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995 yılından beri Avrupa Birliği,
adını pedagog Johann Amos
Comenius’tan alan Comenius
Programı ile öğrenci değişimlerinin yanı sıra farklı ülkelerden okul
ortaklıklarını ve projeleri desteklemektedir. Projemiz, sokakları ve
sokak yaşamını araştırarak kültürel çeşitliliği keşfetmeyi ve paylaşmayı amaçlayan ve aşağıdaki haritada işaretli altı ülkeden okulları
kapsamaktadır.
Her okuldan öğretmenler, sayısı 15 ile 30 arasında değişen bir öğrenci grubuna rehberlik edip birlikte kendi şehirlerinden, ilçelerinden ya da köylerinden seçtikleri
sokağı araştırırlar. Odaklandıkları

şey sokak tabelaları, mimari, insanlar ve kültür, gelenekler, festivaller, yaşam tarzı, tarih, ticaret ve iş
hayatıdır. Sonuçlar; sokak modelleri, kartpostallar, sokak sözlüğü,
fotoğraf sergisi gibi çeşitli metotlar
ve araçlar kullanılarak kaydedilmiştir. Öğrenciler yöresel, ulusal
ve Avrupa kimlik farkındalıklarını artırmak için çalışma sonuçlarını
karşılaştırarak kıyaslarlar. Bu eğitim- öğretim yılında Fransa, Türkiye ve Norveç’te yapılanlar gibi çeşitli toplantılarda sonuçlar sunulur
ve yoğun bir fikir alışverişi yapılır.
Bu, ufkumuzu genişletmemize ve
ortak bir Avrupa yaratmamıza katkı sağlamaktadır.

Our Comenius Poject “Streetwise Europewise”

S

ince 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from different countries as well as pupil exchanges through the Comenius programme, which was called after
the pedagoge Johann Amos Comenius. Our project involves schools
from the following six countries
aiming to explore and share cultural diversity by studying streets and
streetlife.
Teachers of every school lead
a group of 15 to 30 participating
pupils and together they investigate the selected street of their city/
town/village. The focus is on street

signs, architecture, people and culture, traditions, festivals, lifestyles,
history, trade and business and results are recorded by using a variety
of methods and tools (street models, postcards, street dictionary,
photo exhibitions, etc). Pupils compare and contrast the results of their
studies to increase their awareness
of their local, national and European identity. At various meetings like
this school year in France, Turkey
and Norway, results are presented
and intensive exchange of ideas can
be carried out. This will contribute
to our ability to open our minds and
to create a common Europe.
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Gonesse’deki Üçüncü Buluşmamız
Our Third Meeting in Gonesse

A

vusturya
ve
alakalı bazı kelimelekarla
kaplı
ri katılımcıların farkdağlarından ve Öğleden sonra, lı dillerine çevirmekti.
Sicilya ve tarihi anıtEyfel Kulesi’ne Ne kadar da güzeldi!
larından sonra, CoYe m e k h a n e d e çıkmak için
menius projesi yağki
öğle yemeğinin arParis’e gittik.
murlu bir sonbaharda Birlikte fotoğraf dından öğrenciler taFransa’ya geri döndü.
rafından yapılmış soçekindik.
“Yağmur altında şarkı
kak tabelalarıyla “Rue
Manzara
söylüyoruz!” Ziyaretide Paris” caddesinbüyüleyiciydi,
miz, 4 Kasım 2013’te
deki fotoğraf sergisiyağmura
ve
Gonesse’de René Casne gittik. Günün soyolculuğa
sin Lisesi müdürünün
nunda fotoğraflarımırağmen
yaptığı kısa bir konuşza baktık ve eve geri
mayla başladı. Ardın- muhteşem vakit döndük.
geçirdik.
dan sınıfımızın verSalı sabahı tabelaladiği sıcak bir karşıları yapmaya başlamama konseri, kruvasan
dan önce bir saatlik
ve çikolatalı ekmek ile
Fransızca dersine giryapılan tipik bir Fransız kahval- dik. Buluşmamızın konusu “tatısı vardı. Oldukça hoş ve dostça belalar” idi. Okuldaki tabela serbir ortamdı.
gimiz muhteşemdi. Yeni tabelalarla ideal bir Avrupa sokağı yaratmayı başardık. Öğleden son“Kim kimdir?”
ra, Eyfel Kulesi’ne çıkmak için
Sonrasında, yabancı öğrenciParis’e gittik. Birlikte fotoğraf çelerle ve onların ev sahibi arkakindik.
daşlarıyla “Kim kimdir?” oyununu oynadık. Amacımız her
katılımcının yaka kartını oluşturmak için kısa İngilizce sohbetler sırasında gerekli bilgileri almaktı. Öğrenciler kendi ülkelerinden olanlarla gruplar halinde çalıştılar. Bu oyundan sonra çok dilli sözlüğümüzü tanıttık. Yapmamız gereken, sokakla

Yabancı öğrencilerle
ve onların ev sahibi
arkadaşlarıyla “Kim
kimdir?” oyununu
oynadık.

A

fter Austria and
its snow-covered
mountains, Sicily and its historic monuments in the sun, the
Comenius project made
a detour in France din
a rainy autumn (“we’re
singing in the rain!”).
This stay began on November 4th 2013 in Gonesse with a short speech
by the Headmaster of
the René Cassin High
School, followed by a
warm welcoming music
performed by our class,
and a typical French
breakfast with croissants and pain au chocolat. It was really pleasant and friendly.

brothers. The goal
was to get information
In the
about other students
during a short converafternoon,
there was a trip sation held in English
to create the identity
to Paris to go
card of each participant.
up the Eiffel
Tower. We took The students worked
in teams with people
some photos
from their country. Aftogether. The
ter this game, we introview was just
duced the multilingual
incredible and dictionary, and what to
it was such a
be done was to translate
great moment some words connectdespite the ride ed to streets into the six
and the rain!
different languages of
the participants. What a
great moment together!
After lunch at the
canteen, we went to a
photo exhibition in the street “Rue
de Paris” with the street signs made
by the students. At the end of this
“Who’s who?”
day, we looked at our funny phoThen we started the “who’s
tos and we got back home.
who” game with the foreign stuOn Tuesday, it was an hour of
dents and their host sisters and
French class for everyone before
spending the morning creating
signs. The topic of the meeting was
“signs”. The exhibition of our signs
in the hall of the school was wonderful!
We managed to create an ideal European street with new signs!
In the afternoon, there was a trip to
Paris to go up the Eiffel Tower.

We started the
“Who’s who” game
with the foreign students and their host
sisters and brothers.

STREETWISE EUROPEWISE
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Gonesse’deki Üçüncü Buluşmamız
Our Third Meeting in Gonesse

Manzara büyüleyiciydi, yağmura ve
yolculuğa rağmen muhteşem vakit geçirdik. Fakat yine de tren yolculuğu- ya da
daha doğrusu aşırı kalabalık tren yolculuğumuz- ve yürüyüş nedeniyle hepimiz
çok yorulmuştuk.
Çarşamba günü Louvre Müzesi’ne gitmek için tekrar Paris’teydik. Yemek yedikten sonra define avı için gruplara ayrıldık. Tuileries Bahçesi’ni geçtik. Place
Vendôme’a, operaya ve Pont des Arts’a
yürüdük. Son olarak, avı Notre-Dame’da
tamamlayabilmek için Seine Nehri boyunca yürüdük.
Birlikte geçirdiğimiz son günde Paris’teki Montmartre Sokakları’nı gezdik.
Öğleden sonra ise herkes alışveriş yaptı. Aynı günün akşamında dans pistinde
her türden müzikle dans ettiğimiz, öğretmenlerimizin de olduğu mükemmel bir
veda partisi vardı. Kahkahanın yanı sıra
buluşmayı biraz da gözyaşıyla bitirmek
iyi oldu.
Bütün güzel şeylerin bir sonu vardır.
Yabancı arkadaşlarımız maalesef artık ülkelerine dönmek zorundaydılar.
Birlikte pek çok şey paylaştığımız ve
yeni arkadaşlar edindiğimiz için bu proje
gerçekten inanılmaz. Sizi Fransa’da görmek çok güzeldi. Türkiye’deki bir sonraki toplantıyı dört gözle bekliyoruz.

