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הקבוצה עבדה היטב יחד. 
התלמידים שיתפו פעולה 

זה עם זה, וכולם נטלו חלק 
שווה פחות או יותר.

 

הקבוצה עבדה היטב יחד, 
אבל חלק מהתלמידים 

השתתף יותר מהאחרים.

הקבוצה עבדה יחד, אבל 
כמה תלמידים לא נטלו 
חלק ולא שיתפו פעולה.

לקבוצה היה קשה לעבוד 
יחד. התלמידים לא שיתפו 

פעולה.
 

הסרטון מציג הבנה יסודית 
בנושא. הוא כולל הן מידע 

נכון והן דוגמאות. 

הסרטון מציג הבנה מסוימת 
בנושא. הוא כולל רק מידע 

ללא דוגמאות.

הסרטון מציג הבנה מסוימת 
בנושא. הוא כולל רק 

דוגמאות.
 

הסרטון מציג הבנה מעטה 
או חוסר הבנה מוחלט 

בנושא. יש בו מעט מאוד 
מידע נכון או דוגמאות.

הסרטון מתחיל במכתב 
השואל שאלה רלוונטית 

בנוגע לנושא. המענה על 
השאלה כולל  יותר משלוש 

או מארבע סצנות.

הסרטון מתחיל במכתב 
השואל שאלה רלוונטית 

בנוגע לנושא. המענה על 
השאלה כולל  סצנה אחת 

או שתיים בלבד.

הסרטון מתחיל במכתב, ובו  
שאלה אשר אינה קשורה 

כל כך לנושא.

הסרטון מתחיל במכתב, ובו  
שאלה אשר איננה רלוונטית 

לנושא או שהמכתב אינו 
מכיל שאלה כלל.

לפניכם מחוון להערכת סרטון בסגנון בריינפופ, על פי קריטריונים שונים. הניקוד על כל קריטריון נע בין אפס לשלוש.

סצנת פתיחה:
המכתב
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בחירת הפורמט להצגת 
הסרטון היא יצירתית. כמו 

כן הביצוע מגוון ומראה 
חשיבה יצירתית על 

מעברים ועל רקעים ומעיד 
על חוש הומור. 

היצירתיות בבחירת 
הפורמט וכן הביצוע הם 

טובים אך חלקיים.     

היצירתיות בבחירת 
הפורמט וכן הביצוע 

בינוניים.

לא הופגנה יצירתיות או 
השקעה בבחירת הפורמט, 

וכן בביצוע.
 

ניכר בסרטון כי הוא מתוכנן 
היטב והופק כהלכה. הדבר 

ניכר בתסריט, בעיצוב 
ובשפה.

ניכר בסרטון כי הוא מתוכנן, 
אך כדאי היה להפיקו טוב 

יותר. 

ניכר בסרטון כי הוא מתוכנן, 
אך הרמה אינה אחידה 

בתסריט, בעיצוב, בשפה.

ניכר כי לא נעשה כל תכנון. 
אין קו אחיד לתסריט, 

לעיצוב, לשפה. 

ניכר כי בסרטון יש רצף 
הגיוני, הסצנות קשורות 

לשאלה שהוצגה בתחילת 
הסרטון, וניכר כי נעשתה 

עבודת תכנון טובה. 

בסרטון יש רצף הגיוני 
בחלקו, הסצנות קשורות 
בחלקן לשאלה שהוצגה 

בתחילת הסרטון, ובחלקן 
לא. נראה כי נעשתה 
עבודת תכנון חלקית. 

נראה כי נעשתה לסרטון 
עבודת תכנון מינימלית, 
ובחלק מהסצנות נכלל 

מידע שאינו רלוונטי לשאלה 
או לנושא הסרטון.

אין בסרטון רצף הגיוני, 
ונראה שלא הושקעה בו 

עבודת תכנון.

תכנון והפקה

יצירתיות

ארגון ורצף

קריטריונים משלך


