АНАЛИЗА - САМОАНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ТЕСТОТ БР.1
ПО МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Име и презиме
Паралелка

Датум

Број на тестот

Максимум
бодови

Освоени бодови и %

Содржини од тестот кои не ми се совладани ( погрешни одговори- неодговорени)

Содржини од тестот кои не ми се јасни - ми треба помош или разјаснување

Содржини од тестот за кои би сакал да го продлабочам своето знаење

Потпис на родител/старател:

м-р Татјана Ивановска
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Анкета
Име и презиме_____________________________
Паралелка_______________
1. Дали си задоволен од постигнатите резултати на тестот бр.1?
□ да □ делумно □ не
2. Дали сметаш дека можеш да постигнеш подобри резултати?
□ да □ не знам
□ не
3. Дали би сакал да постигнеш подобри резултати?
□ да □ не знам
□ не
4. Дали дома редовно си ги повторувал содржините работени на часот?
□ секогаш □ понекогаш
□ никогаш
5. Како најдобро учиш- запомнуваш?
□ со читање □ со слушање □ со пишување □ со гледање
□ со дијалог на часот со професорот □ со изработка на проекти
□ комбинирано (напиши која комбинација)_______________________
6. Дали можеш да ја наведеш причината за своите послаби резултати ?
□ нередовно учев дома □ имам слаба концентрација
□ друго__________________________________________________
7. Што би им препорачал на учениците со послаби резултати ?
□ да учат редовно □ да учат повеќе □ да бидам повеќе активни на часовите
□ друго__________________________________________________
8. Колку се плашиш од тестирање (од најмалку до најмногу)?
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □5
9. Дали би се плашел од тестот кога тој би бил само вага – показател колку
моментално знаеш – без да влијае на годишната оцена?
□ да □ не знам
□ не
10. Какви проекти по музичка уметност најмногу би сакал да изработуваш?
□ презентација во Power Point □ презентација во Movie Maker □ есеј во Word
□ приказ на хамер □ некое истражување □ композиција (да компонирам)
□ друго_________________________________________________
11. Кој композитор тебе ти оставил најсилен впечаток?
______________________________________________________
12. Koја од слушаните композиции (од композиторите опфатени во тестот
бр.1) најмногу ти се допаѓаа ?
______________________________________________________
м-р Татјана Ивановска
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