We took some photos together. The view
was just incredible and it was such a great moment despite the ride and the rain! Nevertheless, we were all tired because of the train journey- or more precisely the overcrowded train
journey- and the walk, which was really funny!
On Wednesday, we took another ride to
Paris to visit the Louvre Museum. Then, we ate
outdoors and we made teams for the treasure
hunt. We crossed over the Tuileries Garden,
and we walked to ¨Place Vendôme”, the opera and Pont des Arts. Finally, we went along
the Seine River to finish the hunt in front of
“Notre-Dame”.
On our last day together, we visited Montmartre Streets in Paris and in the afternoon, it
was shopping time for everyone. In the evening, there was the farewell party which was so
great with everyone, including teachers, dancing to every type of music on the dance floor. It
was a really good way to end the meeting altogether with laughters but also some tears... Just
UNFORGETTABLE!!!
All good things must come to an end because our amazing foreign friends unfortunately had to return to their countries.
This project is really amazing because we
shared a lot of things together and we made
some friendships. It was really good to see you
in France. Looking forward to the next meeting
in Turkey!!!

Maryam and Amelia

Maryam and Amelia
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ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜK ONLINE DICTIONARY
P

rojemizin bir parçası olarak sokakla alakalı kelimeleri içeren
hem tüm partner ülkelerin dillerinde hem de İngilizce olan online bir sözlük oluşturduk. Eğer bir gün Norveç, İtalya, Slovakya, Avusturya, Türkiye ya da Fransa’da herhangi bir sokakta kaybolup çaresiz kalırsanız lütfen interaktif sözlüğümüze bir göz atın:
http://www.comeniusstreetwise.wix.com/street-dictionary#
İşinize çok yarayacaktır. Aşağıda online olarak bulabileceğiniz
kelimelere birkaç örnek verilmiştir.

English

Deutsch

French

A

s part of our project, we have created an online-dictionary with streetrelated words in English as well as in all partner countries’ languages.
So, if one day you cannot handle yourself in any kind of streets across
Norway, Slovakia, Italy, Austria, Turkey or France, please, have a look at our
interactive dictionary ;
http://www.comeniusstreetwise.wix.com/street-dictionary#
You may find it very useful! Here are some examples of words you can
find online.

Italian

Norwegian

Slovakian

Turkish

Airport

Flughafen

Aéroport

Aeroporto

Flyplass

Letisko

Havaalanı

Bakery

Bäckerei

Boulangerie

Panificio

Bakeri

Pekárstvo

Fırın

Street

Straße

Rue

Strada

Gate

Ulica

Sokak

Traffic light

Ampel

Feu tricolore

Semaforo

Trafikkys

Semafor

Trafik Işığı

Sign

Schild

Panneau

Segnale

Skilt

Znak

İşaret

Bank

Bank

Banque

Banca

Bank

Banka

Banka

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bench

Bank

Banc

Panchina

Benk

Lavička

Bank

Bike

Fahrrad

Vélo

Bicicletta

Sykkel

Bicykel

Bisiklet

Book Shop

Buchhandlung

Librairie

Libreria

Bokhandel

Kníhkupectvo

Kitabevi

Bridge

Brücke

Pont

Ponte

Bro

Most

Köprü

Building

Gebäude

Bâtiment

Edificio

Bygning

Budova

Bina

Building Site

Baustelle

Chantier

Cantiere

Byggeplass

Stavenisko

İnşaat alanı

Bus

Bus

Bus

Autobus

Buss

Autobus

Otobüs

Bus Stop

Bushaltestelle

Arrêt de bus

Fermata Dell’autobus

Buss stopp

Autobusová Zastávka

Otobüs Durağı

Car

Auto

Voiture

Macchina

Bil

Auto

Araba

Castle

Schloss

Châtea

Castello

Slott

Hrad

Kale

Chimney

Rauchfang

Cheminée

Camino

Pipe

Komín

Baca

Church

Kirche

Eglise

Chiesa

Kirke

Kostol

Kilise

Cinema

Kino

Cinéma

Cinema

Kino

Kino

Sinema

Crane

Kran

Grue

Gru

Kran

Žeriav

Vinç

Cross Road

Kreuzung

Carrefour

Crocevia

Veikryss

Križovatka

Kavşak

Danger

Gefahr

Danger

Pericolo

Fare

Nebezpečenstvo

Tehlike

Dead End

Sackgasse

Impasse

Strada Chiusa

Blindvei

Slepá Ulica

Çıkmaz sokak

Diversion

Umleitung

Déviation

Deviazione

Omkjøring

Smerová tabuľa

Sapak

Doctor

Doktor

Médecin

Medico

Doktor

Doktor

Do not throw

Nichts wegwerfen

Ne pas jeter

Non gettare via

Ikke kast

Door

Tür

Porte

Porta

Dør

Lekár
Zakazvyhadzovania
odpadkov
Dvere

Driving-School

Fahrschule

Auto-école

Scuola Guida

Kjøreskole

Autoškola

Sürücü Kursu

Estate agency

Immobilienbüro

Agence Immobilière

Agenzia Immobiliare

Eiendomsmegling

Realitná Kancelária

Emlakçı

Fishmonger's

Fischgeschàft

Poissonnerie

Pescivendolo

Fiskebutikk

Predajňa rýb

Balıkçı

Flag

Flagge

Drapeau

Bandiera

Flagg

Vlajka

Bayrak

Florist

Blumengeschàft

Floriste

Fioraio

Blomsterbutikk

Kvetinárstvo

Çiçekçi

Fountain

Springbrunnen

Fontaine

Fontana

Fontene

Fontána

Çeşme

Garbage

Mistkübel

Poubelle

Spazzatura

Søppel

Odpadky

Çöp

Garden

Garten

Jardin

Giardino

Hage

Záhrada

Bahçe

Garage

Garage

Garage

Garage

Garasje

Garáž

Garaj

Grocery

Lebensmittelhandel

Epicerie

Bottega

Dagligvarebutikk

Potraviny

Bakkal

Gutter

Dachrinne

Goutière

Grondaia

Takrenne

Odkvapová Rúra

Oluk

Bir şey atmayınız!
Kapı

STREETWISE EUROPEWISE
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English

Deutsch

French

Italian

Norwegian

Slovakian

Turkish

Hairdresser

Frisör

Coiffeur

Parrucchiere

Frisør

Kaderníctvo

Kuaför

Horse car

Pferdekutsche

Charette

Carrozza

Hestekjerre

Konský záprah

At arabası

House

Haus

Maison

Casa

Hus

Dom

Ev

Hotel

Hotel

Hôtel

Albergo

Hotell

Hotel

Otel

Mosque

Moschee

Mosquée

Moschea

Moské

Mešita

Cami

Motorbike

Motorrad

Moto

Moto

Motorsykkel

Motorka

Motosiklet

Museum

Museum

Musée

Museo

Museum

Múzeum

Müze

No entry

Einbahnstraße

Passage interdit

Senso unico

Enveiskjøring

Zakaz vjazdu

Girilmez

Optician

Optiker

Opticien

Ottica

Optiker

Optik

Gözlükçü

Pavement

Gehsteig

Trottoir

Marciapiede

Fortau

Chodník

Kaldırım

Pedestrian crossing

Zebrastreifen

Passage Piétons

Strisce Pedonali

Gangfelt

Prechod pre chodcov

Yaya geçidi

Pedestrian street

Fußgängerzone

Rue Piétonne

Zona Pedonale

Gågate

Ulica

Trafiğe kapalı alan

Perspective

Perspektive

Perspective

Prospettiva

Perspektiv

Perspektíva

Perspektif

Petrol Service

Tankstelle

Station Service

Pompa di benzina

Bensinstasjon

Čerpacia stanica

Benzin istasyonu

Pharmacy

Apotheke

Pharmacie

Farmacia

Apotek

Lekáreň

Eczane

Pigeon house

Taubenhaus

Pigeonnier

Piccionaia

Dueslag

Holubník

Güvercinlik

Pizzeria

Pizzaria

Pizzaria

Pizzeria

Pizzeria

Pizzéria

Pizzacı

Plane

Flugzeug

Avion

Aereo

Fly

Lietadlo

Uçak

Post office

Postamt

Bureau de Poste

Ufficio Postale

Postkontor

Pošta

Postane

Post Box

Postkasten

Boîte aux lettres

Cassetta della posta

Postkasse

Poštová schránka

Posta kutusu

Postman

Postmann

Facteur

Postino

Postmann

Poštár

Postacı

Restaurant

Gasthaus

Restaurant

Ristorante

Restaurant

Reštaurácia

Restoran

Road

Straße

Route

Strada

Vei

Cesta

Yol

Roof

Dach

Toit

Tetto

Tak

Strecha

Çatı

School

Schule

Ecole

Scuola

Skole

škola

Okul

Scooter

Roller

Scooter

Motorino

Scooter

Skúter

Küçük motosiklet

Shop

Geschäft

Magasin

Negozio

Butikk

Obchod

Mağaza

Slippery road

Rutschgefahr

Route Glissant

Strada Sdrucciolevole

Glatt vei

Klzká vozovka

Kaygan yol

Skyscraper

Wolkenkratzer

Gratte Ciel

Grattacielo

Skyskraper

Mrakodrap

Gökdelen

Smoking isn't allowed

Rauchen verboten

Défense de fumer

Vietato Fumare

Røyking forbudt

Zákaz fajčiť

Sigara içilmez.

