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02-06 EKİM 2017 TARİHLİ HALK OYUNLARI TEMALI MACARİSTAN HAREKETLİLİĞİ  

 

Merhabalar…  

Proje faaliyetlerimizi sizlerle paylaştığımız bültenimizi çıkarmanın sevincini yaşıyoruz.  

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki proje ortağımız Kispesti Waldorf Okuluna yaptığımız ziyaret sırasında gerçek-

leştirdiğimiz halkoyunları temalı çalışmalarımız ve öğrenme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışaca-

ğız. Öncelikle bu yazıda kendi gözlemlerimi sizlerle paylaşmak isteriz.  

Program toplamda beş gün sürdü. İlk gün, Waldorf eğitim sistemi semineri, okul tanıtımı ve ders gözlemleri yapıldı. 

Ziyaret ettiğimiz okul, Waldorf sistemiyle eğitim veren ender okullardan biriydi. Waldorf sistemi, eğitimi bir sanata 

dönüştürerek, çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel bir çok açıdan dengeli ve çok yönlü geliş-

melerini amaçlayan bir eğitim sistemidir. Bu bağlamda okulun ve sınıfların tasarımında doğal malzemelere yer veril-

diğini ve öğrencilerin doğayla iç içe ve gündelik yaşam içerisinde, not sisteminin ve sınıfta kalmanın olmadığı bir eği-

tim sistemiyle yetiştirildiğini gözlemledik. Plastik malzemeler yerine ahşap malzemelerin kullanıldığı, ders kitapları-

nın, ezber ve sınav sisteminin olmadığı, öğrencilerin kendi ders kitaplarını yazdıkları, ağaç dalları, tahta, pamuk, yün, 

keçe, kozalak gibi doğal maddelerle kendi oyuncaklarını icat ettikleri ve ilkokul öğrencilerinin iğne, iplik ve örgü mal-

zemeleriyle el becerilerini geliştirdikleri bir eğitim sistemini ilk defa ve yakından gözlemleme fırsatımız oldu. Öğret-

men ve öğrencilerimiz, Waldorf eğitim sistemiyle eğitim veren bu gözde okulda ilk gün derslere katılarak yakından 

gözlem yapma fırsatını buldular.  

Faaliyetlerimizin ikinci gününde sabahleyin Macaristan’ın geleneksel yaşam tarzı ve doğal güzelliklerinin tanıtımının 

yapıldığı Szentendre Açık Hava Müzesi ziyaret edildi. Öğleden sonraki faaliyetlerimizde Macaristan halkoyunları ekibi 

kendi yöresel ve geleneksel danslarının sunumlarını yaptılar. Ardından seçtikleri birkaç dansı katılımcı öğretmen ve 

öğrencilere öğreterek, farklı kültürlerden katılımcıların hep birlikte uyum içerisinde Macar halk oyunlarını oynama-

ları sağlandı. Bu da adı “birlik” olan projemizin amaçlarına uygun bir faaliyetti. 

Çarşamba günü öğlene kadar olan süre zarfında çeşitli tarihi mekanlara gezi düzenlendi. 9. yüzyılda Macaristan'a yer-

leşen 7 Macar kabilesi ve geçmişten günümüze Macaristan’ı yöneten Macar devlet adamlarının heykellerinin bulun-

duğu Kahramanlar Meydanı başta olmak üzere önemli tarihi mekanları yakından inceleme ve Budapeşte tarihi hak-

kında bilgilenme fırsatımız oldu. Öğleden sonra, Polonya ve Romanya halkoyunları ekipleri, ülkelerindeki halkoyunla-

rı hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra, halkoyunları gösterilerini gerçekleştirdiler. Ardından katılımcılar, 

hep birlikte bu oyunları oynadılar. 

Perşembe günü sabahın erken saatlerinde, Türklerin 145 yıl hüküm sürdüğü Buda Kalesini ziyaret ettik ve Buda ken-

tinin tarihi mekanlarını yakından görme imkanımız oldu. Aynı gün, son Budin Valisi Abdurrahman Paşa’nın mezarını 

ziyaret ettik. Mezar taşında Macarcasıyla birlikte Türkçe olarak şöyle yazıyordu: “145 yıllık Türk egemenliğinin son 

Budin Valisi Abdurrahman Abdi Arnavut Paşa, bu yerin yakınında 1686 Eylül ayının ikinci günü öğleden sonra yaşa-

mının 70. yılında maktul düştü. Kahraman düşmandı, rahat uyusun.”  

Aynı gün öğleden sonra, Kispesti Waldorf Okulunda, Zile Hüseyin Gazi ve Fevzi Çakmak Ortaokulları öğrencilerinin 

müşterek hazırladığı Türk halkoyunları gösterisi sahne aldı. Öğrencilerimizi dört ay boyunca bu faaliyete hazırlayan 

ve emeğini esirgemeyen Mustafa ZOROĞLU başta olmak üzere halkoyunları ekibinde yer alan tüm öğrencilerimize 

teşekkür ederiz. Portekiz halkoyunları ekibinin de geleneksel danslarını sunmasının ardından, halkoyunlarımız tüm 

katılımcıların iştirakiyle tekrar icra edildi. Faaliyetlerimizin son gününde sabahleyin katılımcılara serbest bir zaman 

tanındı; katılımcılar alışveriş yaptılar. Öğleden sonra ise tüm ortak okulların iştirakiyle katılımcı ülkelerin çeşitli gele-

neksel dansları hep birlikte icra edildi. Ardından kapanış konuşması ve sertifika töreni yapılarak bir haftalık program 

sona erdi.  

Projemize destek veren Zile Kaymakamımız Sayın Adnan TEZCAN’a, Zile Belediye Başkanımız Lütfi VİDİNEL’e ve Zile 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat KÜÇÜKALİ’ye teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca yurtdışı proje ortaklarımıza gönde-

rilen hediyelerin önemli bir kısmına sponsor olan Zile Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim ÜÇKÖYLÜOĞLU’na, Türk 

halkoyunları ekibimizi faaliyete hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa ZOROĞLU’na, Macaristan okul koordi-

natörleri Oláh ANNA, Tamas TOTH, Csaba FERENCZ’e, Macaristan faaliyetleri öncesinde ve sonrasında okullar arası 

koordinasyonu sağlayan Proje Koordinatörü Gönül CANBAY’a, öğrencilerimize refakat eden Elif ÇIVAK’a, projeye des-

teğini esirgemeyen okul müdürleri Abdul Halık KILIÇ ve Şamil AKINCI’ya teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca öğretmen 

ve öğrencilerimize bu fırsatı sunan T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na da teşekkür ederiz. 

İlyas CANBAY  
İngilizce Öğretmeni  
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02-06 EKİM 2017 TARİHLİ HALK OYUNLARI TEMALI MACARİSTAN HAREKETLİLİĞİ  

 Erasmus+ KA219 projemiz United Nations in One Name (UNION)’ın  üçüncü durağı Macaristan’ın  

Budapeşte kentiydi.  2-6 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşen “Halk Oyunları” temalı ziyaretimizin beş 

günlük programında eşsiz deneyim ve bilgiler edinildi.  

BİRİNCİ GÜN (02.10.2017)  

Açılış programı tüm ortakların milli marşlarının okunmasıyla başladı. Kısa bir müzik dinletisinin ardından  

projenin Macaristan ayağında gerçekleşecek etkinliklerden bahsedildi. Sonrasında Waldorf eğitim sistemi  

tanıtıldı. Öğrencilerin de dâhil olduğu sunumda, öğrenciler katılımcılardan gelen eğitim sistemi ve deneyimleri 

ile ilgili soruları da cevapladılar. Program sonunda okul ve derslikleri gezildi. Bazı dersler yakından gözlemlen-

di. Uygulamalı ders etkinlikleriyle Waldorf sistemi daha yakından tanındı. İlk günden kareler:  
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İKİNCİ GÜN (03.10.2017)  

Sanat köyü olarak bilinen Szentendre kasabasına gidildi. 18. Yüzyıldan kalma mimari eserlerin bozulmadan 

kaldığı, içinde pek çok müze ve galeri bulunduran bu yer, Macaristan’a gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken 

yerler arasında gösteriliyor. Sonrasında yine Szentendre’de bulunan Skanzen açık hava müzesine gidildi.   

