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Herkese merhabalar! 

Daha önce çeşitli projeler ve eğitim programları ile yurt dışında yaşama ve çalışma imkanım 

olmuştu. Ancak hiçbiri bir EVS projesi kadar uzun süreli değildi; ben de bu deneyimi daha uzun süreli 

yaşamak, öğrenmekte olduğum Fransızca’yı geliştirmek ve üniversite mezuniyetim ardından ne 

yapmak istediğime daha iyi karar verebilmek için Lyon’daki bu projeye başvurdum. Yaptığımız 

yazışmalar ve bir skype görüşmesinin ardından projeye kabul edildim. Fransa’ya gidiş tarihime yakın 

bir zamanda gerekli belgeleri topladım ve başvurumun ardından 3 gün sonra vizem çıktı. Bu süreç 

benim için çok zahmetsiz ve hızlı ilerledi.   

Fransa’ya gelmeden önce ulaşımım ile ilgili yaptığım tüm harcamaları kendim karşıladım (uçak 

bileti, hava alanı ulaşımı, eksta bagaj hakkı). Ancak oraya varıp da bir banka hesabı açtığım zaman 

tüm masraflarımı bir hafta içinde geri ödediler.  

 Lyon’a geldiğimde mentörüm beni karşıladı ve kalacağım eve götürdü. Eve geldiğimizde bana 

ev ile ilgili tüm detayları anlattı ve rahat etmem için gereken her şeyi sağladı. Aynı gün, bu 

organizasyonun başka projelerinde çalışan ev arkadaşlarımla da tanıştım. Biri Romanya’dan diğeri ise 

Rusya’dan geliyordu ancak ikisi de farklı kültürlerle beraber yaşamaya açık ve deneyimli olduğu için 

hemen kaynaşabildik.   

 Sonraki gün organizasyonum ve projem hakkında yaptığımız bilgilendirme toplantısı ile başladı. 

Haftanın diğer günleri de banka hesabı açma, toplu taşıma kartı çıkartma, yeni sim kartı alma ve 

birtakım belge işleriyle beraber Lyon’u keşfetmek üzerine geçti.  
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 Projemden bahsedecek olursam; Fransa’nın birçok bölgesinde MFR isimli meslek edindirmeye 

yönelik yatılı liseler bulunuyor. Bu kurumlar genelde şehirden uzak, kırsal alanlarda oluyor. Benim 

çalıştığım okul olan MFR du Domaine de la Saulsaie ise Lyon’a sadece yarım saat uzaklıktaki Montluel 

adlı kasabada bulunuyor. Lyon’a varışımdan bir hafta sonra, mentörüm ile çalışacağım okulun olduğu 

kasabaya doğru yola çıktık. Vardığımızda ordaki 2 koordinatörümle tanıştım ve okulla, projeyle, 

kalacağım yer ve öğrenciler ile ilgili bir toplantı yaptık. Beni okula getiren mentörüm ayrıldıktan sonra 

MFR’deki koordinatörlerim bana okulu gezdirdi, tek tek sınıflara girip öğrencilerle tanıştırdı ve 

kalacağım yeri gösterdi. Bu proje kapsamında, benim çalışma günlerim Pazartesi sabahından Perşembe 

akşamına kadar. Bu süreçte okul bahçesi içindeki bir evde kalıyorum; Cuma ve hafta sonları için ise 

Lyon şehir merkezindeki evime dönüyorum. Bu projedeki görevim, okuldaki İngilizce öğretmenlerine 

yabancı dil konusunda destek olmak ve öğrencilerin farklı kültürlerle tanışık olmasına yardımcı olmak. 

Bu yüzden ders planı hazırlarken öğretmenlere yardım etmenin yanı sıra akşam yemeğinden sonra da 

öğrencilerle kaliteli vakit geçirebilmek için onlara farklı aktiviteler, oyunlar, farklı ülke sunumları, 

konuşma kulüpleri ve dans geceleri gibi etkinlikler sunuyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hem çalıştığım okuldaki hem de koordinatör kuruluşumdaki herkes çok yardımsever ve 

sıcakkanlı. Daha şimdiden bir aile gibi olduk diyebilirim. Örnek vermek gerekirse, hem öğrenciler hem 

de öğretmenler, okuldaki ikinci günüm olmasına rağmen bana bir doğum günü ve hoş geldin kutlaması 

yaptılar. Aynı hafta sonu koordinatör kuruluşum da benim için bir kutlama yaptı ve bu kurumdaki diğer 

gönüllülerle tanışma fırsatım da oldu. 
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Öğretmenlerin yaptığı 

kutlamadan bir kesit 

Koordinatör kuruluşumun yaptığı 

doğum günü + hoş geldin partisi 



 Erasmus+ tarafından online olarak sağlanan dil öğrenme platformu OLS sayesinde Fransızca 

çalışmaya başladım. Fransa’da genel olarak İngilizce bilen insan sayısı çok az olduğu için burada 

Fransızca’ya fazlaca maruz kalıp bir aşamadan sonra bu dili konuşmak daha kolay hale geliyor. Ev 

arkadaşlarım, okuldaki öğretmenler ve hatta öğrenciler bile bana bu konuda yardımcı oldukları için ben 

de daha iyi Fransızca öğrenmek için severek çalışıyorum. 

Ayrıca, bu ayın son haftasında gerçekleşen ilk seminerime katıldım. Seminer boyunca 16 farklı 

ülkeden gelen ve Fransa’daki başka şehirlerde EVS yapan diğer gönüllülerle tanıştım. Bu hafta 

süresince Fransa’daki yaşamı daha kolay hale getirebilmek adına, EVS ve diğer projeler hakkında, farklı 

uluslar ve kültürler ile ilgili birçok şey öğrendim. Bilgilendirici ve aynı zamanda çok eğlenceli geçen bu 

seminer benim için çok faydalı geçti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk ayımın sonuna gelirken yaptığım harcamalara baktığımda aldığım harçlığın fazlasıyla yetiyor 

olması beni çok rahatlattı. Hafta içi yemeğimi okul yemekhanesinde yediğim, hafta sonları da evimde 

kendim pişirdiğim için dışarda yemediğim sürece yemek konusunda pek masrafım olmuyor. Tüm 

ulaşım masraflarımı koordinatör kuruluşum karşıladığı için o konuda da masrafım tamamen sıfır. Geriye 

kalan kişisel harcamalar da kontrollü olduğu takdirde burada yaşamak alınan harçlık az gibi gözükse 

bile oldukça yeterli.  

   

   


