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Kortrijk
játék után

az állomáson az interaktív

Kortrijk
Körülbelül 70-75.000 lakosa van a városnak. Nem túl nagy, könnyen bejárható,
de minden megtalálható itt, amire szüksége van az embernek. Nagyon olcsó
élelmiszer áruházak, piac van hétfőnként délelőtt (itt aztán minden van a
gyümölcstől kezdve kozmetikumokon át a ruháig), ha korán kelő vagy, akkor
tanítás előtt el tudsz látogatni ide, ugyanis reggel 7-től már nyitva van. Tetszik
Kortrijk, mert nem nagy város mégis van minden amire a hétköznapi életben
szükség lehet/ igény van rá. Van mozi, színház, bowling, sok, hangulatos
söröző, bank, diszkó, gyorsétkezde, szóval minden. Mindez természetesen a
belvárosban, közel a vasút-és buszpályaudvarokhoz.

Kiutazás:

Én személy szerint busszal utaztam ki, hogy vihessek jóval több csomagot, mint
amennyi a repülőn megengedett (gondoltam szükségem lesz rá az itt töltött 5
hónap alatt). Az EUROLINES-szal utaztam. A busz kényelmes volt és 20 km-re a
szállásomtól (Gentbe) volt a megálló. A jegyem 10.000Ft-ba került és úgy
gondolom, hogy megérte, mivel sem az első napokban, sem most nem
szenvedek hiányt, mindent sikerült kihoznom, amire csak szükségem lehet.
Kinn az egyik (már korábban érkezett) csoporttársam fogadott az állomáson és
tovább utaztunk Torhoutba (ahol lakom) vonattal, amely 15 percet vett igénybe.

Szállás:
Az iskolától 2 percre lakom egy tetőtéri 5 szobás lakásban. (szerencsés vagyok
 ) A lakásban volt még egy nagy nappali is,ami alkalmat adott párszor
kisebb összejövetelekre. Két spanyol és két lett lánnyal élek, akik nagyon
kedves, barátságos emberek. Jó helyre kerültem. A landlord (a ház
tulajdonosa) mindenben segítségünkre volt. Habár nem ebben a városban
lakott, de bármikor szükségünk volt rá, vagy szerelni kellett valamit, ő fél órán
belül megérkezett. Ami a legjobb volt, hogy a szobáért havi € 205 kellett
fizetnünk.

A lakásunk. (a tetőtéri lakás a miénk)
után)

a szobám egy része (érkzés

Oktatás:
A tanfolyam 3 hétig tartott. Az első napon 12-15 fős csoportokra osztottak
minket így könnyebben, hatékonyabban folyhatott az oktatás. Reggel 9.00kor kezdődött a tanítás 13.00ig, majd egy órás szünet után 14.00-től 16.00-ig.
Mi másik városban laktunk (Torhout) de a gyors és nagyon jól szervezett
közlekedésnek köszönhetően nem okozott gondot számunkra az utazás.
Megtanultuk azokat a dolgokat, amelyek a mindennnapi életünkben nagy
segítséget nyújtottak (pl. számokat, élelmiszereket, a mondatalkotás módját,
hasznos kérdéseket , útvonalat). Legtöbbször tanítás volt, de két alkalommal