Burada 18. Yy’dan 20. Yy’a kadar olan dönemde Macarların köy ve çiftlik yaşamına dair gözlemler edinildi.   

Dönüşte okulda Macar halk oyunları gösterisi sunuldu ve katılımcılardan öğrendikleri danslara eşlik etmesi 

istendi. İkinci günden kareler:  
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ÜÇÜNCÜ GÜN (04.10.2017)  

Kısa bir şehir turu yapıldı. Bu turda Hősök tere (Kahramanlar Meydanı) , Vajdahunyad Kalesi,  Varosliget (şehir 

parkı) ve bazı tarihi mekanları görme ve haklarında bilgi edinme imkanı bulduk. Dönüşte Polonya ve Romanya 

halk oyunları tanıtıldı. Öğrenilen danslara daha sonra tüm ortak ülkelerden gelen katılımcılar eşlik etti. Günden 

kareler:  
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DÖRDÜNCÜ GÜN (05.10.2017)  

Dördüncü gün Budapeşte’de Tuna nehri kıyıları gezildi. Tuna nehrinin Buda ve Peşte olarak ikiye ayırdığı ken-

tin tarihi hakkında bilgi verildi. Buda kalesinde son Budin valisi Abdurrahman Abdi Paşa’nın mezarını ziyaret 

ettik. Sonrasında okula geçilerek, Portekiz ve Türk halk oyunları tanıtım gösterileri yapıldı. Mustafa Zoroğlu 

tarafından eğitilen öğrencilerimiz, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden derledikleri halk oyunlarını sundular.  Ayrıca 

halk oyunları tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla birlikte oynandı. Dördüncü günden  kareler:  
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ALTINCI GÜN (05.10.2017)  

Programın son gününde kapanış programı vardı. Elde edilen kazanımlar gözden geçirildi. Öğrenilen tüm halk 

oyunları tüm katılımcılar tarafından hep birlikte keyifle tekrar oynandı. Program birtakım hediyelerin ve   

katılım sertifikalarının sunumuyla sona erdi.  
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KATILIMCILARIN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ 

ABDULHALIK KILIÇ  

Zile Hüseyingazi Ortaokulu Müdürü 

      Öğrencilerimizle birlikte yaptığımız Macaristan ziyareti hak-

kında görüşlerime, ziyaretimizde bizi karşılayan, misafir eden 

ve misafirperverliğin ne olduğunu bize davranışlarıyla anlatan, 

Macar koordinatör Tamaş Bey’e minnettarlığımı ifade ederek 

başlamak istiyorum.  

      Okul idaresinin ve diğer ortakların, ziyaretin amacına uygun 

şekilde sona ermesine katkıları gerçekten çok iyiydi. Katılımcı-

lar bütün etkinliklere keyifle katıldı. Tüm katılımcılar tarafın-

dan etkinliklerin hep birlikte projenin adına yakışır şekilde, 

birlik ve beraberlik içerisinde yapılması çok güzel bir ortam 

oluşturdu. 

      Projenin amacına uygun bir şekilde ziyaretin gerçekleştirilip, katılan tüm öğretmen ve öğrencilerin mutlu bir 

şekilde ziyareti tamamladığını görmek elbette beni de çok mutlu etti.  
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BİRLİKTE OYNAMAK 

Şamil AKINCI 

Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü 
 

 Erasmus+ KA2 çerçevesinde yapılan UNION pro-

jemiz kapsamında, Ekim ayının ilk haftasında Macaris-

tan’ın başkenti Budapeşte’de proje ortaklarımızla buluş-

tuk.  Halk dansları temalı bu 3. buluşmaya ev sahipliği 

yapan Macaristan ekibi arkadaşlarımız bizleri çok iyi 

karşıladılar. Kispesti Waldorf okulu, Çok Amaçlı Salonun-

da sıra ile katılımcı ülke milli marşları söylenerek, coşku-

lu bir açılış yapıldı. Hafta boyunca yapılacak faaliyetler 

hakkında bilgi verildi. Kispesti Waldorf okulunda uygu-

lanmakta olan Waldorf Eğitim Sistemi hakkında detaylı 

bir sunum yapıldı.  Anasınıfından koleje kadar okulun 

tüm bölümleri gezildi. Tarihi okul binasının tüm bölüm-

lerinin natürel ve ahşap eşyalarla donatılması, anasınıfı 

çocuklarının ahşap oyuncakları, okul öğrencilerin beslenme imkânları, grup ve bireysel çalışmalarda uygulanan 

sanatsal öğretim yöntemlerini yerinde görme ve inceleme imkânımız oldu. 

 Bir hafta boyunca her fırsatta gezip-görmeye ve şehri yaşamaya çalıştığım Budapeşte enfes bir şehir. 

Tarihi dokusu, mimarisi, doğası, ulaşım sistemi ve tabii ki Tuna Nehri ve üzerindeki güzel köprülerin şehrin 

siluetine katkısı muhteşem.  Bence, Budapeşte Avrupa’nın en güzel şehridir. 

 Proje etkinlikleri planlamasında, sabah şehir gezileri ve her öğle sonrası ortak ülkelere ait halk oyunla-

rı gösterileri düzenlendi. İlk önce gösteri sırası gelen ülke öğretmen ve öğrencileri dikkatle ve özenle danslarını 

sergiledi. Bizler büyük bir beğeniyle izledik. Sonra tüm katılımcılar birlikte o dansları oynadık. İlk bir iki dene-

mede pek beceremedik. Ancak yarım saatlik uğraştan sonra tüm ülke çocuklarının aynı dansı hep birlikte şaha-

ne oynamaları şaşırtıcıydı. Salı günü ev sahibi Macaristan, Çarşamba günü Polonya ve Romanya, Perşembe günü 

Portekiz ve Türkiye halk oyunları ekipleri gösterilerini sundular. Sonrasında hep birlikte sıra ile o ülkelere ait 

sunulan dansları birlikte oynadık. Kendi ülkemizin gösterileri sırasında yaşadığımız heyecan ve gurur, farklı 

ülke ve kültürlere ait dansları birlikte oynarken yüzlerde oluşan gülümseme, mutluluk tüm ülke çocuklarının 

birlikte başarması, kaynaşması ve sevinçle o dansların bir parçası olmaya çalışmaları görülmeye değerdi. İşte 

proje budur, yakınlaşma, kaynaşma ve paylaşma budur, bu proje hedefine ulaşmıştır dedim içimden. 

 Budapeşte havaalanına indiğimiz andan itibaren bizlere gösterilen misafirperverlik, ilgi, yakınlık ve 

yardımlarından dolayı başta ev sahibi ekip sorumlusu Tamaş olmak üzere Çaba’ya okul yöneticisi Anna’ya  ve 

tüm katılımlara gösterdikleri güler yüz ve dostlukları için çok teşekkür ederim. 

KATILIMCILARIN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ 
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Mustafa ZOROĞLU  

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni  

         İlk İlyas hocam benimle konuşup proje hakkında bilgi verdiğinde  

yaşadığım mutlulukla başladı bu güzel serüven. Halk oyunları ekibi  

çıkarmam gerektiğini öğrendikten sonra, 15 yıldır antrenör olarak  

çalıştıktan sonra yurtdışı tecrübesi yaşayacaktım ve harika bir duyguydu. 

