
Прилог бр.3  Предметна програма од  втор циклус на студии  

1.  Наслов на наставниот предмет  Тестирање и оценување во наставата по 
германски јазик  

2.  Код  4FF205712  

3.  Студиска програма  Германски јазик и книжевност  

4.  Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел)  

Филолошки факултет  

5.  Степен (прв, втор, трет циклус)  втор  

6.  Академска година / семестар  2012/2013  

1 семестар  

7.  Број на ЕКТС 
кредити  

4  

8.  Наставник  доц. д-р Валентина Илиева  

9.  Предуслови за запишување на 
предметот  

  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да се оспособат да изработуваат задачи за тестови за проверка на 
читање, слушање, пишување и говорење, како и за проверка на граматички 
структури.   

11.  Содржина на предметната програма:  
Мерење на наученото, анализа на различни тестови и испити за сите степени, 
критериуми за мерење на наученото, валидност на тест, релиабилност на тест, 
објективност на тестот, типологија на задачите: отворени задачи, полуотворени 
задачи, затворени задачи. Изолирани елементи на проверка, од Ладо до 
комуникативниот аспект.  Избор на тестови. Тестови на Гете институт и на ОСД.  

Меѓународно признати тестови и нивно спроведување.  

12.  Методи на учење:  
Предавања, семинари, интерактивна настава: работа во групи, реферати, 
домашни работи, семинарски работи, самостојно учење итн.  

13.  Вкупен расположив фонд на време  156  

14.  Распределба на расположивото 
време  

2+2+1  

15.  Форми на наставните  15.1.  Предавања- теоретска  2  

 активности   настава    

15.2.  Вежби (лаборатор 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа  

иски,  2  

16.  Други форми на активности  16.1.  Проектни задачи      

16.2.  Самостојни задачи   1  

16.3.  Домашно учење     



17.  Начин на оценување   

17.1.  Проектна задача  30 поени  

17.2.  Семинарска работа/ проект ( презентација:  

писмена и усна)  

50 поени  

17.3.  Активност и учество  20 поени  

18.  Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка)  

до 50 бода  5-пет (F)  

од 51 до 60 бода  6-шест (E)  

од 61 до 70 бода  7-седум (D)  

од 71 до 80 бода  8-осум (С)  

од 81 до 90 бода  9-девет (В)  

од 91 до 100 бода  10-десет (А)  

19.  Услов за потпис и полагање на 
завршен испит  

Присуство на 80% од  наставата  

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Германски  јазик   

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Самоевалуација   

 

22.  
      

Литература     

22.1.  

Задолжителна литература     

Ред. 
број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  Eva-Maria Jenkins,  
Hans-Georg Albers,  
Sibylle Bolton  
  

Testen und Prüfen in 
der Grundstufe  

Langensch 
eidt  

1995  

2.          

3.          

22.2.  

Дополнителна литература     

Ред. 
број  

Автор  Наслов  Издавач   Година  

1.  www.osd.at  Modelltest       

2.  www.goethe.de  Modelltest       

  3.          

 