Limitation de vitesse

Limite di Velocità

Fartsgrense

Obmedzena rýchlosť

Hız limiti

Speed Limit

Geschwindikeitsbeschränung

Station

Bahnhof

Gare ferroviaire

Stazione del Treno

Togstasjon

Vlakové Nástupiště

İstasyon

Statue

Statue

Statue

Statua

Statue

Socha

Heykel

Stick isn't allowed

Plakatieren verboten

Défense d'afficher

Divieto d'Affissione

Plakater ikke tillatt

Street lamp

Straßenlampe

Lampadaire

Lampione

Gatelys

Pouličná lampa

Sokak lambası

Stop

Stop

Stop

Stop

Stoppskilt

Zastavit’

Durak

Supermarket

Supermarkt

Supermarché

Supermercato

Supermarked

Supermarket

Süpermarket

Synagogue

Synagoge

Synagogue

Sinagoga

Synagoge

Synagóga

Sinagog

Town hall

Rathaus

Mairie

Municipio

Rådhus

Mestská radnica

Belediye binası

Traffic

Verkehr

Embouteillage

Ingorgo

Trafikk kork

Dopravná zápcha

Trafik

Tree

Baum

Arbre

Albero

Tre

Strom

Ağaç

Truck

Lastwagen

Camion

Camion

Lastebil

Kamión

Kamyon

Window

Fenster

Fenêtre

Finestra

Vindu

Okno

Pencere

Zoo

Tiergarten

Zoo

Zoo

Dyrehage

Zoo

Hayvanat bahçesi

Zákaz lepenia plagátov İlan yapıştırmak yasaktır.

6

STREETWISE EUROPEWISE

TÜRKİYE
TOPLANTISI

MEETING
IN TURKEY

Avusturya’nın Ankara’daki
buluşma raporu

Austrian report about
meeting in Ankara

Y

olculuğumuz 2 Mart’ta
Wels’teki tren istasyonunda başladı. Trenle Viyana’ya gittik. Oradan da İstanbul
aktarmalı olarak ev sahibi öğretmenlerimizin bizi beklediği Ankara’ya uçtuk. Uzun bir yolculuktan sonra ev sahiplerimizin
ve onların ailelerinin bizi karşıladığı Gazi Üniversitesi’ne vardığımız için mutluyduk. Oraya varmış olmanın mutluluğuyla önümüzdeki birkaç gün kalacağımız yeni evlerimize gittik.
Uzun ve yorucu yolculuğumuz
nedeniyle hepimiz çok yorgunduk ve erkenden uyuduk.

“Evimizdeki sanat”
Pazartesi günü okul servisi bizi kaldığımız evlerden alıp
okula getirdi. Okulda ilk olarak
ısınma oyunları oynadık, daha
sonra da “evimizdeki sanat” ile
ilgili sunumlarımızı yaptık. Sonrasında ise üstünde logomuz
olan büyük bir kumaş parçası
boyadık. Öğle yemeğinden sonra Atatürk’ün mezarı olan Anıtkabir’e gittik. Taştan ve mermerden yapılmış oldukça büyük ve
etkileyici bir yapıydı. Anıtkabir
müzesinde pek çok ilgi çekici
şey gördük ve Atatürk’ün hayatına dair fikir sahibi olduk.

Anıtkabir’e gittik.
Taştan ve mermerden yapılmış
oldukça büyük
ve etkileyici bir
yapıydı. Anıtkabir müzesinde
pek çok ilgi çekici
şey gördük ve
Atatürk’ün hayatına dair fikir
sahibi olduk.

We went to
Anıtkabir. It’s
a huge and impressive building made out
of stone and
marble. In the
museum, we saw
many interesting
things and got an
insight into his
life.

O

ur journey started on 2
March at the railway station in Wels. We went to
Vienna by train and from there
we flew via Istanbul to Ankara, where the host teachers were
already waiting for us. After
a long journey, we were happy to arrive at “Gazi University” where our hosts and their
parents welcomed us. Happy to
have arrived there, we were taken to our new home for the next
few days. Due to the long and
exhausting journey, we were all
very tired and went to bed early.

“Art on the couch”
On Monday, we were picked
up by the school bus which is
for students of this school only.
At school, we first played some
ice-breaking games and then we
held our presentations about
“art on the couch”. Afterwards,
we painted a very big piece of
cloth with our logo, which was
really awesome. After lunch,
we went to Anıtkabir where
Atatürk is buried. It’s a huge
and impressive building made
out of stone and marble. In the
museum, we saw many interesting things and got an insight into his life.

STREETWISE EUROPEWISE

“Bir sonraki gün yine okulda buluştuk. Önce
Türkçe dersine girdik; sonra da mozaik,
taş boyama ve çömlek gibi tipik Türk el
sanatlarını yapmayı denediğimiz atölye
çalışmalarına katıldık.”

“We met at school again. First, we attended
a Turkish lesson and after that we took part
in workshops where we tried doing typical
Turkish art by ourselves such as mosaic,
stone painting, and pottery.”

M

EE

Eski Ankara
bölgesinde yokuş
yukarı yaptığımız uzun
ve zorlu bir yürüyüşün
ardından tepenin
üstündeki kaleye
vardık. Günün sonuna
gelmiştik ve evlerimize
döndük.

TIN

“Gazi
Üniversitesi’ne
vardığımız için
mutluyduk. Oraya
varmış olmanın
mutluluğuyla
önümüzdeki birkaç
gün kalacağımız
yeni evlerimize
gittik.”

“Şehirdeki eski
sokaklardan biri olan
Hamamönü’ne gittik.
Burada eski geleneksel
bir boyama sanatı olan
ebru yapmayı denedik.”

T

EY

R

TO P L A
E
Y
N
Kİ

Later, we had free time when many students went shopping or hung
out with some new friends.
On the next day we met at school
again. First, we attended a Turkish
lesson and after that we took part
in workshops where we tried doing typical Turkish art by ourselves
such as mosaic, stone painting, and
pottery.
After we finished lunch in the
school cafeteria, we went to Hamamönü, a street in the old town,
where we tried paper marbling. It’s
an old traditional art of painting. After a long and hard walk up the hill
through the old village, we reached
the castle on top of it. That was the
end of the official day and we tried
to find back home. Many students
went out to drink something in a
bar afterwards.

IS I

TÜ

Daha sonrasında birçok öğrencinin alışverişe gittiği ya da yeni arkadaşlarıyla takıldığı boş vaktimiz
vardı. Bir sonraki gün yine okulda
buluştuk. Önce Türkçe dersine girdik; sonra da mozaik, taş boyama ve
çömlek gibi tipik Türk el sanatlarını yapmayı denediğimiz atölye çalışmalarına katıldık.
Okulun yemekhanesinde öğle
yemeğimizi yedikten sonra şehirdeki eski sokaklardan biri olan Hamamönü’ne gittik. Burada eski geleneksel bir boyama sanatı olan ebru yapmayı denedik. Eski Ankara bölgesinde yokuş yukarı yaptığımız uzun ve zorlu bir yürüyüşün
ardından tepenin üstündeki kaleye
vardık. Günün sonuna gelmiştik ve
evlerimize döndük. Birçok öğrenci
sonrasında bir şeyler içmek için dışarı çıktı.
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“We were happy
to arrive at “Gazi
University” where
our hosts and their
parents welcomed
us. Happy to have
arrived there, we
were taken to our
new home for the
next few days.”

