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А Н К Е Т А 
на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт 

 

Автор:  ст. преп. Иван Мерджанов 

Тема:   Приложение на е-Learning в обучението по специализиран чужд език 

 

Уважаеми колеги,  

тази анкета има за цел да събере предварителна информация за подготовката и 

отношението на студентите към електронното обучение и приложението на 

Интернет при изучаването специализиран чужд език. Това ще ни даде 

възможност да адаптираме нашата работа към Вашите реални възможности и 

същевременно да отговорим адекватно на Вашите очаквания и желания.  

 

Предварително Ви благодарим за отзивчивостта! 
 
 

1. Специалност:  Медицина   Дентална медицина  

2. Пол:    мъжки   женски  

3. Завършено средно образование:  

      гимназия   езикова гимназия    техникум   друго………… 
 

4. Чужд език    5. Ниво на владеене 
Английски   слабо добро много добро отлично сертификат 

Немски   слабо добро много добро отлично сертификат 

Френски   слабо добро много добро отлично сертификат 

Испански   слабо добро много добро отлично сертификат 

 …………….език  слабо добро много добро отлично сертификат 

 …………….език  слабо добро много добро отлично сертификат 
 

6. Имате ли опит в използването на компютър?    ДА   НЕ  
 

7. Ако да, колко често ползвате компютър?   рядко  често  редовно 
 

8. Притежавате ли собствен компютър?   ДА   НЕ 
 

9. Имате ли достъп до Интернет?     Да, редовно.  Да, но рядко.  Не 
 

10. Ползвате ли Интернет?     рядко  често  редовно 
 

11. С каква цел:   за забавление: филми, музика, игри  предимно  често  рядко 

   за работа, учене    предимно  често  рядко 

   за получаване на информация   предимно  често  рядко 

   за кореспонденция, контакти   предимно  често  рядко 
 

12. Работили ли сте с учебни програми?     ДА   НЕ 
 

13. Ако да, по коя учебна дисциплина?    ……………………….. …………… 
 

14. Работили ли сте с учебен софтуер за изучаване на чужди езици?      ДА  НЕ 
 

15. Какъв вид упражнения преобладаваха в тези програми ? 

  За затвърждаване на нови думи и изрази 

  Граматически упражнения 

  Четене на текстове и отговаряне на въпроси по тях. 

  Упражнения за слушане 

  Говорене  

  Писане на самостоятелни текстове 
 

 

16. На какъв носител беше програмата? 

  Диск  Диск като приложение към учебник  В Интернет 
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17. Използвали ли сте учебни платформи (Learning Environment) в Интернет? 

  Да   Не   Не зная какво е това 
 

18. Какви други възможности на Интернет ползвате? 

  сайтове на чужд език 

  e-mail 

  чат 

  форуми 

 блогове 

 скайп 
 

19. Смятате ли, че по този начин може да се научи чужд език? 

  Да, убеден(а) съм.  Само като допълнително средство   Не, не върши работа. 
 

20. Бихте ли искали да използвате Интернет в занятията по специализиран чужд език? 

  Да   Не     Не мога да кажа. 
 

 

21. Какъв модел на обучение по чужд език предпочитате? 

  Учебни занятия с преподавател 

  Електронно обучение  

  Самостоятелно учене с помощта на Интернет 

  Занятия с преподавател, комбинирани със самостоятелна работа в Интернет 
 

22. Как учите чужд език най-ефективно, според Вас? 

  Индивидуално 

  В група 

  В чата 

  Докато сърфирам в Интернет 
  

23. Кое Ви помага в най-голяма степен да усвоите езиковите знания? 

 (Маркирайте само най-важните според Вас!) 

  Обясненията на преподавателя 

  Упражненията в учебните помагала 

  Дискусията с колегите 

  Четенето на текстове в Интернет-сайтове 

  Контакти с носители на езика 

  Писане на текстове на чужд език 

  Четенето на специализирана литература 

  Използването на материали на чужд език в изучаваните дисциплини 

  Други………………………………………………………………………….. 
  

24. Как ще използвате чуждия език след завършване на образованието си? 

  На работното си място 

  За контакти и кореспонденция 

  Получаване на актуална информация от Интернет 

  Четене на специализирана литература 

  Писане на собствени (научни) текстове 

  Няма да го ползвам 

  

   


