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Herkese merhabalar! 

 Fransa’daki ilk ayımı kolaylıkla atlattıktan sonra, her şey daha çok düzene girmeye başladı. Bu 

raporumda ise, 3 aylık bir dönemden bahsedeceğim.   

Kasım 

 Çalıştığım lisede öğrenciler bitkiler, çiçekler, orman ve doğa üzerine dersler alıyorlar. Bu 

derslerden birinin projesi için öğrencilerle beraber okulumuzun yakınında bulunan ormana bir gezi 

düzenledik. Bu gezinin amacı, dekorasyon ve çeşitli hayvan figürleri yapmak için ormandan gerekli 

odun ve dalları toplamaktı. Öğrenciler, ihtiyaçlarına uygun malzemeleri topladıktan sonra, akşam etüt 

saatinde bir başka öğretmen gözetiminde ahşap atölyesinde yeni yıla özel dekorasyonlar ve çeşitli 

boyutlarda geyik motifleri yaptılar. Yapılan bu projeler, okulun bağlı bulunduğu ilçe meydanında 

yılbaşına özel bir ay boyunca sergilendi.   

 

  

 

 

Öğrencilerin odunlar ve ağaç 

dallarından yaptığı süslemeler  
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Benim bu proje dahilinde yapmam gereken şeylerden biri ise geldiğim ülkeyi ve kültürünü 

tanıtarak insanları bilgilendirmek, öğrencilerimi de farklı kültürlere aşina ederek onlara daha global bir 

kimlik kazandırmak. Bu amaç doğrultusunda yaptığım şey ise “uluslararası bir gece” adlı seriler 

düzenlemek idi. Türkiye ile başlayan bu sunumlar, benim Lyon’da bulunan diğer gönüllü 

arkadaşlarımın farklı ülke tanıtımları ile diğer aylar boyunca devam edecek.  

Ülke sunumu ile başlayan gece, ülkelere özgü 

 ikramlarla devam ediyor.  

  

Bir önceki raporumda bahsettiğim gibi, benim çalıştığım MFR isimli bu lise yapılanması sadece 

Fransa’nın birçok bölgesinde değil; Asya, Afrika ve Amerika olmak üzere dünyanın başka ülkelerinde de 

mevcut. Eğitimin kalitesini arttırmak, Fransa’daki MFR sistemini, kuruluşunu ve yapısını daha iyi 

anlamak için Brezilya’dan bir grup öğretmen ve yönetici Fransa’ya gelip, benim çalıştığım MFR’e konuk 

oldu. Ben de bu süreçte hem onlara yardımcı olmak hem de çalıştığım yapıyı daha iyi öğrenmek adına 

onlara destek oldum. Onlarla birlikte başka bir MFR’i ziyaret ettik ve şehrimizin bulunduğu bölge 

başkanlığına gidip çeşitli toplantılara katıldık. Bu ziyaret Fransa’nın eğitim sistemini ve eğitime verilen 

desteği anlamak adına güzel bir fırsat oldu. 

Son sınıf öğrencilerim, eğitimlerini tamamlamak için 3 hafta boyunca yurt dışında bir staj 

yapmak ve sonrasında da projelerini tüm öğretmenlere ve velilere sunmak zorundalar. Stajlarını 

tamamlayıp dönen bir sınıf öğrencimin, bulunduğumuz ilçenin sinema salonunda staj sonu sunumu ve 

gittikleri ülkelerden getirdikleri veya orada öğrenip kendileri pişirdikleri atıştırmalıklar vardı. Herkesin 

sunumu izlenip soru cevap kısmı da geçtikten sonra, velilerle tanışma fırsatım oldu. Öğrencilerim için 

çok önemli olan bu gecede benim de orda bulunmam onları çok mutlu etmişti ve hepsi de beni 

aileleriyle tanıştırmaya can atıyordu. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler olarak hep beraber hoş sohbet 

bir akşam geçirdik.    

 

 

 

Öğrencilerin bu sunumu ayrıca 

yerel gazetede de yer aldı.  



 

Bir başka akşam da, okuldaki tüm öğrencilerle beraber, şiddete ve radikalleşmeye karşı bir film 

izlemek üzere sinemaya gittik ve ardından filmin başrol oyuncusu ile bir söyleşi yaptık. 

