САМООЦЕНЯВАНЕ 2018 ГОД.

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧИТЕЛИТЕ В
ОУ “Св. Климент Охридски”- с. Кичево
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ДЕЙНОСТ
Работната група по самооценяването в училище ОУ “ Св. Климент Охридски ” - с.
Кичево проведе проучване сред учителите в учебното заведение за качеството на
професионалната им дейност. В проучването участваха 11 учители .
Резултатите от попълнените анкетни карти са следните:

1. Успявате ли в процеса на обучение да поставяте цели, които да са формулирани така,
че да е възможно обективно измерване на степента, в която са постигнати?
01 да;
7 отговора
02 по-често да, отколкото не;
3 отговора
03 по-често не, отколкото да;
1 отговор
04 не.
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2. Колко често си поставяте за цел учениците самостоятелно да откриват необходимите
за усвояване знания и умения?
01 много често;
4 отговора
02 достатъчно често;
6 отговора
03 рядко;
1 отговор
04 никога.
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3. За каква част от учениците, с които работите, може да кажете, че познавате добре по
отношение на индивидуалните им особености ?
01 всички
10 отговора
02 две трети
1 отговор
03 една трета
04 по-малко от една трета
05 не ги познавам

4. В каква степен познавате индивидуалните особености на учениците, с които
работите ?
01 във висока
10 отговора
02 в средна
1 отговор
03 в ниска

5. Диференцирате ли учебния материал в зависимост от различното равнище на
обучаемост на учениците ?
01 да, винаги
6 отговора
02 достатъчно често
5 отговора
03 рядко
04 никога
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6. Ако диференцирате учебния материал винаги или достатъчно често, на кой етап от
урока правите това ?
01 при разработването на нови знания
1 отговор
02 при затвърдяването на знанията
03 и в двата случая
10 отговора

7. На каква част от учениците, според Вас, успявате да обяснявате учебния материал
така, че да го разбират ?
01 на всички
2 отговора
02 на две трети
9 отговора
03 на една трета
04 на по-малко от една трета

8. Смятате ли, че Вашите изложения на учебния материал имат логична структура, която
улеснява възприемането, разбирането и запомнянето ?
01 да, във всички случаи
2 отговора
02 в повечето случаи
9 отговора
03 в редки случаи
04 не

9. Използвате ли разнообразни методи за контрол на учебните постижения на учениците
в рамките на 45 минути ?
01 да
10 отговора
02 понякога
1 отговор
03 не

10. Мотивирате ли поставените оценки ?
01 да, винаги
02 в редки случаи не ги мотивирам
03 често не ги мотивирам
04 не

9 отговора
2 отговора

11. Стремите ли се да вдъхнете увереност на ученика, независимо от поставената
оценка ?
01 да
11 отговора
02 понякога
03 не
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12. Успявате ли по време на обучението да намирате оптималното съотношение между
монологичните и диалогичните методи ?
01 да, винаги
2 отговора
02 в редки случаи не успявам
8 отговора
03 често не успявам
1 отговор
04 не успявам

13. Използвате ли разнообразни методи на обучение в рамките на 45 мин. ?
01 да
8 отговора
02 понякога
3 отговора
03 не

14. Успявате ли да формулирате провокиращи мисленето на учениците въпроси и
задачи ?
01 да, винаги
5 отговора
02 в редки случаи не успявам
6 отговора
03 често не успявам
04 не успявам

15. Използвате ли интерактивни методи на обучение ?
01 много често
3 отговора
02 умерено
6 отговора
03 рядко
2 отговора
04 никога

16. Как оценявате Вашия авторитет пред учениците ?
01 висок
7 отговора
02 среден
4 отговора
03 нисък
04 нямам авторитет
17. Ако смятате, че сте взискателен по отношение на учениците, то как оценявате Вашата
взискателност ?
01 висока
4 отговора
02 умерена
7 отговора
03 ниска
04 липсва ми взискателност
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18. Какви чувства, според Вас, предизвиквате у учениците по време на обучение ?
/отговорете на всеки ред, като отбележите с "Х"/
да
01 уважение
02 ентусиазъм
03 гняв
04 радост
05 скука
06 страх
07 безразличие
08 удоволствие
09 любопитство
10 вяра в себе си

9 отговора
5 отговора
5 отговора

4 отговора
9 отговора
9 отговора

не
1 отговор
11 отговора
1 отговор
8 отговора
9 отговора
10 отговора
1 отговор

19. Ефективни ли са Вашите усилия за мотивиране на учениците ?
01 да
1 отговор
02 повече да, отколкото не
10 отговора
03 повече не, отколкото да
04 не

20. Вашата възраст е:
01 под 25 години
02 от 26 до 36 години

1 отговор

03 от 37 до 50 години

6 отговора

04 над 50 години

4 отговора

21. Вашият трудов стаж е:
01 под 1 година
02 от 1 до 5 години

1 отговор

03 от 5 до 15 години

4 отговора

04 от 15 до 25 години

1 отговор

05 над 25 години

5 отговора

22. Вие сте учител по……………..
2 отговора – „Начална педагогика“
2 отговора - „Учител 1-4 клас“
1 отговор – „ Математика , Музика“

не мога да
преценя
2 отговора
5 отговора
5 отговора
3 отговора
2 отговора
1 отговор
6 отговора
2 отговора
2 отговора
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1 отговор - „ Начална училищна степен“
1 отговор – „ ЦДО – 3 и 4 клас“
1 отговор – „ БЕЛ, ИИ, ИТ“
1 отговор – „ Английски език“
1 отговор - „История и цивилизация , география и икономика, ФВС“
1 отговор – „Биология и ЗО, Човекът и природата“
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