“We went to Hamamönü,
a street in the old
town, where we tried
paper marbling. It’s an
old traditional art of
painting.”

After a long and
hard walk up the hill
through the old village,
we reached the castle
on top of it. That was
the end of the official
day and we tried to
find back home.
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“On the third day, we had to come to school at 6 a.m.
in order to go to Cappadocia, which is 300 km away
from Ankara. Although the trip was long, we had much
fun on the bus because the teachers accompanying us
were in a fun party mood, which infected us all.”

M

G

TIN

ümüş takıları ve Türkiye’nin
en iyi maden suyu ile ünlü
olan Beypazarı’na gittik. Boş
vakitlerimizde alışveriş yaptık.
Aynı günün akşamında okulda
eğlencesi bol, büyük bir veda
partisi vardı.

On the third day, we had to come
to school at 6 a.m. in order to go to
Cappadocia, which is 300 km away
from Ankara. Although the trip was
long, we had much fun on the bus
because the teachers accompanying
us were in a fun party mood, which
infected us all.
We also stopped at some beautiful
places to take pictures of the wonderful landscape. In some workshops,
we got an insight into local handicraft, like pottery. After that, our trip
to Göreme, an open air museum,
needed to be done quickly in order
to catch up with the schedule. Arriving there, everybody was impressed
by the houses made of stone.
On Thursday, we went to a small
town called Beypazarı, which is famous for silver jewellery produce
and for the best mineral water of
Turkey. We did some shopping in
our free time.

EY

“Üçüncü gün, Ankara’dan 300 km uzaklıktaki
Kapadokya’ya gitmek için sabah 6’da okula geldik.
Yolculuk uzun sürse de otobüste çok eğlendik çünkü
bize eşlik eden öğretmenler eğlenceli bir parti
havasındaydılar ki bu durum hepimizi etkiledi.”
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Üçüncü gün, Ankara’dan 300 km
uzaklıktaki Kapadokya’ya gitmek
için sabah 6’da okula geldik. Yolculuk uzun sürse de otobüste çok eğlendik çünkü bize eşlik eden öğretmenler eğlenceli bir parti havasındaydılar ki bu durum hepimizi etkiledi.
Zaman zaman muhteşem manzaranın fotoğraflarını çekmek için
yolda durduk. Bazı atölye çalışmalarında çömlek gibi yöresel el sanatlarına dair fikir edindik.
Sonrasında bir açık hava müzesi
olan Göreme’ye gittik. Oraya vardığımızda taş binalardan herkes çok
etkilendi.
Perşembe günü gümüş takıları ve Türkiye’nin en iyi maden suyu ile ünlü olan Beypazarı’na gittik.
Boş vakitlerimizde alışveriş yaptık.
Aynı günün akşamında okulda eğlencesi bol, büyük bir veda partisi
vardı.

TÜ
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e went to a small town called Beypazarı,
which is famous for silver jewellery
produce and for the best mineral water
of Turkey. We did some shopping in
our free time. In the evening, there was
a great farewell party at school with
karaoke, a big cake and a lot of fun.
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“Friday was the day to say good bye. All
the teams went back home but we had the
chance to get a one-night-stop in Istanbul.
We spent most of our time discovering the
bazaars and doing a lot of bargaining.”

M

EY

“Cuma günü veda günüydü. Bütün gruplar
kendi ülkelerine döndü fakat bizim bir gece
de İstanbul’da geçirme fırsatımız oldu.
Zamanımızın çoğunu çarşıları dolaşarak ve
pazarlık yaparak geçirdik.”
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Cuma günü veda günüydü.
Bütün gruplar kendi ülkelerine
döndü fakat bizim bir gece de İstanbul’da geçirme fırsatımız oldu.
Zamanımızın çoğunu çarşıları dolaşarak ve pazarlık yaparak geçirdik.
Kaldığımız otelin mükemmel
bir Ayasofya manzarası vardı.
Orayı da ziyaret etme fırsatı bulduk.
Son olarak; Türkiye’de çok güzel vakit geçirdiğimizi ve Türkiye’ye tekrar gelmek istediğimizi
söyleyebiliriz.

In the evening, there was a great
farewell party at school with karaoke, a big cake and a lot of fun.Friday was the day to say good bye.
All the teams went back home but
we had the chance to get a onenight-stop in Istanbul. We spent
most of our time discovering the
bazaars and doing a lot of bargaining. Our hostel overlooked
the Hagia Sophia and we got the
chance to visit it as well. Finally we can say that we had a great
time in Turkey and that we would
like to come back some time.

Students’ impressions about the meeting in Turkey
Turkey for me was the place where I met
new people. I have brought a lot of beautiful
memories and useful experience. Personally
I loved the workshops where I could learn to
create wonderful artistic object like mosaic,
jewellery, paper marbling .... Through these
activities I could make new friends, improve
my language skills. Thank you wonderful
Turkish people.
(Slovakian Team)
I’m really happy to have participated to the
meeting in Turkey .What I have appreciated
best is the liveliness of the Turkish people
which is really addictive. Moreover, the
opportunity to meet boys and girls from
other countries has been a really great

experience for me! Each of them has
taught me something new, and now I feel
to have friends all over Europe who I can
communicate to whenever I want. I am sure
that I will carry with me this experience and
I will never forget the days spent in Ankara,
the wonderful journey in Kapadokia and
the kind hospitality of my Turkish family.
I really felt like being at home and coming
back to Italy has been really difficult! Thanks
Comenius!
(Italian Team)
I really enjoyed this week: Turkey is amazing!
I love you all and I hope I’ll see you soon
because you are all very nice!
I love Turkish arts. On Tuesday, I did feel art

and I liked it! And ceramics, mosaics, beads,
stone painting and paper marbling were so
beautiful!
On Wednesday, it was so great because we
had four hours on the bus. It could have
been boring but Mehmet, a Turkish teacher,
stayed with us and I think all the students
want him as a teacher. All the things we saw
in Cappadocia were so stunning! I would like
to go back there!
PS: The traditional clothes of the Turkish
teachers and the Austrians were tremendous
at the party! It is a pity we haven’t got any in
France!
(French Team)
We started off by singing the national

anthem, which was an impressive experience
with all the pupils in the schoolyard.
Then we had get-to-know-eachothergames, followed by sharing our “art on the
couch”. In the recess we played football and
basketball and had fun. After the break, in
pouring rain, we went to Ataturk’s tomb.
It was very interesting and we learned a
lot about Turkish history and one of your
nation’s heroes. Afterwards the Norwegians,
our Turkish hosts and some others went
to a mall. It was nice, but we got tired and
decided to go home. After a short rest at
home, I went out to dine with the host family.
We had kebab, and I am never going to eat
Norwegian kebab again!
(Norwegian Team)
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Ramazan’da Hamamönü bir başka güzel!
Hamamönü: A world apart in Ramadan!

H

amamönü, Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği
Ramazan Etkinlikleri ile
on binlerce Ankaralının iftar öncesi ve sonrası hoşça vakit geçireceği bir mekana dönüşüyor. Her
sokağında farklı bir etkinliğin
olduğu Hamamönü, Ramazan
boyunca Ankara’nın en renkli ve

