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Уважаеми родители, бихме желали да 
получим Вашето мнение относно 

провежданата корекционна програма 
„ Нов старт”. 

Предварително Ви благодарим! 

А Н К Е Т Н А   К А Р Т А 

 
Име…………Мариана Спасова….. 
Дата…………………12.10.2016………… 
Тел…………06607384335....... 
Епоща .marianaspasova11@gmail.com.. 
 
Съгласен/а съм името и телефонът 

ми да бъдат публикувани за 
връзка и сведение на други 
родители или 
заинтересовани 

 Не съм съгласен/а съм името и 
телефонът ми да бъдат публикувани за 
връзка и сведение на други родители 
или заинтересовани 
1. Компетентността на обучителя е: 
 Отлична 
 Много добра 

 Добра 
 Задоволителна 
 Незадоволителна 
 

2.Полезността на  тренинговата 
корекционна програма е: 
 Много полезна, помогна ни 
 Полезна 
 Добра 
 Задоволителна 
 Незадоволителна 
 
3. Детето Ви с желание ли е 
посещавало занятията? 
 

 Прие ги като забавлени 
 Много голямо желание 
 Прие ги по неоходимост 
 С уговорки 
 Без желание 
 
4.  Съветите и указанията за домашни 
занимания са: 
 

 Много полезни,  изпълняваме  ги 
 Полезни  
 В известна степен 
 Мога и без тях 
 Не 
 
5. Вашето мнение е ценно за нас! 
Моля, опишете състоянието на Вашето 
дете преди корекционната програма: 
 
               Преди започване на 
корекционната програма моят син, 

който тогава беше на 3,5 години,не 
можеше и не искаше изобщо да опитва 
да говори! Имаше нужда от 
упражнеиния свързани с финната 
моторика, както и от логопедични 
упражниение, относно мускулатурата 
на устата и езика. 
 
Моля, опишете състоянието на Вашето 
дете след корекционната програма: 
 
След 7 месеца следване на 
корекционната програма и 
непрекъснато съдействие, съчетани с 
голям професионализъм от страна на г-
жа Жасмина Йонкова и г-ца Симона 
Йонкова, резултатите са налице! Моят 
син вече успява да каже доста нови 
звукове, както и няколко нови думички. 
При положение, че преди това казваше 
само ,,мама‘‘ и ,,баба‘‘. При финната 
моторика, мускулният тонус на езика и 
устата се наблюдава забележим 
прогрес. И в много други отношения 
също! Важното е ние като отговорни 
родители да следваме съветите на 
професионалистите, които са изготвили 
и прилагат тази корекционна програма, 
защото определено заслужават 
огромно доверие!  

 
Благодарим Ви, че отделихте от 

времето си, за да попълните 
анкетната ни карта! 

 


