АНКЕТНА КАРТА №
Уважаеми студенти,
Настоящата анкета е част от проучване на нагласата на студентите от ОКС „Магистър“ и ОНС
„Доктор“ в НСА за въвеждане на дистанционна форма на обучение. Въпросникът съдържа 2 части:
 Желание и готовност за включване в дистанционно обучение;
 Стилове на учене, които биха могли да имат отношение към видовете учебни материали,
ползвани в дистанционното обучение.

Резултатите от анкетата ще бъдат ползвани само за изследователски цели и няма да се отразят по
никакъв начин на Вашето студентско положение.

Лични данни
Вашето име: ……………………………………………………………………………………………….………
(Ако не желаете да посочвате името си, въведете персонален код, който да ползвате при следващи проучвания по въпроса)

 мъж

1. Вашият пол е:

 жена

2. Вашата националност:

 български гражданин

3.Постоянно местоживеене:

София

 чуждестранен гражданин

Извън София

4.Къде сте завършили сте ОКС „Бакалавър“?

 В НСА

В друго висше училище

5.Обучавате се в магистърска програма: ………………………………………………………………………………………
редовна

6.Форма на обучение:

7.Работите ли успоредно с обучението в ОКС „Магистър“

задочна
Да Не

Част І. Желание и готовност за включване в дистанционно обучение

Тази част от изследването цели да установи желанието и технологичната обезпеченост на
студентите от ОКС „Магистър“ на НСА за включване в дистанционно обучение.
8.Имате ли желание да се включите в
дистанционно обучение по някои от учебните
дисциплини в магистърската Ви програма?

Да, при всички положения
Да, ако условията са благоприятни
Не

9.Имате ли собствен до компютър?

Да
Не
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10.Кои от посочените приложения имате
инсталирани на Вашия компютър:

11.Имате ли достъп до Интернет ?

 Операционна система Windows
версия ……
 Операционна система Linux
 Операционна система Mac
 MS Word
версия ……………
 MS Excel
версия ……………
 MS Power Point
версия ……………
 PDF Reader
версия ……………
 Flash Player
версия ……………
 Windows Media Player
версия ……………
 Други ( Моля, уточнете )
…………………………………………………………………………

 Да
 Не

12. Кой браузър ползвате?

 Internet Explorer
 Google Chrom
 Mozila Fire Fox
 Друг ( Моля, уточнете ) ………………………………………


13. Имате ли мобилно устройство устройство с
възможности за достъп до Интернет (смартфон,
таблет и други)

 Да
 Не

14.В случай, че се включите в дистанционно
обучение, къде бихте желали да се обучавате:

 У дома (в общежитието)
 В работата имам подходящо място и време
 Имам възможност да посещавам центъра за
дистанционно обучение в НСА в удобно за мен време.
Уточнете в кои часове на денонощието:
…………………………………………….

15. Имате ли възможност да отделяте по 10-15
часа на седмица за самостоятелно учене

 Да
 Не

16.Кое време на денонощието е предпочитано от
вас за дирктна интернет комуникация с
преподавател по Skype, ICQ, във виртуална
класна стая (може да посочите повече от един
отговор)?

Между 8-11 часа
11-13 часа
13-16 часа
16-18 часа
18-20 часа
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17. Доколко следващите твърдения са верни за Вас?
Вярно

До
известна
степен
вярно

Невярно

17.1. Силно мотивиран съм да се включа в дистанционно обучение.







17.2. Способен съм да работя самостоятелно с известно насочване от
страна на преподавател.







17.3. Обикновено завършвам задачите, с които се захвана.







17.4. Предпочитам да имам възможност за избор на самостоятелен темп
на обучение.







17.5. Ако се включа в дистанционно обучение съм сигурен, че успешно ще
организирам задачите си във времето.







17.6. Успешно съм се справял с научната литература, когато е трябвало да
напиша самостоятелно реферат, курсова работа, дипломна работа и пр.







17.7. За мен е по-лесно да се изразявам писмено, отколкото устно.