Öğrenci seçimi; hangi bölgeleri oynatacağımı belirlemek, müzikler, tablolar, 

çalışmalar derken, 4 aylık güzel bir tempo içine girdik. Sonunda ekim ayı 

geldi heyecanımız ilk yola çıkışımızla tavan yaptı ve uçaktaydık.  

Macaristan’a doğru uçuyorduk. 4 aylık emekler, yeni bir kültür, farklı bir 

ortam ve harika bir tecrübe olması inancıyla Budapeşte’ye indik. Ve yurt 

dışındaydık… Heyecan, mutluluk ve sevinçle otelimize yerleşmemiz bir oldu. 

          Ve Budapeşte... Harika bir şehir, harika bir tarihle gözümü  

açtım. Nereye baksam tarih fışkırıyordu. Gözümü alamıyordum, sağa mı  

baksam sola mı baksam; gerçekten denildiği kadar güzel bir şehirdi  

Budapeşte… Bizi ilgiyle karşılayan Macaristan ekibiyle okullarına gittik. Okul 

da eskiden kalan tarihi bir bina. Farklı bir eğitim  sistemi vardı okulun. Kitap 

yoktu ve öğrenciler kendileri oluşturuyordu. Tüm bina doğaldı; ve çocukla-

rın her türlü sosyal aktivitelerini gerçekleştirmesi için gerekli sınıflar ve  

ortamlar mevcuttu. Kısaca okulu, sistemlerini ve eğitimlerini çok beğendim. 

           İlk gün Macaristan ekibi kendi profesyonel halk oyunları ve müzik dinletisiyle hem bizi çok güzel  

karşıladılar; hem de öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması daha da kolaylaştı. Gerçekten güzel bir gösteriydi; ve 

bu eğitim ve gösteriler, Perşembe gününe kadar devam etti. Sonunda 4 aylık emeklerin meyvesini alma zamanı 

gelmişti. Çocuklar harika bir gösteriyle herkesin takdirini kazandı. Gerçekten gurur duydum çocuklarımla. En 

son da kendi kültürümüzü yansıtan 2 oyunu öğreterek ve eğlenerek gecemiz sona erdi. 4 gün boyunca diğer 

ülkelerin oyunlarını izlemek ve onları öğrenmek farklı bir duyguydu ve eğlenceliydi.  

         Güzel şehir Macaristan’ı gezerken İlyas hocamın ve Gönül hocamın haklarını ödeyemeyiz. Çocuklarla ilgi ve 

alakaları, biz gezerken yardımcı olmaları ve altı günümüzü harika geçirmemiz için her şeyi canla başla  

yapmaları övgüye değerdir. 

         Öğrendim ki gerçekten bu Erasmus+ projesi öğrencilere, öğretmenlere ve eğitime çok büyük şeyler  

katıyor. Bu projeye katılan herkesin hayata bakış açısı değişiyor. Benim için bu gezide bana değer katan en 

önemli şeyler ise diğer farklı kültürleri yakınen tanımam, farklı zenginlikleri keşfetmemdi. Projenin başından 

sonuna kadar her şey mükemmeldi. Bu projede bana yer veren, bana güvenen, başta İlyas hocam olmak üzere 

değerli eşi Gönül hocama, emeğini eksik etmeyen Elif hocama ve müdürlerime teşekkür ederim. Umarım başka  

ülkelerde başka projelerde buluşuruz. 



KATILIMCILARIN DENEYİMLERİ 
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Elif ÇIVAK  

Matematik Öğretmeni  

 Erasmus+ programı kapsamında, Macaristan’da bulundu-

ğum bir haftalık sürede, ilk olarak Kispesti Waldorf okulunda, 

Waldorf eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi oldum. Bu sistemin bi-

zim sistemimizden epey farklı olduğunu gözlemledim. Waldorf okul-

larında eğitim akademik başarıdan çok öğrencilerin sosyal becerileri-

ni geliştirmeye odaklanıyor. Öğrencinin kendini ifade etmesi ve ba-

ğımsız bir birey olarak toplumda var olması, temel derslerde başarılı 

olmasından çok daha önemlidir. Böyle farklı bir eğitim yaklaşımını 

gözlemlemek, mesleki anlamda bana farklı bir katkı sağladı. 

 Daha sonra bu ülkedeki öğrenme faaliyeti kapsamında, proje 

ortakları geleneksel kıyafetleri içinde ülkelerine ait halk oyunların-

dan bazılarını sergilediler. Gösterilerin sonunda tüm halk oyunları, 

sahibi olan ülke rehberliğinde, tüm proje ekibinin katılımıyla büyük bir keyifle tekrar oynandı. Bu uygulama 

sayesinde proje katılımcıları arasında birlik, beraberlik ve dostluk ilişkileri oluşturuldu. Her katılımcı ülkenin 

kültürü hakkında bilgi sahibi oldum. 

 Macaristan ekibinin düzenlemiş olduğu kültürel gezilerde Macaristan hakkında daha fazla gözlem im-

kânı buldum. Bu ülkede mimari yapılar ve binaların dış süslemeleri ilgi çekiciydi. Pek çok sistem insana güven 

üzerine oluşturulmuştu. Metro, tramvay gibi toplu taşıma sistemlerinde bilet kontrolü yapılmıyor. Bu durum 

bana çok ilginç geldi. 

 Son gün düzenlenen sertifika töreninde tüm katılımcı öğrenci ve öğretmenlerin güzel bir şekilde kay-

naştıklarını ve kültür alışverişinde bulunduklarını fark ettim. Macaristan ekibinin verdiği hediyeler herkesi çok 

mutlu etti. Özellikler öğrencilerin bez hediye çantaları üzerine kumaş kalemiyle kendi isimlerini yazmaları ilgi 

çekiciydi. Katılımcı öğrenciler kendi isimlerini yazdıktan sonra oradaki diğer öğretmen ve öğrencilerin de isim-

lerini almak istediler. Tüm çantalar, renkli kalem-

lerle yazılmış, farklı ülkelerden farklı isimlerle 

bezenince daha da  bir güzelleşti. Böylece birlik, 

beraberlik ve mutluluk içinde proje ziyaretimiz 

sona ermiş oldu. 
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Gamze YURDAKUL  
Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu Öğrencisi 

        Our Hungary adventure started on a cool sunday morning. I said goodbye to my family and left home at 
about 6.00 a.m.. Our trip was quite funny. We laugh all the way. When we arrived at the Esenboğa Airport I got 
excited because it was my first air travel. Hopefully, we arrived Istanbul without an accident. Then we traveled 
to Budapest with another airplane. The view of Budapest was amazing. We got off the airplane and waited a 
little bit at the airport. Because one of my friends lost her suitcase. After about thirty minutes we met with 
Hungarian families. They were very warm-blooded and hospitable to us. I loved them at first sight.Then I said 
goodbye to my Turkish friends because we were staying at diffrent houses. I was a group with Zeynep. The 
family we stayed was very very thoughtful. They always asked us “Do you need anything? Is there anything we 
can buy for you?” Zeynep and I were very very excited and tired so we couldn’t talk too much. We just took a 
shower and went to bed. I want to talk about the family we stayed at. Alex is thirteen years old and she is in 9th 
grade.She is of medium height. She is slim.She has long fair hair and blue eyes.She is a beautiful girl. Andrea is 
her mother. Andrea has long fair hair, too. She is short and slim. And there was a guy but I forgot his name. I 
didn’t see him too often.  

        I didn’t sleep well because I went to bed at 11.00 p.m. and I woke up at 6.00 a.m..I got dressed and had a 
breakfast then we said goodbye to Andrea and left home. Alex’s house is far away from school so we used public 
transportation so often. Finally, we arrived at school. In the morning, we made a school tour. Their school is 
very diffrent than ours. Our school is bigger and more modern than their school. But their school is cleaner and 
neater than ours. And they have classes  for art lessons and a theatre. This was my favourite thing about 
school.In the afternoon, all students from diffrent countries came together at the theatre.Then Tamas gave us 
information about education system they use. Their education system is very very diffrent than ours. They use 
an education system called “Waldorf Education” I really liked this system because students can learn Art like 
Painting, Sculpting, knitting and also they can learn Maths, History and Science. You can choose your own way 
and you can choose any occupation you want in this school. You can be a sciencist or a sculpter. Students can 
discover their hidden skills in this school. This is what I learned on the first day of Erasmus+ Project.  

