Pozdravljeni!
Tukaj v Gentu je super. Letos imamo posebno srečo z vremenom, saj tudi
domačini pravijo, da to ni tipično belgijsko vreme. Večinoma je sončno, seveda
pa nas vsake toliko časa obišče dež. Študij socialnega dela v angleškem
programu tukaj poteka v majhnih skupinah. Prvi semester smo bili večinoma
skupaj s 4 drugimi sošolci. Večina profesorjev je zelo prijaznih in se da z njimi v
miru pogovoriti in so ti zmeraj pripravljeni pomagati. Tudi naloge v sklopu
predmetov, ki ti na koncu prinesejo kreditne točke, niso tako zelo zahtevne, se
jih pa s časoma precej nabere. Angleščina res ni problem, tako da, če je koga
strah pred neznanjem angleškega jezika, naj nikakor ne spusti te izkušnje.:)
Kolikor sem imela časa izkusiti v teh parih mesecih tukaj, napredek angleščine
je, da se izuriš v hitrosti govorjenja, pridobiš nekaj novih besed. Večinoma pa
opažamo tukaj v domu, da niti ne rabimo angleščine za kakšno besedo, moramo
jo samo ponoviti v maternem jeziku in večinoma se najde kdo, ki uporablja
enako ali podobno besedo v njegovem jeziku:) Kakorkoli, glede študija, edina
večja ovira, ki se nama je z Anžetom postavila pred nama, je praksa. Če tu želiš
opravljati prakso, brez podlage nizozemskega jezika moraš sam stopiti v akcijo.
S strani mentorice sva dobila dva kontakta, prva organizacija nama ni dala
podlage za opravljanje prakse, kot bodoča socialna delavca nisva imela skoraj
nobenega stika z uporabniki, kar se tiče druge organizacije, pa nama je rekel že
sam direktor, da rabiva zelo fleksibilen čas, in spet je tu problem jezik. Tako sva
sedaj še zmeraj v iskanju in po izpitnem obdobju bova skušala kontaktirati
zavetišča za brezdomce ali matere z otroki, ipd., saj sva dobila informacije od
študentk, ki so bile lani na izmenjavi v Ljubljani.
Drugače pa je večina predmetov zanimivih in vsaj pri našem oddelku ni nekega
monotonega predavanja. Pri nekaterih predmetih celo dobiš na začetku leta
knjigo in imaš ob koncu semestra predstavitev, to je pa to. V prvem semestru
smo imeli en super predmet, deljen na dva dela: glasba in umetnost. Pri tem smo
dobili veliko podlage, kako se približati osebam prek glasbe in ustvarjanja.
Predmet nam je res vzel vsako sredo celo popoldne, ampak je bilo vredno!
Upam, da vam moje informacije pridejo v pomoč.
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