en hareketli merkezi oluyor.
Konserler, halk oyunları, şiir
dinletileri, edebiyat ve sanat söyleşileri, Hacivat-Karagöz gösterileri, orta oyunları ve açık hava sinemasında film gösterimlerinin yanı sıra, uzun bacak, sihirbaz, ateş yutan adam, palyaço,
hokkabaz, kantocu, şerbetçi, macuncu, pamuk şekerci, mısırcı
gibi geleneksel Ramazan eğlencelerinin de olduğu Hamamönü,   birbirinden değişik ürünlerin satıldığı stantlarla da renkleniyor.
Altındağ Belediyesi; iftar yemeklerini, restore edilerek müzeye dönüştürülen Ulucanlar
Cezaevi’nde veriyor. Her gün
farklı mahallelerden Altındağlıların davet edildiği iftar yemeklerine vatandaşlar, kişiye özel
davetiye ile çağrılıyor.
Geçmişte yaz akşamlarının
vazgeçilmez etkinliği olan, kış
mevsimi boyunca sabırsızlıkla
beklenen açıkhava sinemaları,
Hamamönü’nde yeniden hayat
buluyor. Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Züğürt
Ağa, Ağrı Dağı Efsanesi, Yılanların Öcü, Gurbet Kuşları, Eşkıya gibi Yeşilçam’ın ve Türk sinemasının en sevilen ve unutulmayan filmlerinin yanı sıra, yakın
zamanda çekilmiş ve beğeni toplamış Türk filmleri de her akşam
sinemaseverlerle buluşuyor.
Hamamönü Ramazan Etkinlikleri kapsamında her akşam
Taceddin Dergahı’nda tasavvuf
müziği dinletileri, Sanat Sokağı’nda Santur ve Hint ezgileri,
Kültür-Sanat Evi’nde Türk Sanat Müziği, Hamamönü Meydanı’nda Türk halk müziği, seymen ve semazen ekiplerinin gösterileri, ney dinletileri Hamamönü ziyaretçilerini müziğin her
türlüsüyle buluşturarak onlara
keyifli akşamlar yaşatıyor.
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amamönü is a place where tens of thousands of
Ankara people spend some time before and after ‘iftar*’
with Ramadan activities held by
Altındağ Municipality. Having
different activities on each street,
it becomes the most lively place
in Ankara.
In Hamamönü, there are traditional Ramadan entertainments
such as magicians, clowns, illusionists, fire-eaters and cotton
candy sellers as well as concerts,
folk dances, Hacivat and Karagöz puppet shows and open-air
cinema. You can also find a lot of
stands that various kinds of products are sold.
Altındağ Municipality holds
“iftar dinner” in Ulucanlar Prison which was renovated and
turned into a museum. The citizens from different corners of
Altındağ are invited to dinner
via invitation cards.
As the most favorite summer
activity in the past and something looked forward to during
the winter time, open-air cinemas are being revived in Hama-

mönü. Turkish movies recently
filmed are shown every evening
as well as the best-loved and
most unforgettable Yeşilçam**
and Turkish movies such as Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa, Ağrı Dağı Efsanesi, Yılanların Öcü, Gurbet Kuşları, Eşkıya.
As part of Ramadan activities
in Hamamönü, visitors can enjoy themselves listening to many
different sorts of music. Every
evening, Sufi music is played in
Taceddin Lodge and Mosque,
Indian music and dulcimer in
Sanat Street, Turkish Classical
Music in Culture&Arts House,
Turkish Folk Music in Hamamönü Square along with seymen***
and whirling dervishes performances.
* iftar is the time when Muslims break fast.
** Yeşilçam is a metonym for the Turkish film industry, similar to Hollywood in the United States
*** Seymen is the name of an irregular militia tradition in Central Anatolia,
like Zeibeks of the Aegean Anatolia.
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Ağaç dikilince
herkes bunu
kutlar. Bir başka
eski gelenek
de ağacın
üstündeki
küçük tabelayı
“çalmak”tır.

Once the
tree stands,
everyone
celebrates the
event. Another
old tradition is
to “steal” the
little sign that is
attached to the
tree.
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“Maibaumsetzen” (Mayıs ağacı dikimi)
and “Maiblasen” (May blowing)

H

er yıl 30 Nisan’da Mayıs
Ağacı dikilir. Bu, nesilden
nesile aktarılan eski bir
gelenektir. Pek çok farklı türden
dernek ve kulüp buluşma noktasında toplanırlar ve sonra da
Mayıs Ağacı ve geleneksel bando takımıyla katılımcılar tarafından ağacın dikildiği pazar yerine
yürürler. Ağaç dikilirken bando,
şarkılarını çalmaya devam eder.
Ağaç dikilince herkes bunu
kutlar. Bir başka eski gelenek de
ağacın üstündeki küçük tabelayı
“çalmak”tır. Tabelayı geri almak
için, belediye başkanı hırsızla-

ra fidye olarak ziyafet verir! Başka bir seçenek de ağacın kendisini çalmaktır. Bunu önlemek için
ağacı gece gündüz korurlar ama
bazen bir şekilde ağacı çalmayı
başaran olur.
Sonraki gün müzisyenlerin
Avusturya’nın resmi tatili olan
1 Mayıs kutlamalarında şarkılarını çalmak için erkenden uyanmaları gerekir. Bando, bando
arabasıyla ya da yürüyerek evden eve dolaşır. Bu da genellikle tüm günlerini alır. Müzisyenler, teşekkür hediyesi olarak çoğunluğu alkollü içecekler ve çerezlerden oluşan ufak bağışları
kabul ederler.
Ağaç kesmenin etkisini azaltmak için, bazı köylerde “Maibaumkraxeln” (Mayıs ağacına tırmanma), “Maibaumschneiden” (Mayıs ağacını kesme)
ya da “Maibaumlaufen” (Mayıs
ağacında koşma) gibi eğlenceli
oyunlar düzenlenir.
Bu oyunlarda gerçek bir rekabet yoktur. Oyunlar daha ziyade
katılanların eğlenmesi için düzenlenirler. “Maibaumkraxeln”
ağaca en hızlı tırmanma yarışmasıdır. “Maibaumlaufen”, diğer yandan, herkesin ağacın bir
ucundan diğer ucuna atlamaya çalıştığı ve yerde oynanan bir
oyundur. “Maibaumschneiden”
ise bize eski oduncu geleneklerini hatırlatır.
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very year on April the 30th,
the May tree is planted. It’s
an old tradition that has been passed on many generations.
Many different kinds of unions
and clubs assemble at a meeting
point and then walk together
with the May tree and a traditional marching band to the marketplace, where it’s then manually planted by the participants.
While planting, the band continues to play its songs. Once the
tree stands, everyone celebrates
the event. Another old tradition is to “steal” the little sign that
is attached to the tree. In order
to get it back, the mayor pays
the thieves a feast as ransom!
The better alternative is to steal
the whole tree itself. To prevent
this, it is guarded day and night;
however, at times some manage to do it anyway. The next
day, the musicians need to rise
very early to play their song in
celebration of the 1st May, which is Austria’s state holiday. The
band goes by a bandwagon or
just walks from house to house.
This usually lasts the whole day.
The musicians usually get a
small donation as thanks, mostly alcoholic drinks and some
snacks.
To soften the impact of losing
a tree, some villages hold fun
games like “Maibaumkraxeln”

(May tree climbing), “Maibaumschneiden” (May tree cutting) or “Maibaumlaufen” (May
tree running). These games
don’t have any competitive spirit but instead serve as entertainment for the participants. “Maibaumkraxeln” is about climbing
up the tree the fastest. “Maibaumlaufen”, on the other hand,
is played on the ground where
everyone tries to sprint from one
end of the tree to the other. “Maibaumschneiden” reminds us of
old lumberjack traditions.
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KARNAVAL

K

arnaval” pek çok geleneğin bir karışımıdır ve Roma dönemine dayanmaktadır. “Karnaval” adı muhtemelen maskeli kağnı anlamına gelen Latince “carrum novalis”den
gelmektedir ancak çoğu bilim
adamı başka bir etimolojiyi daha doğru buluyor: Lent dönemine atıfta bulunan ve “et yemeyiniz,” anlamına gelen “carnem levare”.
Yedi Roma Kralı’nın hükümdarlığı süresince, eski ve yeni
yıl arasında bir dönüm noktası sayıldığından Karnaval Şubat
ayında kutlanırdı. O zamanlarda Romalılar pagan kökenli olan
“Saturnali” ve “Lupercali”yi de
kutluyorlardı. Kutlamalar yedi gün sürerdi. Bu süre boyunca
insanlar meydanda maskeli hayvanların çektiği pek çok kağnıyı
sergilerdi.
Hristiyanlıktan Orta Çağ’a kadar bol miktarda yiyecek ve içeceğin ama her
şeyden çok
şarabın tüketildiği bir tür
eğlence haline geldi. Ayrıca,
insanlar bir günlüğüne yüzlerini maskeyle gizleyerek
başka bir sosyal sınıfa aitmiş gibi davranabilme fırsatına sahip oldular. Kutlamaların sonunda insanlar, önceki yılın kötü anlarını sembolize eden bir kukla yakarlardı.
Günümüzde Karnaval, ülkemizdeki en önemli kutlamalardan biridir. Lent’ten bir hafta önce yapılır. Giovedì Grasso
(Fat Perşembe) olarak adlandırılan Perşembe günü başlar ve
Mardi Gras’a (Paskalya’dan önce
gelen büyük perhiz süresinin ilk
çarşambası) kadar devam eder.
Karnaval, insanların taktığı sıra
dışı maskeleriyle tüm dünyada
ünlüdür. Küçük şehirlerde insanlar, meydanda düzenlenen
dans partilerine giderler ama
büyük şehirlerde bir sürü renkli ışıklarla süslenmiş kağıt hamurundan yapılmış geçit arabalarıyla birçok geçit töreni yapılır.
Karnaval boyunca çocuklar,
tipik yiyecekleri ve kekleri yerler. “Chiacchiere, bombe fritte,
frittelle or zeppole” gibi annelerin ve büyük annelerin yaptığı
özel tatlılar vardır. Chiacchiere,
muhtemelen geleneksel bir Roma yiyeceğinden gelmektedir ve
domuz yağında kızartılmış üstü
pudra şekeri kaplı bir tür bisküvidir. Bombe fritte ise bir çeşit kızarmış hamurdur. Fritelle de patates ve undan yapılmış küçük
çöreklerdir. Zeppole ise yılın bu
dönemine has bir yiyecektir ama