        On the second day, we woke up to a cold morning. We got dressed, had breakfast and left home. Everyone 
came together and went to the outdoor museum. There were many historical buildings from diffrent parts of 
Hungary. We saw a mill, a little zoo and a lot of buildings in the museum.Then we had lunch and we went back 
to school. Hungarians performed their folk dances and we danced together. Their folk dances are pretty hard. 
So many people couldn’t dance very well but we had so much fun.After that we went on a boat tour and had 
dinner. So, the  second day of  Erasmus+ Project ended like this. 

        Next day, we woke up, had beakfast, got dressed and went to school again. Then we went on a city tour. 
There were many statues and historical buildings in the city.. After tour, we went back to the  school and 
watched Polish students’ and Romanian students’ folk dance performance. Their folk dances are not very hard. 
They taught us their dances and we danced together.Then we went to bowling. It was my first time playing 
bowling. I really enjoyed playing bowling with my friends.The third day of Erasmus+ Project was very 
enjoyable. 

        Next day, we went to school. In the afternoon Portugese girls and we performed our folk dances. We 
finished our performance successfully and everyone applauded us a lot. We became very happy because we 
practiced a lot for this before. After our performance, so many people asked us “Can I take a picture of you?” I 
think they found our traditional clothes interesting. Then we went to a Hungarian restaurant and had diner. 
Dinner was amazing. We went home with a full stomach.The fourth day of Erasmus+ Project ended succesfully. 

        Next day was the last day of Erasmus+ Project. We were a little bit sad but very happy at the same time. We 
made so many friends and had a lot of fun in Hungary. Also, Aybüke and I met a lot of BTS fans there. This 
project was a big chance and a good experince for my friends and me.  

         Last day, we went to school.We went on a city tour again and went back to school. There was a closing 
ceremony. They gave us a certificate and a bag. Then we filled up our bags with diffrent things.We said goodbye 
to our friends and went to bowling.After that, we went home. I prepeared my suitcase and my backpack.The 
last day of Erasmus+ Project ended like this. 

        We woke up very early and went to the airport. We took some photos and said goodbye to each other. I said 
that I will come to Hungary to see them. After that we got on the airplane. After two air travels and a bus 
journey we finally arrived to our hometown.  
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Saliha Nur KURUNÇ  

Hüseyingazi Ortaokulu Öğrencisi  

01.10.2017  

Bugün ilk günümüzdü. Uçaktan indik ve ikinci ailelerimiz bizi havaala-

nından almaya geldiler. Ailelerin gözlerindeki heyecanı unutamıyorum. 

Bizi arabaya bindirip eve getirdiler. Ailenin büyük kızı Hanga ailesini 

tanıttı. İnternetin şifresini verdi, odaları gezdirdi ve  yemeğe davet etti. 

Sıcak kanlılıkları ve sevecenliklerini çok sevdim.  

 

02.10.2017 

Bugün ikinci günümüzdü. Macar anne bizi okşayarak uyandırdı. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Sonra tramvay ile 

okula gittik ve projedeki tüm ortak ülkelerin milli marşları çaldı. İlk bizim marşımız çaldı ve büyük bir gururla söyle-

dik. Hep beraber okulu gezdik. Okulda el emeğine çok değer verildiğini gördüm. Ve bizimki gibi plastik oyuncaklar 

yerine ahşaptan oyuncaklar olduğunu gördüm. O yaştaki çocukların yeteneğine hayran kaldım. Sonra ailelerle birlikte 

tramvay ve gemi turu yaptık. Gemi turundan sonra acıktık ve bizi Türk lokantısına götürdüler. Gerçekten bize değer 

verdiklerini farkettim. 

 

03.10.2017 

Bugün uyanıp bir otobüs ile açık müzeye gittik.  Gerçekten harikaydı. Oranın yeşil alanı, taş labirenti, antik tiyatrosu, 

yel değirmeni; sonrasında çiftlik alanında gördüğümüz domuz, tüylü köpek, kıvırcık ve uzun boynuzları olan koyuna 

benzeyen hayvan epey ilgi çekiciydi. Gezimiz bitti ve geri döndük. Bir folklor dans gösterisi vardı. O dans çok hız-

lıydı ve bize öğretmeye çalıştılar.  Çok hızlı olduğu için pek beceremedik, ama gerçekten çok eğlendik.  

 

04.10.2017 

Bugün okuldan sonra şehri turlamaya çıktık. Buda ve Peşte’yi ayıran bir nehir olduğunu gördüm. Buda tarafına geçtik. 

Orda Buda kalesini, minyatür evleri, 7 kabile heykellerini vb. yerleri dolaştık.  Binaların üzerlerinde genelde çok fazla  

desen ve figür vardı. Bugün Hanga'nın dedesinin doğum günü vardı, oraya gittik. Ve dedesi 2 yıl İstanbul’da gazinoda 

müzisyenlik yaptığını söyledi. Birkaç Türkçe kelime biliyor. Bize Türkçe olarak “Domuz yok” dedi. Sonra bizi evinin 

yakınında bulunan küçük bir evi andıran bir yere götürdü. Orada bateriler ve müzik aletleri vardı. Bize bateri çaldırdı. 

Çok eğlenceliydi ve bizi sürekli güldürdü. Bize hediye olarak kutu çikota verdi ve “Allah'a ısmarladık” dedi. Gerçek-

ten çok sıcak kanlılardı.  

 

05.10.2017 

Bugün okula gittiğimizde hepimizde tatlı bir telaş ve heyecan vardı. Çünkü halk oyunu gösterimizi sergileyecektik. Ve 

beklediğimiz an geldi çattı, sahnedeydik. Oynamaya başladık ve sıfır hata ile bitirdik. Gerçekten yoğun bir alkış vardı. 

Gösteri sonunda bir iki oyunumuzu onlara öğretmeye çalıştık. Oradaki diğer katılımcılar bizim gösterimizi hepsinden 

çok beğendiklerini söylediler. Çok gururlandım. 

 

06.10.2017 

Bugün son günümüzdü. Tabiki üzülüyordum. İlk olarak okulda buluştuk. Sonra alışveriş yapmaya gittik. O kadar pa-

halıydı ki hiç birşey alamadık. Ama ben Hanga'dan rica ettim ve ucuz bir alışveriş merkezine götürebilirler mi diye 

sordum. Beni memnuniyetle karşıladılar. Bowling oynamaya gittik. Çok eğlenceliydi. Sonra gerçekten daha ucuz bir 

alışveriş merkezine gittik ve aileme hediyeler aldım. Eve geldiğimizde sabah Macaristan’dan ayrılacağımız için bavu-

lumu hazırladım. Onlara her şey için teşekkür ettiğimizi söyledim. Onların bizimle ilgilenip şefkat gösterdiklerini 

gördüm. Macaristan’a gelmeden önce ön yargılarım vardı. Ama aslında o ön yargıların yersiz olduğunu anladım. Ha-

yatımdaki en büyük tecrübemi yaşadım. Bu projeye bizi dahil eden Gönül hocamıza, bizi halk oyunları gösterisi için 

hazırlayan Mustafa Hocamıza ve orada bize eşlik eden ve bizi yalnız bırakmayan Elif hocamıza tekrar çok teşekkür 

ederim. 
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Nisanur AKINCI  

Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu Öğrencisi 

       Bu projeye ilk katıldığımda çok heyecanlıydım. Bir ailede kalacağımızı 

duyunca yapamayacağımı düşündüm. Uçağa ilk binişim çok heyecanlıydı, 

fakat hiç korkmadım. Önce İstanbul, sonra Macaristan BUDAPEŞTE’ye var-

dık. Havalimanının dışına çıktığımızda ailelerimiz karşıladı bizi. İlk defa 

yüzlerini gördüğümüz bizden farklı kültürlere sahip, farklı dil ve dine sa-

hip olan insanlar; işte o an anladım bu projenin önemini. Aileler çok sıcak 

kanlıydı; o kadar sıcak kanlıydılar ki ilk defa gördükleri halde içten sarıldı-

lar. 10 dakika sonra herkes evlere dağıldı, bizim kaldığımız ev projenin 

olduğu okulun tam arkasındaydı. Bu bizim için çok kolaylık oldu.  

