבנה
העבודה
עמוד שער

איכות התבחין

ניקוד
מומלץ *

העבודה מוגשת על פי המבנה המקובל של עבודה
אקדמית :שער ,תוכן עניינים ,מבוא ,סקר ספרות,
סיכום ודיון ,רשימה ביבליוגרפית ,נספחים
כולל את הרכיבים הבאים*:
 שם המוסד שבמסגרתו נכתבה העבודה מסלול/חוג בו לומד מגיש העבודה נושא העבודה סוג העבודה (תרגיל ,עבודה סמינריונית ,עבודת גמר,יומן פדגוגי וכ"ד)
 שם הקורס בו מוגשת העבודה קוד הקורס שם מגיש העבודה (שם פרטי ושם משפחה) ומס' ת.ז. שם המנחה או המרצה בקורס שם העיר בה הוגשה העבודה ותאריך ההגשה העבריוהלועזי (חודש ושנה)
 -הפרטים הללו יופיעו ע"ג עמוד שלם
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ניקוד
המרצה

הערה**

1

עמוד שער לדוגמה מופיע באתר המכללה

תוכן
עניינים

מבוא

סקירת
ספרות

 כולל את ראשי הפרקים (סעיפים ותתי-סעיפים)והעמודים המתאימים ,כאשר דף המבוא הוא דף
מס'  1בעבודה
 צורת הרישום היא לוגית מבחינת מספור הסעיפיםותת
סעיפים
 מומלץ שיעוצב עפ"י אחד מהסגנונות של ה-WORD
כולל הקדמה כללית ובה:
 הצגת נושא העבודה ומטרתה הצגת המושגים המרכזיים בנושא הצגת סוגיות/דילמות העולות מן הנושא הצגת ייחודיותו וחשיבותו של הנושאמציגה את מקומו של נושא העבודה בתחום רחב יותר.
הסקירה כוללת:
 סקירה רלוונטית ,מעמיקה ומקיפה של הנושא שימוש במקורות רלוונטיים ,עדכניים ומגוונים מיזוג של מגוון מקורות מידע שונים ,שהתבצע באופןעצמאי ע"י הסטודנט ,תוך הפנייה למקורות
ביבליוגרפיים
 הצגה רציפה והגיונית של הנושאסקר הספרות ינוסח באופן עצמאי ,ללא העתקת
פסקאות
ומשפטים מהמקור ,אלא במקרים בהם יש חשיבות
מיוחדת להבאת דברים בשם אומרם .במקרים בודדים
אלה יש לנהוג עפ"י כללי הציטוט האקדמי .סקר
הספרות יתבסס אך ורק על מקורות שבהם עיין
הסטודנט.
עודכן ביום 92.70.9707
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11

הערה לדוגמה:
אין התייחסות
לייחודיות הנושא
וחשיבותו

33
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מימדי
התבחין
סיכום
ודיון

איכות התבחין
-

מקורות

-

(ביבליוגרפיה)

מבנה
ולשון

ניקוד
מומלץ *

-

כולל סיכום הנושאים העיקריים שהוצגו בפרק
סקירת הספרות
כולל דיון אינטגרטיבי הקושר את הנושאים השונים
כולל התייחסות ביקורתית לגישות/ממצאים
עיקריים שהוצגו בספרות
מומלץ לכלול בדיון גם הצעה להעמקה/כיווני חקירה
בנושאים שהוצגו
נעשה שימוש במגוון מקורות מידע (מאמרים,
ספרים ,אינטרנט)
מומלץ לשלב מקור אחד לפחות באנגלית
מקורות המידע הם רלוונטיים לנושא
מקורות המידע הם מהימנים
מקורות המידע הם עדכניים (רצוי מ 11-השנים
האחרונות) .ניתן לשלב גם מקורות קלאסיים
התורמים להבנת הבסיס התיאורטי.
כל פריט ביבליוגרפי המוזכר בעבודה מופיע
בביבליוגרפיה
כל פריט ביבליוגרפי המצוין ברשימת המקורות
חייב להופיע בעבודה
ככלל ,נדרש רישום ביבליוגרפי מסודר עפ"י כללי ה-
 APAהעדכניים (ראה אתר המכללה) ,למעט תחומי
דעת מסויימים בהם כללי הרישום הם אחרים.
הכתיבה רציפה וכוללת משפטי קישור בין חלקי
העבודה השונים
הכתיבה ממוקדת סביב הנושא הנחקר
הכתיבה מציגה יכולת מיזוג טובה של מקורות מידע
שונים
קיימת הקפדה על כללי הציטוט האקדמי לאורך כל
העבודה
ניסוחים עצמאיים
השפה תקנית וקולחת
שימוש במשלב לשוני הולם
משפטים קצרים
כתיבה נקייה משגיאות כתיב**
פיסוק תקין

ניקוד
המרצה

הערה**

01

11

01

מומלץ להתחשב בסטודנטים ששפת אימם אינה עברית
 כאן ייכתב הציון הסופי

ציון סופי

שם הבודק _____________ :חתימת הבודק ______________ :תאריך הבדיקה________:
* הניקוד המומלץ המופיע בעמודה זו הוא הניקוד המירבי לסעיף שהוצע ע"י הוועדה שבנתה את
המחוון .אין הוא מחייב את המרצה ,היכול לקבוע ניקוד אחר לכל קריטריון ,על-פי שיקוליו ,אך
במקרה זה עליו להציג זאת מראש בפני הסטודנטים.
** בעמודה "הערה" מומלץ לכתוב במילים מה חסר או היה שגוי בסעיף זה ,במקרים בהם הניקוד
שהמרצה נותן על סעיף זה נמוך מהניקוד המירבי האפשרי .הערה לדוגמה מופיעה בסעיף "מבוא".

עודכן ביום 92.70.9707
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