o kadar lezzetlidir ki insanlar yıl
içerisinde de tüketirler.
En tipik Sicilya Karnavalları’ndan birisinin yapıldığı yer
Katanya yakınlarında bir kasaba olan Misterbianco’dur. Karnaval kutlamaları, Misterbianco’da kendine has tarihiyle ünlüdür. 1940’lı yıllarda (savaş sonrası yıllardı ve insanların eğlenmeye ihtiyacı vardı) yerel gurupların eğlenceli gösterilerini içeren
bir tür Sicilya komedisi olan ve
maskelerle (a’Mascara) alakalı
eski bir gelenekten doğmuştur.
Önceleri meydanda sahnelenirken, 1970’lerin sonunda maskeli kişiler süslü kıyafetlerle
Misterbianco’nun tarihi sokaklarında gösteri yapmaya başladılar. 2000 yılından bu yana insanlar guruplar halinde toplanıp podyumda en güzel kıyafet, en iyi müzik ve en iyi gurup
ödülleri için yarışıyorlar. Tüm
elbiseler son derece titizlikle hazırlanmış ve
ince işçilik gerektiren türdendi. Bu nedenle
yalnızca terzilerin değil anne, teyze, büyükanne gibi aile üyelerinin de bu elbiseleri yaparken çok çalışması gerekiyor. Kıyafetlerin tasarımı ya tipik çağdaş konulardan ya da eski İtalyan maskelerinden (Arlecchino, Pulcinella, Colombina) ilham alır.
Katanya bölgesindeki büyüleyici Barok şehirlerden biri olan
Acireale Karnavalı, en önemli Sicilya Karnavalı olarak kabul edilmektedir. Acireale Karnavalı, 16.
yüzyılda başlamış eski bir geleneği sürdürmektedir. Sokaklarda çürük yumurta ve narenciye
atmak bu festivale özgüdür ancak bu kısa bir süre önce yasaklandı. 1700’lerin başında Karnaval, yeni bir eklemeyle daha da
güzelleşti: sokaklarda doğaçlama olarak tekerlemeler söyleyen
“abbatazzi” ya da halk ozanları.
19. yüzyılda “cassariata” sahneye çıktı. “Cassariata”, at arabalarından soyluların izleyicilere şekerleme ve konfeti attığı bir geçit törenidir. Çeşitli maskeli kişilerin eşlik ettiği mekanik geçit
arabalarının ve benzersiz çiçek
arabaları ile birlikte sürekli hareket halinde olan hiciv gurupların yanı sıra kağıt hamurundan
yapılmış maskeler de 1930’lu yıllarda popüler olmuştur. Acireale Karnavalı o kadar çok beğeni
toplamıştır ki güzel Sicilya yaz
akşamlarından da istifade ederek her yıl Ağustos ayında tekrarlanır.
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arnival is a mixture of many
traditions. It dates back to Roman period. Its name, probably, comes from the Latin words “carrum novalis” that translated mean
a masked ox-wagon, but a lot of scholars find another etymology more
correct: “carnem levare” that means
“don’t eat meat,” referring to the period of Lent.
During the reigns of the seven Roman kings, Carnival was celebrated in
February because it was considered as
a watershed between the old and the
new year. In those days, Roman people celebrated both the “Saturnali” and
“Lupercali”, which had pagan origins.
The celebration lasted seven days during which people showed many oxwagons towed by masked animals in
the main square.
From the Christianity to the Middle Ages, it became a form of entertainment characterized by a large consumption of food and drinks, above all, wine. Moreover, everybody
had the opportunity for one day to
pretend to belong to a different social class just disguising himself with
masks. At the end of the celebration,
people used to burn a puppet which
symbolized bad moments of the previous year.
Today, Carnival is one of the most
important festivities in our country. It
takes place a week before Lent. It starts
on Thursday, called Giovedì Grasso
(Fat Thursday) and it lasts until Mardi
Gras, the day before Ash Wednesday.
Carnival is famous around the world
for the particular and unusual masks
people put on. It is celebrated in different ways: in small towns, people
are used to going to dancing parties
organized in the main squares; however, in big cities there are many parades with different floats made of papier-maché decorated with many colourful lights.
During Carnival, children eat typical food and cakes. There are typical
deserts that mothers and grandmothers make, like “chiacchiere, bombe fritte, frittelle or zeppole”. The chiacchiere,
perhaps, is derived from some typical Roman food and they are a type of
biscuit fried in pork fat covered with
powdered sugar; the bombe fritte are a
kind of fried small dough; the frittelle
are small donuts of potatoes and flour
and the zeppole are peculiar to this period, but they are so good that all the

people eat them throughout the year.
It’s in Misterbianco, a characteristic town near Catania, that one of the
most representative Sicilian Carnivals takes place. The festivity of Carnival is very famous in Misterbianco
for its particular history: it was born
in the forties (they were the post-war
years and people needed to have fun)
from an ancient tradition linked to the
masks (a’ Mascara), a sort of Sicilian
comedy that include cheerful performances of local companies.
First performed in the main square, at the end of the seventies the masked characters started showing off through the streets of the historical centre of Misterbianco, wearing sophisticated costumes. Since 2000, people have gathered in groups and have
competed for prizes on real catwalks
for the most beautiful costumes, for
the best original music and for the
best group.
All the costumes are extremely
elaborated and they need a great
amount of work by not only dressmakers but generally also the members of families like mothers, aunts,
grandmothers; the design of the costumes takes inspiration either from
typical contemporary issues or from
old Italian masks (Arlecchino, Pulcinella, Colombina..).
The Carnival of Acireale, a magnificent Baroque city in the Province of
Catania, is considered as the most important Sicilian Carnival. Acireale’s
Carnival observes an ancient tradition having begun in the 16th Century.
Throwing rotten eggs and citrus fruits in the streets is unique to this feast,
which has lately been banned. At the
beginning of the 1700s, Carnival took on more refined tones thanks to a
new element: the activity of “abbatazzi” or folk poets that improvised rhymes in the streets. In the 19th Century,
the “cassariata” came on the scene: it
is a parade of horse-drawn carriages
from which nobles launched sprays
of candies and confetti at spectators.
It was only in the 1930s that papiermaché masks were at play, along with
mechanical floats accompanied by various masked characters and satirical
groups in constant movement together with the unique flower-floats. The
Carnival of Acireale is so appreciated
that the event is repeated in August,
taking advantage of the beautiful Sicilian summer nights!”