       İlk gün hiç binmediğim kadar metroya bindim; bu biraz yorucuydu. 

Herkesin arabası olmasına rağmen çok fazla toplu taşıma kullanılıyor. İlk 

gün açılış töreninde Romanyalılar bize karşı çok içten davrandılar, sanki 

yıllardır görüşmüyormuş gibi sorular sordular. Eve gider gitmez uyuduk. 

1. gün böylece bitmiş oldu.  

       2. gün güzel bir kahvaltının ardından hediyelerimizi verdik kaldığımız aileye, o kadar mutlu oldular ki ha-

yatlarında hiç hediye almamış gibi. Bu bizi daha da mutlu etti, yine okula gittik ve oradan da metroya güzel bir 

şehir turu yaptık, bol bol fotoğraf çekindik. Ekipçe Türk restoranına gideceğimizi öğrendik; bizim ekibin karnı 

doydu. Yemekler çok güzeldi. Yine toplu taşıma kullanarak eve geldik. Biraz eşya yerleştirmeden sonra hepimiz 

uyuduk. 3. gün bize okulları ile ilgili bilgiler verdiler. O gün o kadar çok gezmedik. MACARİSTAN halk oyunları 

bizimkinden çok farklıydı; enteresan şarkıları ve kıyafetleri bizimkine hiç ama hiç benzemiyordu. 

       Ertesi gün biraz daha alıştık. Ülkede çok güzel bir yere götürdüler bizi. Adalarmış ismi, çok eğlendik ama 

okula geldiğimizde ayaklarımızın ağrıdığını gördük. Önce Polonyalıları izledik. Daha önce filmlerde gördüğü-

müz kraliyet danslarına benziyordu. Oynadıkları oyun kolaydı. Polonya halk oyunlarına hemen alıştık. Daha 

sonra Romanyalıların gösterisini izledik. Onlarınki de bizimkinden farklıydı ama kolaydı. Onlarınki de biraz 

başımı döndürdü oynamaya çalışırken. 

       Ertesi gün bizim oynayacağımız gündü. O gün çok güzel yerler gezdik. Macar kahramanlarının ve krallarının 

heykellerini gördük. Oradan sonra kiliseleri andıran yapılar gördük. Bu yapıların bazısı çok eskiydi, bazısı da 

restore ediliyordu. İçlerine girmedik ama resimlerini çektik. Böyle binalardan sonra bizim TÜRK hamamına 

benzeyen bir yere uğradık. O binanın hemen yanındaki sıcak su kuyularını inceledik. 

       Buraları gezdikten sonra, halk oyunları gösterimizi yapmak için okula gittik. Bizden önce Portekizliler oyna-

dı; diğerlerine benziyordu oyunları. Sıra bize gelmişti, çok kasmadık kendimizi. Sonuçta bu iş için çok çalışmış-

tık. Diğerlerinden daha kusursuz oynayacağımızı biliyorduk. Çıktık ve elimizden gelenin en güzellerini oynadık. 

O kadar beğendiler ki 3-4 dakika alkışlar susmadı. Hemen denemek istediler. Bizden önce Portekizliler gösterdi 

oyunlarını. Biraz karmaşık geldi bize ama sonra biz çıktık sahneye. O kadar coştular ki sonradan ek olarak bir 

oyun daha açtı Mustafa hocamız.  

       Son gün ailelerimize hediye aldık. Alışveriş merkezi çok büyüktü. Gez gez bitmedi.  O zaman anladım oranın 

çok pahalı bir yer olduğunu. Bir tişörte 85 tl para istediler. Genelde küçük hediyelerden başka hediye almadık. 

AVM’den ayrıldıktan sonra okulda buluştuk. Son günümüz olduğu için durgunduk ama yine coştuk oyunlarımız-

la. Okula veda etmeden önce belge töreni yapıldı. Bütün öğretmen ve öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler 

verildi. Son kez bowling oynamaya gittik. Bowlingden hemen sonra yine AVM’ye girdik ve orada bütün paramızı 

bitirdik. Eve gelince eşyalarımızı topladık ve erkenden yattık. Sabah ailelerimiz bizi havalimanına bıraktı ve 

Türkiye’ye dönüş başladı. 

       Orada fark ettiklerimden birisi ise çok alkol tüketmeleriydi. Bahçesi olan evlerde köpek veya kedi besleni-

yordu. Sokaktaki hiçbir hayvan aç kalmıyordu. Paraları hem madeni hem de kağıt olmak üzere çok çeşitti. İn-

sanlar birbirine karşı saygılıydı; metroda kitap okunurken sessiz oluyor, toplu taşımada binenlere öncelik veri-

liyordu. Bu yüzden kimse kimseye sorun çıkarmıyordu. Ülkede çok fazla polis yoktu. Yemekleri bizimkileri an-

dırmıyor ve damak tadımıza uymuyordu. Ben çok eğlendim ve benim için çok büyük bir anı kaldı. Umarım bu 

proje sayesinde güzel şeyler ortam kurmuşuzdur. Ben İngilizcem açısından geliştireceğine inanıyorum.   
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Zeynep Melisa AKDOĞAN  

Zile Hüseyin Gazi Ortaokulu Öğrencisi  

 

01.10.2017  

Bugün uçaktan indik. Macaristan’a gelmiştik. Aileler ilk isimlerimizi söyle-

diğinde çok heyecanlanmıştık. Eminim ki onlar da en az bizim kadar heye-

canlanmışlardır. Bize sarıldılar ve sıcakkanlılıklarını daha ilk dakikalardan 

gösterdiler. Bana Macaristan’daki bir haftamız şimdiden çok eğlenceli ola-

cak gibi geliyor. Eve geldiğimizde bizi çok iyi karşıladılar. Odamızı göster-

diler. Biz onlara Türkiye’den getirdiğimiz hediyeleri verdik. Onlar hediye-

lerini çok beğendiler. Sonra vedalaşıp odamıza gittik ve uyuduk. 

 

02. 10. 2017 

Bugün ikinci gün... Bugün okula gittik. Arkadaşım Hango kendi sınıfına 

gitti. Biz de konferans salonuna gittik. Okulda ve evlerde genellikle çatı pencereleri bulunuyor. Ahşap kullanımı 

çok fazlaydı. Daha sonra sınıfları gezdik. Çok fazla el sanatına düşkün bir okula benziyor. Dersleri bizimkinden 

biraz farklıydı. Okuldaki küçük çocuklar kendilerine ahşaptan oyun parkı yapmışlardı. Çok zekilerdi. Bir de çok 

küçük yaşta İngilizce öğreniyorlar. Günün sonunda bizi Türk lokantasına götürdüler. Türkiye'ye özgü yemekler 

yedik ve onlar da bize ait yemeklerden yediler. Bugün ben farklı dilleri olan ve farklı ülkelerde yaşayan insanla-

rın da iyi kalpli olabileceğini anladım. Kısaca günüm çok iyi geçti. 

