Dotazník o absolvovanom jazykovom pobyte
Prosím o vyplnenie nižšie uvedených otázok o absolvovanom jazykovom kurze v zahraničí. Vždy sa
snažíme zlepšovať naše služby a odstraňovať prípadné nedostatky podľa skúseností a predstáv
klientov. Táto forma spätnej väzby je pre nás veľmi cenná a vopred ďakujeme za Vašu ochotu a čas
venovanú vyplneniu dotazníka. Navyše, ak nám zašlete vyplnený dotazník, tak pri budúcej
objednávke získate zľavu vo forme odpustenia manipulačného poplatku 30 €.
Ing. Jolana Kürtiová, TRAWELL Service
Vybavovanie pobytu
Škola v ktorej ste absolvovali jazykový kurz: Meridian School of English in Portsmouth
Boli informácie poskytnuté našou agentúrou dostatočné?
áno
Komentár
Ja som bola s vašimi službami veľmi spokojná a aj so zabezpečeným jazykového pobytu?
V prípade, že sme Vám zabezpečovali dopravu, boli ste s ňou spokojný?
Komentár:

áno

Ubytovanie
Boli ste spokojný s ubytovaním?
Komentár:

áno

Vyhovovala Vám miestna strava:
Komentár:

nie

Koľko Vám trvala cesta z ubytovania do samotnej školy? 20 minút peši od školy
Komentár: Bola som rada, že sa možem prejsť a ušetrila som peniaze na dopravu.
Vyučovanie
Postačovala Vám denná dĺžka výuky?
Komentár:

áno

Prekážalo Vám niečo v spôsobe vyučovania?
Komentár:

nie

Aký bol počet študentov vo Vašej triede?
Komentár: 4 -6 študentov v priemere
Aký bol priemerný vek ďaľších účastníkov kurzu?
Komentár: priemer 20 rokov
Boli v triede ďalší študenti zo Slovenska, či z Čiech?
Komentár: dievča z Česka, ale len jeden týždeň.

áno

Ak áno, prekážalo Vám to?
Komentár:Bola tam len jeden týždeň, pri dlhšom období by to bol problém.

nie

Z ktorých krajín boli ostatní účastníci kurzu?
Komentár:90 % študentov bolo z Emirátov a tu bol problém, pretože v triedach sa často používala
arabčína.
Aká bola úroveň Vašej angličtiny na začiatku pobytu:
Pre Intermediate

Dosiahnutá úroveň na konci pobytu:
Intermediate

Výhody a nevýhody pobytu
Mali ste problémy komunikovať s miestnymi ľuďmi?
áno
Komentár: áno, hlavne zo začiatku, potom už to bolo lepšie, ale aj tak som im nerozumela tak dobre
ako v škole.
Mali ste sny v angličtine?
Komentár:

nie

Dotazník o absolvovanom jazykovom pobyte
Po akom čase ste zbadali napredovanie v jazykových znalostiach?
Komentár: po troch týždňoch
Myslíte si, že dosiahnutý pokrok v angličtine bol adekvátny Vašej investícii?
Komentár:
Bola celková dĺžka pobytu postačujúca?
Komentár: potrebovala by som viac času, ešte aspoň mesiac

áno

nie

Bol pre Vás kurz prínosom a čo považujete za najväčší prínos pobytu?
Komentár:zlepšenie speaking and listening

áno

Čo Vám počas pobytu nevyhovovalo?
Komentár: zloženie národnosti v triedach (neviem, či sa dá tento fakt nejak ovplyvnit)
Využitie voľného času
Ako ste trávili voľný čas po skončení vyučovania?
Čítala knihy a pozerala TV v angličtine a pripravovala sa na hodinu.
Využili ste niektorý z programov organizovaných školou?
nie
Komentár:len raz a to Porchester Castle
Aká výška vreckového je podľa Vás postačujúca na 1 týždeň pobytu?
Komentár: 60 libier
Aký typ kurzu by ste chceli v budúcnosti absolvovať?
Komentár: zameraný len na komunikáciu
Do ktorej krajiny by ste chceli ísť a na akú dobu?
To by záviselo od financií
Čo bolo hlavným dôvodom, že ste sa rozhodli pre jazykový kurz v zahraničí?
Uspieť na pracovnom pohovore.
Doporučili by ste túto školu aj ďalším záujemcom?
Škola aj učitelia boli super a snažili sa pomoct.

áno

Iné pripomienky
Známkovanie školy (1 výborné, …, 5 zlé)
výuka
ubytovanie
2
2

voľný čas
2

lokalita
1

Ako ste sa dozvedeli o agentúre TRAWELL Service
internet
ak cez internet, prosím upresnite: hľadala som agentúry cez internet a pozrela som si Vaše ponuky
Ak ste zvažovali viaceré ponuky, čo rozhodlo, že ste ste sa rozhodli pre našu agentúru?
Dobré ceny a úprimný úvod (preslov)

