Dotazník o absolvovanom jazykovom pobyte
Vážená pani, vážený pán, prosíme Vás o vyplnenie nižšie uvedených otázok o absolvovanom jazykovom kurze v
zahraničí. Radi by sme takýmto spôsobom odstránili nedotatky a zlepšili, prípadne doplnili naše služby podľa
skúseností a predstáv klientov. Za všetky odpovede Vám budeme veľmi vďační. Navyše, ak nám zašlete
vyplnený dotazník, tak pri budúcej objednávke získate zľavu 1000,- SK. Ak sa niekto prihlási na Vaše
odporúčanie získate tým odmenu 500,- SK.
Ing. Jolana Kürtiová, TRAWELL Service

Vybavovanie pobytu
Škola v ktorej ste absolvovali jazykový kurz:
Gozo B.E.LS.
Boli informácie poskytnuté našou agentúrou dostatočné?
áno
Komentár: Aź na pár drobností týkajucich sa školy boli informácie dostatočné, tie isté nepresné informácie mali
aj študenti z iných krajín preto sa domnievam, že neprené informácie poskytuje škola agentúram.
V prípade, že sme Vám zabezpečovali dopravu, boli s ňou spokojní?
Komentár: všetko bez problémov, iba malé zdržanie pri ubytovávaní
Ubytovanie
Boli ste spokojní s ubytovaním?
Komentár: veľmi prijemne ubytovanie
Vyhovovala Vám miestna strava:
Komentár: strava na Goze je veľmi chutná a pomerne lacná

áno

áno

áno

Koľko Vám trvala cesta z ubytovania do samotnej školy?
Komentár: pešo 40 minút, autom 10
Vyučovanie
Postačovala Vám denná dĺžka výuky?
Komentár:
Prekážalo Vám niečo v spôsobe vyučovania?
Komentár:
Aký bol počet študentov vo Vašej triede?
Komentár: každý týždeň sa počet menil
Aký bol priemerný vek ostatných účastníkov triedy?
Komentár:

áno

nie

6 - 10
Okolo 30 rokov

Boli v triede ďalší študenti zo Slovenska, či z Čiech?
Komentár: môj brat

áno

Ak áno, prekážalo Vám to?
Komentár:

nie

Z ktorých krajín boli ostatní účastníci kurzu?
Komentár: španielsko, taliansko, švajčiarsko, rusko, kazachstan, nemecko
Aká bola úroveň Vašej angličtiny na začiatku pobytu:
Upper Intermediate

Dosiahnutá úroveň na konci pobytu: Advanced

Beginner

Elementary

Pre Intermediate

Intermediate

Upper Intermediate

Výhody a nevýhody pobytu
Mali ste problémy komunikovať s miestnymi ľuďmi?
Komentár:

Advanced

Excelent

nie

Mali ste sny v angličtine?
Komentár:

nie

Po akom čase ste zbadali na sebe napredovanie v jazykových znalostiach?
Komentár: po krátkom čase
Myslíte si, že dosiahnutý pokrok v angličtine bol adekvátny Vašej investícii?
áno
Komentár: rozhodne by som do takéhoto investoval znova
Bola celková dĺžka pobytu postačujúca?
nie
Komentár: 3 týždne sú priliš krátky čas
Bol pre Vás kurz prínosom a čo považujete za najväčší prínos pobytu?
áno
Komentár: zlepšenie angličtiny a oddych
Čo Vám počas pobytu nevyhovovalo? Doprava do školy
Komentár: autobusom sa do školy jednoducho nedá dostať, musíte ísť pešo, čo je však veľmi ďaleko alebo na
bicykli, čo je však stále len hore kopcom, takže ostáva taxík alebo auto, čo však nie je najlacnejšie
Využitie voľného času
Ako ste trávili voľný čas po skončení vyučovania?
Využili ste niektorý z programov organizovaných školou?
Komentár:
Skúšali ste si nájsť prácu?
Komentár:
Ak ste boli úspešný, ako sa Vám to podarilo?
Komentár:
Aká výška vreckového je podľa Vás potrebná na 1 týždeň pobytu?
Komentár:
Aký typ kurzu by ste chceli v budúcnosti absolvovať?
Komentár:

áno

nie

áno

nie

Do ktorej krajiny by ste chceli ísť a na akú dobu?
Čo bolo hlavným dôvodom, že ste sa rozhodli pre jazykový kurz v zahraničí?
Lokalitu sme vyberali aj ako prazdninovú destináciu
Doporučili by ste túto školu aj ďalším záujemcom?
Určite
Známkovanie školy (1 výborné, …, 5 zlé)
výuka
ubytovanie
2
1
Iné pripomienky

voľný čas
2

lokalita
1

Ako ste sa dozvedeli o agentúre TRAWELL Service
internet
ak cez internet, prosím upresnite: pri vyhľadávaní jazkových pobytov na ostrove Gozo som natrafil na
agentúru Trawell