 

03.10.2017 

Biz bugün açık hava müzesini ziyarete gittik. Orada tahtadan antik tiyatro, taş labirent,yel değirmeni,oyun par-

kı,çiftlik gibi yerleri gezdik. Hepsinin ayrı bir anısı vardır elbet. Okula döndüğümüzde Macaristan’a ait dans gös-

terileri sergilendi. Her oyunun kıyafeti farklıydı. Yine samimiliklerini göstererek bizi dansa davet ettiler. Ger-

çekten dansları farklıydı. Benim için farklı kültürleri tanımak ve onları uygulamaya çalışmak çok eğlenceliydi. 

 

04.10.2017 

Bugün biz şehri dolaşmaya gittik. Parlamento Binasını da gezdik. Biz oradan ayrılırken farklı bir karşılama töre-

ni yapıldı. Çok hoşuma gitti. Daha sonra Macaristan’a yerleşen ilk 7 kabilenin hikayesini dinledik. Okula gittiği-

mizde Polonyalılar dans ettiler. Harikaydı. 

 

05.10.2017 

Bugün halk oyunu gösterisi yapacaktık. Bu yüzden çok heyecanlıydım. Kıyafetlerimizi giydik. İlk olarak Porte-

kizliler dans gösterilerini yaptılar. Çok garipti ama eğlenceliydi. Daha sonra biz çıktık. Hep gülümsemeliydik. 

Oyunumuzu oynadık. Herkes gür bir alkışla bizi selamladı. Çok mutluyduk.Ben şunu anladım ki farklılıklar çok 

güzelmiş. 

 

06.10.20167 

Bugün son günümüzdü. Biraz üzgündüm. Bugün alışverişe gittik. Orada farklı şeyler gördüm. Ama biraz paha-

lıydı bizim için. Onlar içinse hiç öyle değil. Daha sonra okula gittik. Hep birlikte öğrendiğimiz tüm dansları ettik 

ve şarkılar söyledik. Daha sonra da sertifikalarımız dağıtıldı. Mutluydum. Sonra herkes birbirine sarıldı ve veda-

laştı. Ben ERASMUS+ projesinde önyargının kötü olduğunu , farklılıkların gayet iyi ve eğlenceli olduğunu anla-

dım. 
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Zeynep ÜÇKÖYLÜOĞLU  

Zile Hüseyin Gazi Ortaokulu Öğrencisi  

 

       Macaristan’a gideceğimi duyunca çok mutlu olmuştum. Fakat gidece-

ğimiz gün yaklaştıkça içimde az da olsa bir endişe oluşmaya başladı. Çün-

kü hem ilk defa uçağa binecektim hem de ilk defa yurtdışına çıkacaktım. 

Yabancı bir ülkede olacağım ve yabancı dilde iletişim kuracağım için içim-

de daha önce benzerine rastlamadığım karmaşık duygular vardı. Tüm endi-

şelerimi unutmak için güzel hayaller kurmaya çalıştım. 18 saat süren bir 

yolculuktan sonra Macaristan’a gelmiştik. Budapeşte’deki havaalanına 

vardığımızda bizi karşılamaya gelen ailelerin sıcaklığı endişelerimi bir 

nebze giderdi. İlk gittiğim zaman biraz çekingendim. Fakat gün geçtikçe 

bunu yenmeye başladım. Sadece okulda öğrendiğim ve başka yerde pratik 

imkânı bulamadığım İngilizce, Macaristan için pek yeterli olmamıştı. Ama 

yine de bir şekilde halletmiştim. Bana göre İngilizcemi epey ilerlettim. Jest 

ve mimiklerimi de kullanarak İngilizce karşılığını bilmediğim ifadeleri 

anlattım.   

 

       Macaristan’da birçok tarihi yer gezdik. Bunlar ilgimi çekmişti. Gittiğimiz okul da çok güzeldi. Okulun dışı çok 

eski duruyor. Fakat binanın içi çok güzel görünüyor. Orada derslere girdik. Türkiye’dekilerden pek farkı yok bence. 

Ama daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim.  

 

       Macarların misafirperverlikleri de çok güzeldi. Bizi en güzel şekilde ağırlamaya çalıştıklarından eminim. 

“Bir dil bir insan, iki dil iki insan” sözünü daha iyi anladım. Macaristan’a gitmemi sağlayan bütün öğretmenlerime 

teşekkür ediyorum.  

 
Merve Gül ERDEM  

Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu Öğrencisi  

 

Macaristan’a ilk gittiğimiz gün, samimi bir aile bizi karşıladı. Çok cana yakın ve sempatik davranışları vardı. Ev-
leri büyük ve güzeldi. Rahat yataklarda uyuduktan sonra, Pazartesi günü bize okullarını gezdirmeye başladılar. 
Okulları eski ama güzel bir okuldu. Dersleri çok eğlenceliydi. Macaristan grubu kendi halk oyunu gösterilerini 
yaptılar. Çok eğlenceli ve hareketli oyunları vardı. Salı günü Polonya ekibi halk oyunu gösterisi yaptılar. Okul-
dan sonra vapur turu yaptık ve muazzam manzaraları gördük.  Çarşamba günü bütün ekip olmak üzere bize 
heykelleri ve tarihi yerleri gezdirdiler. Okula döndüğümüzde Romanya ekibi dans gösterilerini yaptılar Okul 
çıkışı bowling oynamak için bowling salonuna gittik ve çok eğlendik. Perşembe günü çok heyecanlı bir gündü 
çünkü bizim halk oyunu gösterimiz vardı. Gösteri zamanı geldiğinde sahneye çıktık ve gösterimizi yapmaya 
başladık. Çok güzel olmuştu. Eve gittiğimizde yorgun olduğumuz için hemen uyuduk. Cuma günü Erasmus proje 
hareketliliğinin bitiş günüydü. Sabah saat 09.00 gibi alışveriş merkezine gittik. 12.30 civarı yemeğimizi yedik ve 
okula döndük. Okula döndüğü-
müzde ödül töreni yapıldı. Herke-
se hediye verdiler ve arkadaşları-
mızla birlikte imza etkinliği yaptık. 
Okul bittiğinde son kez bowling 
merkezine ve AVM’ ye gittik. Eve 
döndüğümüzde valizlerimizi yer-
leştirdik ve uyuduk. Cumartesi 
günü hava alanına gittik ve orada 
herkesle vedalaştık. Sonuç olarak 
Macaristan-Budapeşte benim için 
harika bir deneyim oldu. İnsanları-
nın sıcakkanlı olması hoşuma gitti 
ve tekrar oraya gitme şansım olsa 
tekrardan giderdim.  
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İremsu ADIBELLİ   

Zile Hüseyin Gazi Ortaokulu Öğrencisi  

 

Macaristan'a varışımızda bizi ilk olarak aileler karşıladı. O ka-

dar mutlu görünüyorlardı ki… Bizi alıp evlerine götürdüler. 

Bize evi tanıttılar. Bize sürekli “Bir şey istiyor musunuz?”,  

“İhtiyacınız var mı?” diye sordular. Bizi çok düşünüyorlardı. 

Sonra uyuduk. Sabah olduğunda bizi kahvaltıya çağırdılar. Bize 

ne sevdiğimizi vb. şeyler sordular. Yanımda kalan arkadaşım ve 

bana o kadar şey hazırlamışlardı ki… Sonra bizi okula bıraktı-

lar. Okulu gezdik. Okulu gezerken yanımdaki Türk arkadaşlarımla ben o kadar şaşırdık ki çok güzel ve değişik 

bir okuldu. Anaokuluna gittiğimizde oyuncakları, bazı müzik aletleri,  çok küçük bir havuz gibi bir şeyleri, içinde 

balıklar vardı,  gerçekten çok güzel olmuştu. O küçük çocukların bunları yapması gerçekten çok şaşırtıcıydı. 

