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Евалуациони лист



Сумирани резултати евалуационих листи
ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТ ЗА ДЕЦУ
Пол:
• Укупно је било 24-оро деце oд којих је 13 -оро женског пола а  11-оро мушког пола.
Својство:
• Од  испитаница женског пола 2 детета су диошли у својству  пријатеља из опште популације, 

2 детета су сестре од ученика, млађих разреда и то су ученице наше школе из старијих 
разреда.

• Од  испитаника мушког пола 2 детета су дошла у својству пријатеља из опште популације,  2 
детета су браћа од ученика млађих разреда и  то су ученици наше школе из старијих разреда.

Оцена радионице:
• Свидело ми се у потпуности: 24   испитаника ( 13 девојчица и  дечака11)
• Нешто ми се свидело, а нешто није: /  испитаника ( девојчица и  дечака)
Шта им се допало:
Девојчице:
• Печати
• Писање штапићем по боји
• Фарбање
• Састављање ћилима од израђених мозаика
• Већина одговора је гласила на овако постављено питање:“све ми се допало“.
Дечаци:
• Печати
• Писање штапићем по боји (мисли се на размућену темперу са јајетом, размазану по 

целофану), јер оставља леп сребрни траг, које су деца усмено описивала.
• Фарбање целофана (предходно наведеном техником);
• Чешљање по папиру.
Шта им се није допало: деца нису ништа издвојила као негативно или да им се нешто није 

допало у раду дружионице.   /
Шта би волели да раде на следећој дружионици:
Девојчице:
• Одговори су идентични на скоро свим еволутивним листићима:“све“.
• Три еволуциона листића су поред наведеног „све“ имала и додатак „више музике“.
Дечаци:
• Одговори су идентични на скоро свим еволутивним листићима:“све“.


