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:
Boli informácie poskytnuté našou agentúrou dostatočné?
Komentár:

LAL London
áno
nie

V prípade, že sme Vám zabezpečovali dopravu, boli ste s ňou spokojný?
áno
nie
Komentár:
Ubytovanie
Boli ste spokojný s ubytovaním?
áno
nie
Komentár:
Vyhovovala Vám miestna strava:
áno
nie
Komentár: Hostmum, pani u ktorej som bývala, varila skutočne dobre a dokonca som zažila pár
multikultúrnych večerov kedze Pochádza z Jamajky a jej manžel Skót pracujúci pre charitu, v tom case
hosťoval svojho priateľa z manželkou z Peru:)
Koľko Vám trvala cesta z ubytovania do samotnej školy?
Komentár: zhruba 15-20 minút autobusom, záležalo to od špičky
Vyučovanie
Postačovala Vám denná dĺžka výuky?
áno
nie
Komentár:
Prekážalo Vám niečo v spôsobe vyučovania?
áno
nie
Komentár:
Aký bol počet študentov vo Vašej triede?
áno
nie
Komentár: cca 12, počet bol uspokojivý a vhodný na štúdium
Aký bol priemerný vek ďaľších účastníkov kurzu?
Komentár: cca 30, našli sa aj mladší študenti od 18 do 25 ale aj starší od 50 vyššie. Vôbec to však
nevadilo a doteraz som s niektorými z nich v kontakte, takí boli mladí duchom..:)
Boli v triede ďalší študenti zo Slovenska, či z Čiech?
áno
nie
Komentár: prvého Slováka ktorého som videla prišiel až 2 týždne pred mojím odchodom a bol v inej
triede.
Ak áno, prekážalo Vám to?
Komentár: Rozprávali sme sa v angličtine.

áno

nie

Z ktorých krajín boli ostatní účastníci kurzu?
Komentár: Najviac Nemecko, Južná Kórea, Japonsko potom Brazilia a Španielsko.
Aká bola úroveň Vašej angličtiny na začiatku pobytu:A2 slabá, nevedela som správne komunikovať
Beginner

Elementary

Pre Intermediate

Intermediate

Upper Intermediate

Advanced

Excelent

Intermediate

Upper Intermediate

Advanced

Excelent

Dosiahnutá úroveň na konci pobytu:
Beginner

Elementary

Pre Intermediate

Výhody a nevýhody pobytu
Mali ste problémy komunikovať s miestnymi ľuďmi?
áno
nie
Komentár: Mojím cielom bolo dostať sa do Upper Intermediate čo soma j mohla, ale keďže som mala
viac starostí naraz (hľadanie si ubytovania a s tým spojené starosti) nenechala som sa preradiť aby
som to zvládala.

Dotazník o absolvovanom jazykovom pobyte
Mali ste sny v angličtine?
Komentár: iba jeden však

áno

nie

áno

nie

Bola celková dĺžka pobytu postačujúca?
áno
Komentár: pokial by ma nevzali na intership určite by som si pobyt chcela predĺžiť

nie

Po akom čase ste zbadali napredovanie v jazykových znalostiach?
Komentár: po dvoch tyzdoch
Myslíte si, že dosiahnutý pokrok v angličtine bol adekvátny Vašej investícii?
Komentár: určite

Bol pre Vás kurz prínosom a čo považujete za najväčší prínos pobytu?
áno
nie
Komentár: jednoznačne zlepšenie komunikácie v angličtine a stretnutie nových skvelých ľudí, zážitky
Čo Vám počas pobytu nevyhovovalo?
Komentár: cestovanie , dalo sa zmeniť ale moja hostfamily a spolubývajúci Talian, student v mojom
veku, boli natoľko milí, že som tam chcela ostať.
Využitie voľného času
Ako ste trávili voľný čas po skončení vyučovania?
Prvý mesiac som trávila vela času v meste a spoznávaním Londýna, druhý mesiac viac štúdiom.
Využili ste niektorý z programov organizovaných školou?
áno
nie
Komentár: raz prvé dni, potom sme si to organizovali už sami 
Aká výška vreckového je podľa Vás postačujúca na 1 týždeň pobytu?
Komentár: prvé dni chce človek určite vela cestovať do mesta na to je vhodné cca 150 eur, potom
stačí aj menej, ale jednoznačne cestovné je veľmi drahé.
Aký typ kurzu by ste chceli v budúcnosti absolvovať?
Komentár: Business angličtina, alebo možno general kurz ale vyšší level.
Do ktorej krajiny by ste chceli ísť a na akú dobu? Nový Zéland, Austrália, cca 3 mesiace
Čo bolo hlavným dôvodom, že ste sa rozhodli pre jazykový kurz v zahraničí?
Ukončenie vysokoškolského vzdelania a môj záujem o pobyt v zahraničí spojení so štúdiiom jazyka,
spoznanie nových ľudí..
Doporučili by ste túto školu aj ďalším záujemcom?
Určita áno,škola má skvelých lektorov, ochotných kedykoľvek pomôcť, odporúčam ju komukoľvek.
Iné pripomienky
Twickenham je nielen pekné mesto, ale aj dobrá lokalita len cca 20 minut od stanice Waterloo, ktorá
má dobré napojenie na všetky ostatné časti Londýna
Známkovanie školy (1 výborné, …, 5 zlé)
výuka
ubytovanie
voľný čas
lokalita
1
2
1
1
Ako ste sa dozvedeli o agentúre TRAWELL Service
od známeho
letáčik na vývesnej tabuli
inzerát v novinách
internet
ak cez internet, prosím upresnite:
Pri hľadaní možností podobného jazykového kurzu som natrafila na vašu agentúru.
Ak ste zvažovali viaceré ponuky, čo rozhodlo, že ste ste sa rozhodli pre našu agentúru?
Určite lepšia ponuka a cena. Iné agentúry v hlavnom meste ponúkali za podobnú zaplatenú sumu
zhruba pol času pobytu v zahraničí. A tiež som bola spokojná s rodinným prístupom vašej agentúry na
ktorú som sa mohla kedykoľvek obrátiť.