STREETWISE EUROPEWISE

E

Ekmek Günü

kmek Festivali Günü ilk ği gibi şeyleri de anlatırlar.
defa 17. yüzyılın sonlarınSokakta çeşitli etkinlikler düda düzenlenmiştir. Her yıl, zenlenir. Bölge halkı at yarışlaMayıs ya da Haziran ayında Pa- rına katılabilir, sirke gidebilir,
ris
sokaklarınçiftlik hayvanlarıda kutlanır. Gonı görebilir, gelenesse şehri, Parisneksel kıyafetleliler için Paris’te
re göz atabilir ve
ekmek satan ve
Bu festival kültürel eski oyunları oyFransa’nın her könayabilir. Tam bir
bir gündür.
şesinden gelmiş
tarihi ve coğrafik
fırıncıları sembo- Günümüzde, her biri keşiftir.
lize eder. Bu fesTüm şehir bu
farklı kökenlerden
tival günü o kafestivale katılır:
gelen Gonesse halkı bölge halkı, derdar ünlüdür ki
19. yüzyıl yazarnekler, belediye
festivale katılır.
larından Chate- Mesela, Fas, Türkiye, temsilcileri, çaraubriand bile kişı esnafı, fırıncılar
Fransa ve digger
taplarından
bive restoran sahipri olan “Les méülkelerden insanlar leri.
moires d’OutreBu festival birstant açarlar ve
Tombe”da bu feslikte olmak ve
çeşit çeşit ekmek
tivalden bahsetkültürümüzün
miştir.
sunarlar. Ekmeğin bir parçasını diBu festival külğerleriyle
paytürel bir gündür. nasıl yapıldığı, hangi laşmak için güGünümüzde, her özel günde ve hangi zel bir fırsattır.
biri farklı kökenAyrıca, Fransıziçkiyle
servis
edilmesi
lerden gelen Goca’da “arkadaş”,
nesse halkı festi- gerektiği gibi şeyleri ekmeğini (Franvale katılır. Mesızca’da ekmek
de anlatırlar.
sela; Fas, Türkiye,
“pain”
demekFransa ve diğer
tir)
paylaştığın
ülkelerden insankişi anlamına gelar stant açarlar
len “copain”dir
ve çeşit çeşit ek(“co-pain”). Kısamek sunarlar. Ekmeğin nasıl ya- cası ekmek, bizim kültürümüzpıldığı, hangi özel günde ve han- de çok önemlidir.
gi içkiyle servis edilmesi gerektiCemile

F The Day of Bread
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he “festive day of the breVarious activities are organiad” was first held at the sed in the street. The inhabitants
end of the 17th century. It can participate in horse rides, go
is celebrated every year in May to the circus, see farm animals,
or June in the stretake a look at traet of Paris. Gonesditional costumes
se symbolizes all
and play ancient
the bakers coming
games. It is a hisfrom every cortorical and geogIt is a cultural
ner of France to
raphical explorasell bread in Paris
tion.
day. Today, all the
among Parisians.
The whole city
inhabitants of
This festive day
participates in it
Gonesse, who are
is so famous that
: the inhabitants,
of different origins, the associations,
even Chateaubriand (a famous
the town hall
take part in it. For
French writer of
agents, the shopthe 19th century) example, people from keepers, the baMorocco, Turkey,
quoted it in one
kers and the resof his books “Les France and different taurant owners.
mémoires d’OutIt is an opporcountries run a stand tunity
re-Tombe”.
to be toand they present
It is a cultural
gether, to share
day. Today, all
part of our culvarious sorts of
the inhabitants of
with others,
bread. They explain ture
Gonesse, who are
our close relations
how it is made, on and our friends.
of different origins, take part in which occasion, with Moreover,
in
it. For example, which drink it should French, the word
people from Mo“friend” is “cobe served etc.
rocco,
Turkey,
pain” (“co-pain”),
France and difwhich means the
ferent countries
one with whom
run a stand and
we share bread
they present va(bread= “pain” in
rious sorts of breFrench).
ad. They explain how it is made,
In a word, bread is essential
on which occasion, with which for our culture.
drink it should be served etc.
Cemile
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Parade led by Hønefoss
Ungdomskorps

Norveç’te 17 Mayıs

N

orveç Anayasası, 1814
yılında 17 Mayıs’ta imzalandı. Bu sebeple, bu
tarihte Norveç Milli Bayramı’nı
kutlarız. Bu günün üç farklı ismi vardır: Bu tarihe hem millî
bayram hem de anayasa günü
deriz ama pek çok kişi yalnızca
17 Mayıs der.
Norveç Milli Bayramı ile diğer ülkelerin gelenekleri arasındaki fark, Norveç’te geçit törenini yapanlar askerler değil ilkokul çocuklarıdır. Genellikle
okul orkestrası önde yürür, diğer çocuklar da onu takip eder.
Varsa milli kıyafetlerinizi giymek olağandır. Yoksa da takım
elbise ya da elbise giymek bir
gelenektir. En büyük geçit töreni, bütün okulların kraliyet ka-

lesinin önünden geçtiği ve balkonda duran kraliyet ailesine el
salladığı Oslo kentinde gerçekleşir. Bu gün çok kültürlü bir
gündür; Norveç’i gezmeye gelen ya da burada yaşayan herkes kutlamalara katılabilir. Bu
günde evde oturup masa başında hep birlikte yemek yeme geleneği yoktur; pek çok kişi stantlardan dondurma, gazoz
ve sosisli sandviç alır.
17 Mayıs oldukça neşe ve eğlence dolu bir gündür. Bu gün
vatanseverlik ve neşe dolu olduğu için Mayıs ayında Norveç’e gelmeyi düşünenler için
çok güzel bir deneyim olacaktır. Bunun Comenius projesi
için muhteşem bir son olacağını düşünüyoruz.

Pupils from Ringerike vgs, last year of school.

Nordre torg, 1910 and 2013

Ringeriksdagen
Ringeriksdagen, ilk kez yedi
yıl önce düzenlenmeye başlanmış bir festivaldir. Festivalin ilham kaynağı, bu tür festivallerin
geleneksel olduğu bir Norveç
şehri olan Molde’dur. Festivalin
amacı derneklerin ve şirketlerin
tanınmasını sağlamaktır.
Bu festival, oldukça iyi bir
reklamdır ve müşterilerin bütün

şirketleri daha çok tanımasına
yardımcı olur. Ayrıca, bölge için
de çok karlıdır.
Ringeriksdagen, Eylül’ün ilk
cumartesi günü yapılır. Festivale yaklaşık 120 farklı dernek ve
şirket katılır. Geçen yıl neredeyse 6000 kişi Hønefoss şehir merkezini ziyaret etti ki bu da yeni
bir rekordur.
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May 17 in Norway

n 1814, the Constitution of
Norway was signed on May
17. We therefore celebrate
the Norwegian national day on
this date. The day has three different names; we call it both the
national day and the constitutional day, but most people just say
May Seventeenth.
The difference between the
Norwegian national day and other countries’ national days is
that in Norway it is not the military that walks in parades. It is
the children from the primary
schools. Normally, the school
orchestra walks in the front, and
then all the other students follow. It is normal to wear your
national costume if you have
one. If you do not own a natio-

.
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nal costume, it is a tradition to
dress up in a suit or dress. The
largest parade takes place in Oslo, where all the schools walks
past the royal castle and wave
to the royal family who stands
on the balcony. The day is very
multicultural; everyone who visits Norway or lives here can join the celebration. It is not a tradition to eat nice sit-down meals; most people buy ice cream,
soda and hot dogs from stands.
May seventeenth is a very joyful day and those of you who
will come to Norway in May will
have a great experience because
this day is filled with patriotism
and joy. We think this will be a
great ending of this Comenius
project.

The Royal Castle in Oslo

Ringeriksdagen

.