17.8. Ценя обмена на идеи с преподавател и бързото получаване на
коментар за моята работа.







17.9. Нямам притеснения да потърся помощ от преподавател на
консултация или по електронна поща.







17.10. Приятно ми е да работя на компютър и да търся информация в
интернет.







17.11. Харесва ми идеята да бъда част от учебна общност от различни
части на страната и света.







17.12. Предпочитам да уча в истинска класна стая с преподавател и
състуденти.







17.13. Участието в интернет форуми е забавно и подпомага ученето.







17.14. Мога да чета и пиша електронни писма, включително да отварям,
прилагам и изпращам файлове.







17.15. Мога да ползвам приложения за синхронна комуникация като Skype,
ICQ.







18. Колко пъти седмично ползвате посочените средства за търсене/обмен на информация:

Електронна поща
Социални мрежи (Facebook, Twitter, MySpace и др.)
Приложения за синхронна комуникация (Skype, ISQ)
Уеб-базирани енциклопедии (Wikipedia)
Сайтове с научна (полезна) информация
Медийнни сайтове
Сайтове на институции , учебни заведения и др.
Сайтове за видео споделяне (YouTube, VBox)
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Не повече
от веднъж
седмично

2-3 пъти
седмично

Всеки ден




























.Част

2. Въпросник за предпочитаните стилове на учене

Оценете доколко посочените по-долу твърдения се отнасят за Вас, като използвате 5 степенна скала от
„Напълно се отнася за мен“ до „Напълно не се отнася за мен“. За целта прочетете твърдението и поставете
отметка в съответната колона. Старайте се да бъдете максимално искрени. Няма правилни и неправилни
отговори!
Напълно
се
отнася
за мен


1. Когато преподавателят мидаде указания, разбирам по-добре.

Отнася
се за
мен

Неутрално

Не се
отнася
за мен







Напълно
не се
отнася
за мен


2. Предпочитам да научавам, правейки заданията в часовете.











3. Върша повече работа, когато работя заедно с другите.











4. Научавам повече, когато уча заедно с други.











5. В заниманията се уча най-добре, когато работя заедно с другите.
6. Научавам по-добре, като чета написаното о т п р е п од а в а т е л я на
черната дъска.
7. Уча по-добре, когато в часовете ми обясняват как се правят нещата.































8. Научавам по-добре, когато съм активен в заниманията.
9. Помня нещата, които съм чул в заниманията по-добре от нещата, които съм
прочел.
10. Когаточета учебнитематериали гизапомням по-добре.































11. Аз уча по-добре, когато мога да моделирам изучаваното.











12. Разбирам по-добре, когато чета учебните материали.











13. Когато уча самостоятелно, запомням нещата по-добре.











14. Научавам по-добре, когато трябва да подготвя проект по предмета.
15. Харесва мида научавампосредствомпровеждане наекспериментиповреме на
заниманията.
16. Уча по-добре, когато правя рисунки, схеми, скици на изучаваното.































17. Научавам най-добре, когато в часовете преподавателят изнася лекции.











18. Когато работя самостоятелно, аз уча по-добре.











19. Разбирам по-добре материала, когато участвам в ролеви игри.











20. Уча най-добре, когато слушам какво говори преподавателят.











21. Харесва ми да работя в група с двама-трима състуденти.
22. Когато конструирам (разглобявам) нещо, запомням по-добре наученото
за него.
23. Предпочитам да уча заедно с колегите си.































24. Аз уча по-добре четейки, отколкото слушайки преподавателя.











25. Харесва ми да работя по проект (задание) по предмета .
26. Най-добре се уча, когато участвам в свързаните с изучавания
материал дейности.
27. В заниманията работя по-добре, когато работя самостоятелно.































28. Предпочитамдаработясамостоятелнопоучебнитезадания.
29. Аз уча по-добре четейки учебници, отколкото кога то слу ша м
лекции.
30. Предпочитам да работя самостоятелно.































Ако желаете да получите персоналната си характеристика за стил на учене, моля запишете е-мейла си:
.........................................................................
Благодарим Ви за съдействието и отделеното време!
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