Okulun sanata, el işlerine, resime o kadar çok değer vermesi gerçekten çok hoşuma gitti. Sonra bir salonda ko-

nuşmalar yapıldı, şarkı söylendi. Gerçekten çok eğlendik. Okul bitti ve biz gezmeye çıktık. Deniz turu yaptık ve 

çok güzel manzaralar gördük. Heykellere ve işlemelere çok önem verdiklerini öğrendim. Sonra yemek yedik ve 

bizim için Türk lokantasına gittik. Sonra eve gittik biraz konuştuktan sonra yattık. Sabah yine güzel bir kahvaltı 

yaptık.  Artık aileye tamamen alışmıştım. Okula gittik okulda kafe gibi bir yer vardı. Orada projedeki öğrenciler 

için atıştırmalık vb. şeyler vardı. Çok lezzetliydi. Sonra bizi otobüs ile değişik bir yere götürdüler.  Çok güzel 

şeyler vardı. Değirmenleri gördük. Büyük sahne gibi bir yer vardı. Harikaydı. Hayvanlar da vardı. Daha birçok 

yer vardı. Sonra çok güzel bir lokantaya gittik.  Okulda dans yapıldı ve onların danslarını öğrendik. Sonra herkes 

sahneye çıktı ve onlar gibi dans etmeye çalıştık. Sonra eve gittik.  Sonraki gün şehri tanımaya çıktık. Gittiğimiz 

yerler ile ilgili bilgiler öğrendik. Gerçekten binaları çok güzel ve şunu gerçekten söyleyebilirim. Bize gezdiğimiz 

yerleri anlatan rehberin söylediklerini anlamıştım. Yani İngilizceyi çokça geliştirdim. Artık daha rahat İngilizce 

konuşabiliyor ve anlayabiliyordum. Bu beni çok sevindirmişti. Okulda herkes kendi kültürlerine ait dansları 

gösteriyordu, onların dansları gerçekten çok farklıydı ve biz o dansları yaparken bayağı zorlandık. Ama yine de 

denedik. Okuldan sonra aileleler bizi bowling'e götürdü. Çok eğlendik. Eve gittiğimizde heyecanlanmaya başla-

dım.  Çünkü ertesi gün biz de dans gösterisi yapacaktık.  Ve o gün geldi dans gösterisi yapmadan önce bizi çok 

güzel bir yere götürdüler. Orada iyi ki buraya gelmişim dedim. Hiç görmediğim yerleri gördüm. O kadar güzel 

manzara vardı ki… Neyse okulda kendi dansımızı sergiledik ve çok güzel oldu. Sonra her zamanki gibi eve gittik 

ve aile ile birkaç şey yaptık.  Son gün alışverişe çıktık. Fakat gideceğimiz için üzgündüm. Ama yapabilecek bir 

şey yoktu. Artık anlamıştım;  ilk başta yabancı oldukları için çok önyargı ile yaklaştım fakat onları o kadar sev-

dim ki… Önyargıları yenmemiz gerekiyor. Son gece epeyce konuştuk.  Sabah erken kalkıp son kahvaltımızı yap-

tım. Havalimanına giderken onlar bana kendi dillerine ait birkaç kelime öğrettiler. Tabii ben de onlara Türkçe 

birkaç şey öğrettim.  Gidiş vakti son kez sarılıp ayrıldık. Macaristan'a gelmek benim için büyük bir şanstı. Bu 

projenin bana kattıklarını anlatmakla bitiremem. Her şey için herkese teşekkür ederim.   
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İrem GÜLEÇ 
Zile Hüseyin Gazi Ortaokulu Öğrencisi  

 
 
Yolculuğumuz hemen hemen bir gün sürdü. Ama yorulsam da heyecanım azalmadı. 
Yolculuk süresince heyecanımı en çok arttıran şey uçağa binmekti. Ne de olsa ilk kez 
uçağa biniyordum. Macaristan’daki havalimanına vardığımızda ailelerin bizi bekledi-
ğini öğrendik. Acaba içlerinden hangisi bizim oradaki ikinci ailemizdi? Çok geçme-
den tanıştık. Macar anne gerçekten çok iyi bir kadındı. Bizi arabayla evlerine götür-
düler. Önce kısaca evi tanıttılar. Sonra da yatacağımız yeri gösterdiler. Ben bir fırsa-
tını bulup onlar için getirdiğim hediyemi verdim. Çok beğendiler ve mutlu oldular. 
Yorgun olduğum için erkenden uyudum. Kalacağım yer ve aile hakkında içimde his-
settiğim tüm önyargı ve korkuların yersiz olduğunu düşündüm. Çünkü aile bizi ger-
çekten çok sıcak karşıladı. 
 
Pazartesi sabahı üstümüzü giyip aşağıya indik. Macar annemiz bizim için yiyecek bir şeyler hazırlamıştı. Biraz 
atıştırdık ve okula gitmek için yola koyulduk. Okulda diğer arkadaşlarla buluştuk ve okulu gezdik. Okul kendi 
okulumuza hiç benzemiyordu, çok farklıydı. Büyük bir salonda projedeki öğrenciler için ikramlıklar hazırlan-
mıştı. Diğer ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte bu ikramlıklardan yedik. Sonra en üst kattaki toplantı odasına 
çıktık. Öğretmenlerimiz de buraya geldi. Okulun öğrencileri keman, gitar gibi çalgı aletleri eşliğinde müzik din-
letisi yaptılar. Müzik çok güzeldi. Sonra projeyle ilgili İngilizce sunumlar yapıldı. Program bittiğinde Macar anne 
elinde şal ve hırka ile okul girişinde belirdi. Almam ve giymem için ısrar etti. Akşam olduğunda ailelerle birlikte 
feribot turuna gittik. İlk kez feribota bindim. O zaman Macar annenin üşümeyeyim diye ısrar ettiğini, beni dü-
şündüğünü anladım. Feribot turunda hava gerçekten soğuktu. Bu davranışı beni çok sevindirdi. Ve bizi Türk 
lokantasına götürdüler. Karnımızı bir güzel doyurduk. Çok güzel bir jestti. 
 
Salı günü yine okulun toplantı salonuna geldik. Yine sunumlar vardı. Farklı olarak bu sefer okulun iki öğrencisi 
katılımcıların sorduğu soruları yanıtladı. Program bittiğinde ailelerimiz bizi bowling oynamaya götürdü. Farklı 
ve güzel bir etkinlik oldu. Yine hayatımda o güne kadar yapmadığım pek çok şeyi yaptım. İçimden “İyi ki gelmi-
şim” diye geçirdim.  
 
Çarşamba sabahı okul binasına girmedik. Otobüsle açık hava müzesine gittik. Elimize bir harita verildi ve hari-
taya bakarak müzeyi gezmemiz istendi. Çok farklı bir yerdi. Gördüğümüz değirmenin içine girdik. Çiftliği andı-
ran bir yerde adını bilemediğim keçi veya koyuna benzeyen ama boynuzları burgu burgu uzayan bir hayvan 
gördük. Bildiğimiz çiftlik hayvanları da mevcuttu. Yemeğimizi yedikten sonra okula döndük. Macaristan yöresel 
dansları sergilendi. Önce izledik, sonra hep beraber biz de dans ettik. Farklı bir ülkenin dansını öğrendiğime 
sevindim. Hep birlikte dans etmenin farklı ülkelerden gelen insanları kaynaştırdığını gördüm. 
 
Perşembe sabahı şehrin tarihi ve kültürel yerlerini görmek ve şehir hakkında bilgi edinmek için yola koyulduk. 
Tuna nehrinin şehri ikiye ayırdığını öğrendim; Buda ve Peşte. Tarihi yapılar ve binalar gördük. Heykeller çok 
ilginçti. Okula döndüğümüzde heyecanlandığımı hissettim. Çünkü halk oyunu gösterimizi sergileyecektik. Kıya-
fetlerimizi giydik ve görevimizi başarıyla yerine getirdik. Bizden sonra Portekiz de danslarını sergiledi. Sonra 
hem biz hem onlar danslarımızı diğer ülkelere öğrettik ve hep birlikte dans ettik. Başka ülkelerden gelen insan-
larla kendi yöresel danslarımızı yapmak çok keyifliydi. 
 
