
Анкета - проучване на нагласите на училищната общност 

1. Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм – Сливен участва и се класира за
участие във втори етап по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
Бъдещият наш център ще бъде в областта на хотелиерството и организацията на
свободното време. Може би вече сте срещали термините STEM и STEAM или все още те са
нови за вас? Все по-често чувате, че образованието трябва да се основава на практиката и
изискванията на динамичната технологична среда? STEM е един от подходите, които могат
да помогнат да се постигне интеграцията на теорията в практиката, да създадете среда, в
която детето ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в областите на
науката. Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената
учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в
ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатият напредък на технологиите променя
начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки
ден. За нас е изключително важно вашето мнение. Предлагаме ви анкета с няколко
въпроса. Благодарим предварително за отделеното време и помощ.
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2. Ще се повиши ли качеството на учебния процес чрез предложените нови дейности-
използване на специализиран софтуер в областта на ресторантьорството , даващ
възможност за разработване на туристически продукти; компютри с добавена виртуална
реалност; проектиране чрез 3D модели; дигитален маркетинг, прогнози и анализи в
областта на туризма ?

3. Считате ли, че паралелното обучение във виртуална среда ще подмогне работата на
учениците в реална работна среда?

4. Ще се повиши ли мотивацията за работа в час?

да 188

не 6

да 171

не 23

да 183

не 11



5. Съгласни ли сте, че дигиталното обучение по реални проблеми и казуси с помощта на
специализиран софтуер за резервации, проектиране в областта на хотелиерството и
ресторантьорството ще помогне за по-добрата адаптация и реализация на учениците в
реална работна среда?

6. Считате ли , че училищният STEM център ще мотивира учениците да развият знанията,
уменията и компетентностите, които се търсят в технологичните индустрии и ще
способстват за успешната им бъдеща реализация в различни сфери на живота?

7. Бихте ли участвали в реално партньорство с училището за реализирането на училищния
STEM център ?

да 173
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да 183

не 11
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8. Кой попълва анкетата?

ученик 97

родител 52

друг 45