Aralık 

Aralık ayına Işık Festivali ile başlıyoruz. Meryem Ana'yı şükranlarını sunmak için yıllar önce 

Lyon sakinlerinin pencere eşikleri ve balkonlarına mum lambaları koyarak ve şehrin sokaklarında 

fenerlerle dolaşarak başlattıkları bu festival, bu günlerde daha modern bir gelenek olarak kutlanıyor. 

Aralık’ın ilk haftasında başlayan ve dört gece süren bu etkinlikte, dünyanın dört bir yanından gelen 

sanatçılar, milyonlarca ziyaretçiyi cezbeden benzersiz tasarımlar üreten ışık gösterileri sunuyor.  

   

Bir sonraki hafta ise bir sınıf ile Geneva’ya bir gezi düzenledik. Bu gezi onlar için eğitici bir 

geziydi çünkü öğrenciler okulda öğrendikleri şeyleri keşfetme fırsatı buldular. Örneğin, bitkiler ve 

hayvanlar üzerine uzmanlaşan öğrencilerimizle farklı çiçek türlerini görmek adına Geneva’nın en büyük 

çiçekçisini ve ardından tarih ve doğa müzesini ziyaret ettik. Gezimizi Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 

CERN’i de ziyaret ederek bitirdik. 

    

 

 

 

 

 



 

 

Öğrencilerle beraber yaptığımız başka bir kültürel aktivite ise bir akşam beraber tiyatroya 

gitmekti. Jamie Adkins adlı sanatçıdan, hokkabazlık, akrobasi, ip üstünde çeşitli şovlar ve komedi 

karışımı fantastik bir şov izledik. Ardından da öğrencilerimizin de aktif bir şekilde katıldığı İngilizce bir 

söyleşi gerçekleşti.  

 

 Her Çarşamba akşamı, öğrencilerle beraber bir tatlı atölyesi yapıyoruz. Bu hafta da 

Finlandiya’ya özgü ve kış günlerinde sık sık pişirilen “Joulutorttu” 

adlı bu tatlıyı yaptık. 

 

Aralık ayının son haftasını da buradaki koordinatör kuruluşum Concordia ile beraber, yeni yılın 



gelişini kutlamak için diğer gönüllülerle beraber yemek yiyerek geçirdik.  

Ocak 

Yeni yıl tatilinden sonra okullar ocak ayının ikinci haftası açıldı. İlk hafta disleksi hakkında bir 

formasyon eğitimi aldık. Öğleden önce ve sonra olmak üzere gerçekleştirilen iki farklı seansta 

disleksiye dair birçok şey öğrenip, kapanış olarak da disleksisi olan öğrencilerimize yardımcı olmak için 

neler yapabileceğimizi tartışarak bitirdik. 6 Ocak’ta ise kış dönümünü kutlamak için “Kralların Çöreği” 

adlı bir gelenek yapılır. Buna göre, özel bir kekin dilimlerinden birinin içine konulmuş bir baklacık ya da 

küçük bir figür vardır. Baklacığı ya da figürü diliminde bulan kişiye taç giydirme merasimi yapılır ve o 

kişi kral ya da kraliçe ilan edilir.  

 

Takip eden hafta ise sigara, içki ve uyuşturucu bağımlılığına karşı gençleri bilinçlendirmek için 

çalışmalar yapan bir grup, bizlere bir tiyatro eseri sundular, ardından da bir söyleşi gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

            Ocak ayı sonlarına doğru sınavlar başladığı için benim görevlerime de bazı eklemeler oldu. 

Örneğin, sınav soruları hazırlanırken beraber çalıştığım öğretmenlere yardım ettim; bazı sınavlarda 

gözlem yaparken, bazılarında jüri olarak yer aldım. Staj yapan birkaç öğrencimizi staj yerlerinde ziyaret 

ettim ve notlandırma konusunda iş arkadaşlarıma yardımcı oldum.   

Ocak ayının son hafta sonunda ise yaşadığım şehir olan Lyon’da düzenlenen bir EVS etkinliğine 

katıldım. Bu toplanmaya Lyon’da bulunan diğer EVS gönüllüleri davetliydi ve birbirimizi tanıyıp 

kaynaşmamız için çeşitli aktiviteler yapıp güzel bir akşam geçirdik. Herkesin ülkesine özgü bir yiyecek 

ya da içecek getirdiği bu etkinlikte 10’dan fazla farklı ülkeden gelen gençler olarak, birbirimizden birçok 

şey öğrenip, farklı ülkelere ve kültürlerine dair yeni şeyler keşfettik.  

 