Cuma günü programın son günüydü. Artık gitme vaktimiz geldiği için üzgündüm. Öğleden sonra kapanış prog-
ramı vardı. Önce konuşmalar yapıldı. Sonra karışık şekilde ülkelere ait dans müzikleri çaldı. Hangi ülkenin mü-
ziği çalsa o ülkenin dansını yapmaya, oyununu oynamaya başladık. Çok eğlenceliydi. Sonra adlarımız okundu ve 
bize katılım sertifikaları ve birtakım hediyeler verildi. Hediyemi çok beğendim. Eve döndüğümüzde bir hediye 
de Macar anneden aldım. Çok sevindim. Sonra valizimi topladım. 
 
Cumartesi erkenden kalkıp uçakla Türkiye’ye dönüş yolculuğuna başladık. Macaristan’da yaşadıklarım çok gü-
zel bir anı olarak kalacak bende. Hayatımın en mutlu günlerini yaşadım. 
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Aybüke COŞGUN   

Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu Öğrencisi  

 
Sabah 5’te Macaristan’a gitmek için yola çıktık. Yolculuğumuz çok eğlenceli geçti. Uçağa binmek için aceleyle 
havalimanının içindeki uçağa giriş kapımıza gittik. Kısa bir süre sonra uçağa bindik. Uçakla önce İstanbul’a, ora-
dan da Macaristan’a gelmiştik. Kalacağımız aileler bizi karşıladılar. Bizim kaldığımız aile, bizi çok güzel bir şekil-
de karşıladı. Çok yorgun olduğumuz için hemen yatacaktık ki onlara getirdiğimiz hediyeleri vermeye karar ver-
dik. Dördümüz onların yanına vardık: Ben ,Elif, Merve ve Nisa… Hediye paketlerini açmadan önce, içlerinde ne-
ler olduğunu tahmin etmeye çalıştılar.  Hediyeleri gördüklerinde çok mutlu oldular ve çok beğendiler. Hediyele-
ri verdikten sonra hemen yatmaya gittik. 
Sabah olmuştu. Kahvaltıyı yapıp okula geçtik. İlk gün herkes birbiri ile tanıştı ve şarkılar söylendi. Biz boş za-
manlarımızda oyunlarımızı oynuyor ve gösteri yapacağımız güne hazırlanıyorduk. Konferansın olmasını bekler-
ken Romanyalılarla arkadaş olmuştuk ve onlarla konuşurken bir sürü ortak noktamız olduğunu görmüştük. Bir 
gün bizi Türk lokantasına götürdüler ve bunu yaptıkları için çok mutlu olduk. Tüm proje ekibi olarak bir açık 
müzeye gittik. Köy ve çiftlik yaşamını anlatıyordu. Macaristan’a özgü birkaç hayvan gördük. Türkiye’deki hay-
vanları andırıyorlardı. 
Bizim oynayacağımız gün gelmişti ve çok heyecanlıydım. Oyun bitiminde herkesin alkışladığını ve yüzlerin gül-
düğünü gördüm. Bu sayede güzel oynadığımızı anladım.  Sonrasında hep beraber yabancı ortaklarla birlikte 
Türk halk oyunları oynadık. Bunu yapan tek biz değildik tabii.  Tüm ülkeler önce oyunlarını tanıttı. Oyun biti-
minde oradaki diğer ortaklara öğretti ve öğrenen herkes elinden geldiğince bu oyunlara eşlik etti. 
Gideceğimiz gün yaklaşıyordu. Bu yüzden mutlu olarak oradan ayrılmamız için, bize sürekli ne yapmak istediği-
mizi soruyor ve her isteğimizi gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Bize çok iyi baktılar. Kaldığımız ailede 3 çocuk 
vardı. İngilizce konuşamadıkları için birlikte pek bir şey yapamadık.  Buna rağmen kaldığımız ailedeki kadın 
bizimle çok iyi ilgilendi. Evdeki küçük çocuğun bizimle İngilizce konuşmaya çalışması bizi fazlasıyla eğlendiri-
yordu.  
Son gün gelmişti. Aile bizi yolcu etmeye geldi ve son bir kez fotoğraf çekindik. Biz ayrılana kadar orada bekledi-
ler. Bizi ağırlayan aileye bizimle iyi ilgilendiği ve bize hiç yabancılık çektirmedikleri için çok teşekkür ederim.  
Bu proje sayesinde birçok yeni arkadaş edindik. Başka ülkelerin oyunlarını izleme ve oynama şansımız oldu. 
Farklı yemekler yedik ve farklı yerler gördük vs. Bu proje bana birçok şey kattı. Bu projede beni seçen öğret-
menlerime ve bu projeyi düzenleyenlere çok teşekkür ederim. 

Elif İSAK  

Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu Öğrencisi  
 
Ben bu projenin bu kadar eğlenceli olacağını ilk zamanlar tahmin edememiştim. Fakat sonradan Macaristan’a 
gidince her şeyin farklı olduğunu gördüm. Bu proje sayesinde yurtdışına çıkmış oldum. Yeni arkadaşlar edin-
dim. Çok fazla olmasa da  Macarların kültürlerini, tarihi eserlerini, yapıtlarını vb. şeyleri öğrendim ve görme 
şansına sahip oldum.  
Macaristan’ da yeni arkadaşlar edinince çok mutlu oldum. Bize çok yakın davrandılar. Bu sayede hemen kaynaş-
tık. Yeni arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdik, onlarla eğlendiğim zamanı hiçbir şeyle değişmem.  
Macaristan‘ın bir okuluna gideceğimi öğrendiğimde, o okulun da bizim okullara benzer olduğunu düşünmüş-
tüm. Fakat onların okullarında her şeyi kendilerinin yaptığını duyunca çok etkilendim. Onları incelemeye vakti-
miz oldu, hepsini tek tek çok beğendim ve en çok da resimlerindeki hayal güçlerini beğendim. 
Macaristan’da kaldığımız evlerdeki çocuklar ve ebeveynler bize çok iyi davrandılar. Biz ne yapmak istersek on-
ları yapmamızı sağladılar. Bizi hep mutlu etmeye çalıştılar ve de başardılar. 
Halk oyunları oynadığımız zaman bizi çok beğendiler ve biz de grup olarak çok sevindik. Her ülke kendi oyunla-
rını sergiledi. Her ülkenin oyunu çok farklı ve güzeldi.  Oyunlar bittikten sonra farklı ülkelerin oyunlarını farklı 
ülkelerden kişilerle hep birlikte oynamamız  çok güzel bir deneyimdi. 
 
Uçakla Macaristan’a giderken benim seçildiğine hala inanamıyordum. Orada çok zorlanacağımı düşünüyordum. 
Ama hiç de öyle olmadı. Diğer okullardan gelen öğrencilerle birçok ortak noktamız çıktı. Yeni arkadaşlarımız bir 
şey yapacakları zaman hemen bizi çağırdılar, tabi biz de onları çağırdık. Gezerken birbirimize yakın durduk. 
Sosyal medya üzerinden de birbirimizi ekledik. Birbirimize birçok soru sorduk. Eğlenerek pek çok şey öğrendik. 
Son gün gerçekten üzülmüştüm. Çünkü onları bir daha görebileceğimi zannetmiyorum. Vedalaşırken her biriyle 
tek tek sarıldık. O okuldaki öğretmenler ve öğrenciler bize çok iyi davrandıkları için onlara çok teşekkür ediyo-
rum. Bu projeyi düzenleyenlere ve beni seçen öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. 
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