Tomáš Kuderjavý,

1.

poslucháč Jazykovej školy, Plzenská 10, žiak
maturitného ročníka Gymnázia J.A.Raymana, Prešov
Štipendijný pobyt Goethe inštitútu absolvoval v Mníchove

Tomáš, bol pobyt v Mníchove a jazykový kurz lepší alebo horší, než si očakával?
Konkrétny príklad na nejaké pozitíva J príp. negatíva L?
Určite bol lepší, ako som čakal. Organizácia vyučovacieho procesu aj voľného
času, výletov, takisto aj prístup učiteľov boli na vysokej úrovni.

2.

Zmenil štipendijný jazykový pobyt v Nemecku tvoj vzťah k nemčine?
Začal som sa nemčine venovať ešte viac, začala ma viac baviť a aj vďaka tomuto
pobytu som sa rozhodol maturovať z nemčiny.

3.

Aká bola jazyková vybavenosť iných účastníkov v tvojom kurze? Bol si lepší / horší
v porovnaní s nimi?
Po vstupnom teste som bol priradený do prípravného kurzu na skúšku Goethe
Zertifikat C1, čo zodpovedalo presne tomu, že som na Jazykovej škole predtým
absolvoval Vyšší kurz – na úrovni B2. Myslím, že sme boli v skupine približne
na rovnakej úrovni. Niektorí lepšie rozprávali, hlavne tí, ktorí už istý čas
v Nemecku žijú, ale na druhej strane sa potrebovali zamerať viac na gramatiku.

4.

Do akej miery Ti pri získavaní jazykových zručností pomohla Jazyková škola
Prešov?
Určite je Jazyková škola hlavným zdrojom mojich jazykových schopností.
Začínal som tu od prvej prípravky, keď som ešte nevedel ani slovo po nemecky.

5.

Keby si mal v skratke opísať Nemecko, čo by si po svojich vlastných
skúsenostiach a zážitkoch povedal?
Viac-menej by som len potvrdil už to staré známe, že Nemci si potrpia na
poriadok a systém, o čom som sa presvedčil v meste, na uliciach ale aj
priamo na Goetheho inštitúte a vnímal som to veľmi pozitívne, pretože mi to
uľahčilo celý pobyt.

Štipendijné pobyty v hodnote cca. 2000 EUR poskytuje každoročne od r. 2006
GOETHE- INSTITUT poslucháčom Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov.
Konkrétneho štipendistu určí Jazyková škola. Štipendium zahŕňa: poistenie,
náklady na ubytovanie, stravovanie, dopravu do a z miesta konania jazykového
kurzu, vreckové a samozrejme štvortýždňový jazykový kurz na jednej
z pobočiek Goethe Institut.

