Avrupa’dan gelen misafirlere Türk
kültürü tanıtıldı
Kartal 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu kapılarını Avrupa’nın birçok yerinden
gelen eğitimcilere açtı. Erasmus+ Avrupa birliği stratejik okul ortaklığı projesi
kapsamında aynı anda iki proje yürüterek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren 50. Yıl
General Refet Bele Ortaokulu, proje kapsamında hem İngilizce eğitimini öğrencilerine
kapsamlı bir şekilde sunuyor.
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"Erasmus + A tale of many cities" ve "Small explorers ın a magıcal world of european folk
culture" adıyla iki projede yer alan Kartal 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu, dün
Avrupa’dan gelen eğitimcilere kapılarına açarak Türk kültürünü aşıladı. Türk kültüründe
bulunan gelenek ve görenekleri canlı bir şekilde yaşatarak gelen yabancılara aktaran
öğrenciler ve öğretmenler, misafirlerine oldukça keyifli dakikalar yaşattı. Yanlarında fotoğraf
makinelerini getiren Avrupalı eğitimciler geçirdikleri her dakikayı anı olarak çekerek
unutulmaz bir gün geçirdi.
Konu ile ilgili Kartal Gazetesi’ne konuşan Kartal 50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu
İngilizce öğretmeni Aynur Ateş, “50. Yıl General Refet Bele Ortaokulu’na kazandırdığımız
Erasmus Plus Avrupa Birliği projesi kapsamında yaptığımız bir proje. Projemizin adı Avrupa
halk kültürünün büyülü dünyasında küçük kaşifler. Altı ortağımız var bizle birlikte yediyiz.

Ortaklarımız Portekiz, Polonya, İspanya, Litvanya, Hırvatistan, İtalya. Koordinatör ülkemiz
Polonya, iki senelik bir projedir bu. Şu anda Türkiye’de Erasmus Plus dediğimiz Avrupa
Birliği projesi yapan okul sayısı 241 kadar ama Erasmus Plus olarak iki tane proje yürüten tek
ortaokul biziz. Geçen yıl başladı Erasmus daha önce Comenius vardı. ilk Erasmus kazanan
okullardan biriyiz. İki senedir başvuru sayısı tüm Avrupa dahil 2500’e yakın proje başvurusu
varken kabul edilen proje sayısı 252. 90 puanın üzerinde almanız gerekiyor projeyi
kazanabilmeniz için” dedi.
“Vatanımızı tanıtıyoruz”
Ülkelerini tanıtmaktan gurur duyduklarını belirten Ateş, “Biz bu proje ile birincisi Türkiye
Cumhuriyeti’ni, vatanımızı tanıtıyoruz. Türk milletini tanıtıyoruz ve bu projemizin konusu da
halk kültürü olduğu için halk oyunlarından tutunda yemeklerimiz, araç gereçlerimiz, yaşam
sitilimiz, evimiz, tarihi yerlerimiz bütün her şey halk kültürüne dahil oluyor. bunu tanıtmanın
çok büyük keyfini yaşıyoruz. Bugün burada da okulumuzda yapmaya çalıştığımız aslında
sembolik olarak bunların bir parçasıydı. Hem sergimizde olsun hem tiyatro salonumuzda
olsun toplantılarımızda da bunlar yer alacak. Bir hafta burada kalacaklar. Bunun yanı sıra
Ebru sanatı, testi yapımı onları görecekler. Toplantıdan geri kalan zamanlarında İstanbul’un
tarihi yerlerine götüreceğiz. Kartal Belediye Başkanımız bizi çok destekliyor. Belediye
başkanımızla randevumuz var onu ziyaret edeceğiz. Çarşamba günü Kartal Belediye
Başkanımız hem ulaşımda hem de yemek konusunda bize yardımcı olacak. Kendisini ziyaret
edeceğiz. Kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeler var onları sunacaklar, belediye
başkanımızın da onlara hediyesi olacak. Hem Türkçemizi öğretmek, kültürümüzü öğretmek,
insanımızı tanıtmak, her şeyimizi doğru bir şekilde tanıtmak, Türk’ü Türk olarak tanıtmak
bizim en büyük amacımız” dedi.
Gelen misafirlerin çok memnun kaldıklarını ve keyifli dakikalar geçirdiğini söyleyen Ateş,
“Çok memnunlar ilk defa karşılaştıkları şeyler var. Portekiz ve İtalya’dan dostlarımız bizim
beş sene önce yaptığımız projeden dostlarımız. Bizim ilk ziyaretimiz Porto’daydı.
Önümüzdeki Mayıs ayında biz iki tane projemiz olduğu için birinci projemizin ikinci yılı
bitiyor olacak. Mayıs’ın başında İtalya’ya gidiyoruz. Mayıs ayının sonunda da Malaga’ya
gidiyoruz ve biz öğrenci götürüyoruz. Öğrenciler hibemizden karşılanıyor. Bize verilen bir
hibe var bu hibeyi düzgün kullanmak gerekiyor ve öğrenciler ücretsiz olarak yurt dışına
götürülüyor. Orada ailelerin yanında konaklıyorlar. Aile içerisinde hem yabancı dillerini
geliştiriyorlar hem kültürlerini tanıtıyorlar hem de onların kültürlerini tanıyorlar. Bunlar
sadece 11, 12 yaşındaki çocuklar ve İngilizce konuşabiliyorlar. İki projemiz olduğu için
ziyaretler çok sık oluyor. Aslında iki proje yürütmek zor ve külfetli bir şey çok yoğun bir yük
biniyor üstümüze hem çocukların yabancı dile hazırlanması adına, onların kültürlerini tanıtma
adına çok önemli bir proje. Mesela orada evlerde kaldıklarında Türk kahvelerini pişiriyorlar
ve oradaki ailelere kahve ikram ediyorlar. Türk lokumuna bayılıyorlar zaten pek çok

kültürümüzü öğrendiler. Bu projeler gerçekten ülkemizi tanıtmak adına çok önemli. Çünkü
işin mutfağına giriyorsun” dedi.
“Bu vatan kolay kazanılmadı”
Ülkelerini en iyi şekilde tanıtmak için uğraştıklarını belirten Ateş, son olarak şunları söyledi.
“Bu vatan kolay kazanılmadı. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde buradayız. Ben Mustafa
Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin özelliklede bir bayan öğretmen
olmaktan gurur ve şeref duyuyorum ve ülkemi de en iyi şekilde tanıtmak ve öğretmek
istiyorum. Buralara kolay gelinmedi, bizim için çok değerli, özellikle bu son zamanlarda
yaşanan olayları da düşününce her şey eğitim ile başlıyor. Çünkü eğitemezseniz
öğretemezsiniz”

