מחוון להערכת פוסטר

מטרת הפוסטר :להוות תמצית תומכת להצגה בעל פה של המחקר ,ולהבנה כללית של עיקריו גם
בהיעדרו של החוקר .הפוסטר נועד לקהילה המקצועית.
מחוון להערכת הפוסטר
קטגורית
התבחין
שילוב
פרטים
נדרשים

תוכן

התבחין
-

שם הסטודנט
שם המנחה
שם התכנית
לוגו אורנים (אם הרקע של הפוסטר איננו לבין רצוי לשלב לוגו
ללא רקע)

שקלול

5%

הצגה בהירה ומדויקת של תמצית המחקר:
 נושא המחקר מטרת/מטרות מחקר ו/או שאלות מחקר רציונל (בעיית המחקר) וחשיבות המחקר רקע תיאורטי קצר (הגדרת מושגים מקצועיים -רק את אלושאינם מוכרים; אזכור של תיאוריות ללא פירוט התוכן)
50%
 הקשר המחקר במידת הצורך (למשל ,בחקר מקרה) שיטת המחקר :סוג המחקר ,משתתפים ,כלי המחקר ממצאים (אם ישנם) .במחקר איכותני לשלב אזכור שלקטגוריות/תמות עם ציטוט אופייני אחד בכל קטגוריה.במחקר
כמותי יש להציג טבלה עיקרית ו/או תרשים
 ביבליוגרפיה :עד  3פריטים עדכניים ורלוונטיים ,כתובים בהתאםלכללי הAPA-6 -
הייצוגים הוויזואליים בפוסטר והארגון שלו אסתטיים ,קשורים
לתוכן ומסייעים להבנתו.
ייצוגים ויזואליים:
 הפוסטר משלב ייצוגים ויזואליים (תצלומים ,תרשמים וכד')התומכים בתוכן;
 הייצוגים בגודל המאפשר התבוננות מרחוק (לפחות  7*7ס"מ) הייצוגים ברזולוציה גבוהה וללא עיוות הפרופורציות שלהן(להימנע ממתיחה של תמונה לכיוון אחד בלבד)
 -הייצוגים ממוקמים בסמוך לטקסט המילולי הרלוונטי

עריכה
גרפית

מבנה הפוסטר:
 מבנה הפוסטר מסייע למתבונן להעביר את מבטו ברצףהמאפשר לעקוב אחר התוכן בסדר לוגי
 הטקסטים (מילולי וויזואלי) מאורגנים בגושי מידע המותאמיםלתוכן
בהירות ואיזון:
 גודל הגופן של הטקסט הרגיל הוא  44לפחות ,הכותרות יהיובגופן גדול יותר
 הימנעות מ"רעש ויזואלי" – שימוש במקסימום שלושה סוגיכותרות ושלושה צבעי גופן

35%

 הדגשת אלמנטים חשובים כדי למשוך את העין באמצעותמיקום ,צבע ושימוש בbold -
 יצירת ניגודיות (קונטרסט) בין הגופן לרקע כדי להקל עלהקריאה (מומלץ להימנע מתמונת רקע המקשות על הקריאה)
 שמירה על שוליים בצדי הפוסט  -לפחות  3ס"מ מקצה הקאפהלטקסט
 עריכת הפוסטר על פי קווי יישור פוסטר מאוורר ונעים לעין ,לא דחוס מדישימוש בתמונות שאין עליהן זכויות יוצרים
שימוש
בשפה

-

שפה בהירה ,תקנית ,ניסוחים תמציתיים (הצגה בכותרות
בדומה לסגנון כתיבה במצגת ובניגוד לסגנון הכתיבה הנהוג
בעבודה הכתובה.
התמקדות בעיקר והימנעות מתכנים מובנים מאליהם ("בעיית
האלימות היא נושא כאוב)"...

10%

