
АНКЕТНА КАРТА  

за проучване мнението на учителите-наставници относно знанията, уменията, 

професионалната подготовка и компетенции на възпитаници на Химическия 

факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  

  

Уважаеми колеги, с това анкетно проучване Ви каним да вземете участие в оценяването на 

удовлетвореността от качеството на обучение в Химически факултет на Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“. 

Най-учтиво Ви молим да попълните анкетната карта максимално пълно, точно и 

обективно. 

Попълването се извършва като сложите знак в квадратчето на избрания от вас отговор 

на въпроса. Когато въпросът е зададен в свободна форма, моля, запишете мнението си 

на реда, който е указан.  

Вашето мнение и препоръките Ви са изключително важни за нас и ще послужат за 

подобряване на качеството на подготовката на студентите.  

 Предварително Ви благодарим за участието! 

Анкета за учители-наставници 

1. На колко стажант-учители от ОКС магистър „Учител по химия” – възпитаници 

на Химическия факултет бяхте учител-наставник през настоящата 2018/2019 г.? 

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) повече   

2. Как оценявате знанията, уменията и професионалната подготовка и 

компетентности на стажант-учителите, на които бяхте наставник през настоящата 

2018/2019 г.? 

Моля, поставете числова оценка за следните компетентности: 

2.1. Знания и умения в областта на химията (академична подготовка) 

слаб 2 среден 3  добър 4 мн. добър 5 отличен 6  

2.2. Знания и умения в областта на педагогиката (педагогическа подготовка) 

слаб 2 среден 3  добър 4 мн. добър 5 отличен 6  

2.3. Знания и умения в областта на методиката на обучение по химия (методическа 

подготовка) 



слаб 2 среден 3  добър 4 мн. добър 5 отличен 6  

2.4. Умения за ръководство и управление на дейността на учениците 

слаб 2 среден 3  добър 4 мн. добър 5 отличен 6  

2.5. Умения за управление на времето в класната стая 

слаб 2 среден 3  добър 4 мн. добър 5 отличен 6  

2.6. Комуникационни умения 

слаб 2 много добър 5 среден 3 отличен 6 добър 4 

2.7. Инициативност и самостоятелност в съвместната работата с учителя-наставник  

слаб 2 среден 3  добър 4 мн. добър 5 отличен 6  

2.8. Мотивация за професионално развитие 

слаб 2 много добър 5 среден 3 отличен 6 добър 4 

2.9. Отговорност и дисциплинираност при изпълнение на служебните ангажименти 

слаб 2 много добър 5 среден 3 отличен 6 добър 4 

3. През следващата година бихте ли поели наставничество на възпитаници на 

Химическия факултет на Пловдивски университет?  

Моля, довършете изречението, което изберете. 

 да, защото...  

не, защото... 

4. Имате ли предложения и препоръки за подобряване на професионалната 

подготовка на стажант-учителите? 

Моля, запишете. 

................................ 

Данни за анкетирания учител-наставник: 

1. Име: 



2. Месторабота: 

3. Длъжност:  

4. Педагогически стаж: 

5. ПКС: 

Дата на попълване на анкетата: 

 