kirándulni is mentünk, kétszer pedig interaktív játékkal színesítették az oktatást.
Ezeket nagyon élveztük! Például amikor az útbaigazítást tanultuk, másnap
délután az ebédidő után a kortrijki állomáson kellett találkoznunk. Mindenki
kapott egy térképet és egy leírást. Kisebb csapatokat alkottunk és a
célállomásnál meg kellett találnunk a tanárnőket, akik egy kávézó teraszán
vártak ránk. Minden állomásról volt egy kérdés. Máskor pedig kirándulni
mentünk Doornikba (fantasztikus, nagy vásár volt éppen, amit a legtöbb lány
ki is használt a délutáni szabadidő alkalmával) ahol délelőtt szintén az
útvonalat kellett gyakorolni. Amikor az élelmiszereket tanultuk, másnap el
kellett mennünk a piacra és kitölteni egy kérdőívet (amelyet csak úgy tudsz
kitölteni, ha megtanultad a zöldségek, gyümölcsök nevét és a vásárlással
kapcsolatos kérdéseket). Nagyon izgalmas módja volt a tanulásnak, mindenki
élvezte. A tanfolyam végén szóbeli és írásbeli vizsgát kellett tennünk. Nem
mondom, hogy nem kell tanulni rá, de a tanfolyam ideje alatt is rengeteget
tanul az ember és a sok interaktív játék során megtanulja alkalmazni is azt! A
vizsga minden részéből 50-50%-ot kellett elérni. A szóbeli vizsgán be kellett
mutatkozni, az órát leolvasni, a színeket felismerni és mondani, valamint
néhány, szóban feltett kérdésre válaszolni. Az írásbeli részét mondatokat
pótló, összekötős feladatok voltak. Mindenkinek sikerült a vizsga. Tanfolyam
ideje alatt nagyon összekovácsolódik a csapat! Minden hétre akad program
és hétvégén együtt látogatjátok a szebbnél szebb városokat.

Páran Oostende-be, a tengerpartra mentünk egy hétvégén.

egy szünetben az egyetem büféjében

a Doornik-i kiránduláson

A mindennapi élet:
A közlekedés Kortrijkban teljesen ingyen volt (kaptunk ingyen buszjegyet,
amelyet korlátlanul használhattunk a szemeszter végéig). A Torhoutban élő
diákok számára biztosítottak bérletet, amelyet valójában ingyen kaptunk
szintén, mert habár kifizettük, de visszafizette az egyetem az árát. Akárhova
terveztük a kirándulást, utazást, mindig vonattal volt a leggyorsabb és
legcélszerűbb utazni. Valamint hétvégenként(péntek estétől vasárnap estig)
hatalmas kedvezmények vannak a Belgiumon belül tett utazásokra. Például,
az egyik vasárnap elmentünk Brüsszelbe, oda-vissza €8-ért. Felhasználhatjátok
a hétköznapi Belgiumon belüli kirándulásokra a GO PASS ticket-et, amely €50be kerül és Beliumon belül bárhová utazhatsz vele 10 alkalommal, amely
szintén nagy kedvezménynek számít!
Az étkezés: Az egyetem bisztrójában (fenti kép) nem volt minden olcsó, de a
levest érdemes volt megvenni, mert hatalmas adagot adtak és mindig
finomat főztek. Népszerű volt a diákok körében.
A legcélszerűbb megoldásnak a szendvics készítés és leves vásárlása volt. Ez
elég volt számunkra egy napra. Leves: € 2.50. A csokoládé a boltokban
nagyon-nagyon olcsó (10 Baunty €2 ) és rengeteg autómata van az iskola
területén amelyből tudsz vásárolni (€ 0.70), viszont több nagyobb áruház is
közel van az iskolához (ALDI, GB), ahol mindent megtalálsz, amire szükséged
lehet aznap. Néhány tájékoztató jellegű ár az élelmiszerekről:
sajt (szeletelt) € 1,20
kenyér (toast 1 kg) €1,40
tej (1 l-es) € 0,80
üdítő (2 l-es kóla) € 1,80

és végezetül: csokik darabja úgy 40 Ft-ba kerülnek.

Remélem segítettem tájékozódni/dönteni Belgiummal és az EILC
tanfolyammal kapcsolatban. Nagyon jó csapatok jönnek össze, rengeteg
csapatépítő program van, amely sokat segít még a zárkózottabb
hallgatóknak is! Ajánlom mindenkinek, mert felejthetetlen élményt és sok
tapasztalatot nyújt!
2009. október 10.