Ringeriksdagen is a festival held seven years ago
for the first time. The inspiration came from Molde, a
city in Norway, where there
was a tradition for this type
of festival. The purpose of
the festival is to publicize associations and companies.
This is a good press, and makes

the customers more aware of
all the companies, which is
gainful for the region.
Ringeriksdagen is held on
the first Saturday of September. About 120 different associations and companies attend.
At least 6000 people visited the
center of Hønefoss last year,
which was a new record!
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Mezuniyet Günleri A Graduation days
M
KI
Y
A
ayıs ortasında gülümseyen genç yüzlerin vesikalık fotoğraflarıyla
kaplı mağaza vitrinlerinde posterler görünmeye başlar. İlk başta garip bir pazarlama stratejisi gibi görünse de liseden mezun olanların fotoğraflarını mağaza vitrinlerine asması aslında
bir gelenektir.
„Hviezdoslavova ulica“ caddemizdeki mağaza vitrinleri her
zaman bu fotoğraflarla doludur.
Yaşadığımız yerde dört tane lise
olduğu için mağaza vitrinlerindeki yeri oldukça önceden ayarlamak gerekiyor. Peki bu gelenek ne zaman başladı? Bu geleneği 1919 yılında başlatan ilk
okul Banská Štiavnica’daki Ormancılık Lisesi’dir ve halen bu
gelenek neredeyse düzenli olarak sürdürülmektedir.
Bazı sınıflar bu posterleri hazırlamak için çok çaba harcarlar.
İnsanlar da posterlerin yaratıcılığına hayran kaldıkları için
ya da sadece tanıdıkları insanları görmek için durup vitrinlere bakarlar. Zaman geçtikçe mo-

Zaman geçtikçe modern
medyanın posterlere kattığı
ilerlemeyi görmek de mümkün.
Poster ne kadar orijinalse
o kadar çok beğenilir.

dern medyanın posterlere kattığı
ilerlemeyi görmek de mümkün.
Poster ne kadar orijinalse o kadar çok beğenilir.
Peki bunu yapmamızın amacı nedir?
Bazı insanlar bunun orada yaşayanların öğrencilere “sınavlarında başarılı olmaları için dua
etsinler” diye, olduğunu söylerken diğerleri bunun yalnızca öğrencilerin liseyi bitirdikleri için
kendileriyle gurur duymaları ve
gösteriş yapmaları için olduğunu iddia ediyorlar.
Yılın yine aynı zamanında,
liseden mezun olan öğrenciler
yoldan geçenlerden para toplamak için geleneksel olarak sokağa çıkarlar. Bu bağışlar öğrencilerin başarılarını bir barda kutlamalarına katkıda bulunur.

.
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n mid-May, signs start appearing in shop windows covered with head shots of smiling young faces. While it might
look like a bizarre marketing scheme at first, it‘s actually a tradition for graduating classes
from high schools to put their
photos in the windows of local
stores.
The shop windows in our
street „Hviezdoslavova ulica“
are always full of them. There are four secondary schools in our town, so it is necessary to book the place in the
shop window pretty in advance. And when did such a tradition start? The first school to
start this tradition was the Secondary School of Forestry in
Banská Štiavnica in 1919, and it
is still maintained more or less
regularly.
Some classes go to great efforts creating the signs, and
you‘ll often see people stopping
to look at the windows where they‘re on display, admiring
the handiwork or just looking

With passing of time, it is possible to
see what progress modern media
have brought to their production.
The more original the sign is, the
more appreciation it gets.

.

for people they know. With
passing of time, it is possible to
see what progress modern media have brought to their production. The more original the
sign is, the more appreciation it
gets.
And what is the purpose?
While some people say it is
for residents to pray for the students‘ success at their examinations, the others claim it is just
for students to take pride and
show off the fact that they have
finished high school.
At the same time of the year,
students graduating from high
school traditionally take to the
streets asking for a few coins
from passers-by. The donations
help them celebrate their success at the local pub.
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Norveç’teki son toplantımız
Our last meeting in Norway
H
B
ir hafta süresince hissetti- gibi konular yüzümüze bir
ğimiz karmaşık duygula- gülümseme kondurdu ama aynı
rı nasıl anlatsak ki? İki yıl- zamanda gözlerimizi doldurdu
lık projemiz sona yaklaşıyordu. (en azından bazılarımızın). Yol
Başlamasını çok istemiştik ama boyunca olan bulmacaları bulup
bitmesini istememiştik. Belli be- çözmek için Hønefoss sokaklarılirsiz bir havası olan Mayıs’ın bi- na çıkmadan önce öğrenciler teze güneşli günmalarla ilgili en
ler vermesini Tangüzel
posterlerı’dan istedik.
ri yapmaya gittiÇarşamba saler. Neyse ki bulBaş döndürücü
bahı,
Mayıs’ın
macaları çözergüzellikteki
Aurland
14’ünde, güneş
ken sokaktaki inparlıyordu ve biz vadisi boyunca (Ne inişti sanlardan yardım
ama! Hele ki tüneller. alabildiler.
de “birbirimizi tanıyalım” oyunla- Yol bakım çalışmasının
Perşembe gürına hazırdık. Alnü Norveç’in batıbüyük bir sorun
fabe alıştırmaları
sına 500 kilometolduğunu söylemek
yaptık ve 14 Marelik bir yolculuk
gerek!) fotoğraf
yıs’ta kimlerin doyaptık. Norveç’teçekmek
ve
manzaranın
ğum günü olduki diğer pek çok
tadını tam anlamıyla yer gibi çiftlikleğunu öğrendik.
Daha sonra da
çıkarmak için durduk ri tepelerin üstüekiplerin toplantı
ne kurulmuş olan
(bazen gerçekten
için
hazırlamış
durmak ve beyninizin Hallingdalen’den
olduğu
bütün
geçerek Jenny’nin
gördüklerinizi
o güzel anıları
bizi karşıladığı ve
dinlemeye
ve sindirmesine müsaade ekşi kremalı yuetmek zorundasınız). laf lapası yaptığı
fotoğrafları
görmeye gittik.
Strandefjorden’e
Bütün mutlu anıvardık. Bütün kaları gördüğümüz
tılımcılar enerjik
ve bunun “son” olduğunu an- ve cesurdular. Yemeğin tadına
ladığımız o an bütün duygula- bakmakla kalmayıp tabaklarını
rın başladığı zamandı. Arkadaş- bitirdiler. Hatta büyük bir kısmı
lık, iletişim ve gelecek vizyonu ikinci tabağı da istedi.

ow to describe the of friendship, communicamixed emotions from tion, visions for the future, put
one week? Our two smiles on our lips and water
years’ project was coming to in our eyes (at least for some
an end, we wanted it to start of us). Then the students went
and still - did not want it to and created the most beautiend. We prepared and asked ful posters on the themes, bethe weathergods
fore they hit the
that the unprestreets of Hønedictable weathfoss to see and
er of May would
solve
quizzes
give us sun!
along
the
way.
Through
the
On WednesFortunately,
stunning valley
day
morning,
they got help
of Aurland (what
May 14, sun
from people in
shining,
we
the street.
a drop, and the
were ready for
Thursday we
the “getting to tunnels..let’s just say had a 500 km trip
know one an- “road maintenance to the western
other” activities. is a challenge”). We part of Norway.
We practised the
drove through
stopped for photos We
alphabet
and
Hallingdalen with
and taking it all in farms high up in
could see who
had birthday on
the hillside (like so
(sometimes you
May 14(!) then
other placreally have to stop, many
we went to see
es in Norway), up
to let your mind
and hear about
to Strandefjorden
all the nice memwhere we were
digest!)
ories and photos
greeted welcome
the teams had
by Jenny who had
prepared for the
prepared
sour
meeting. This is
cream porridge!
when emotions really start- All the visitors were sporty and
ed: to see all the happy mem- courageous and not only tasted,
ories and realizing that this is but finished their bowl (quite a lot
the LAST TIME. The themes went for a second helping, too)!
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Binlerce yıl öncesinde açık denizlerde
kullanılmış olan fakat sonrasında önemli
insanlara layık bir mezar olarak görülen
ve mezarlık olarak kullanılan büyük Viking
gemilerini gördük. Şehir merkezine geri
döndüğümüzde ise beyaz mermeri güneş
ışığında parlayan ve pek çok insanın üstünde
yürümek istediği bir yer olan Opera binasının
çatısında bir başka grup fotoğrafı çekindik.

We then saw the Viking ships, large
seagoing vessels from a thousand years
back, then used for burial in a field - a
suitable grave for an important person.
Back in the city centre, we had (another)
group photo on the roof of the Opera
building, its white marble shining in
the sun, and clearly a spot where many
people like to walk.

17

18

STREETWISE EUROPEWISE

Baş döndürücü güzellikteki
Aurland vadisi boyunca (Ne inişti ama! Hele ki tüneller. Yol bakım çalışmasının büyük bir sorun olduğunu söylemek gerek!)
fotoğraf çekmek ve manzaranın tadını tam anlamıyla çıkarmak için durduk (bazen gerçekten durmak ve beyninizin gördüklerinizi sindirmesine müsaade etmek zorundasınızdır). Asbjørn ve Helge otobüs şoförleri sayesinde sağ salim Flåm’e vardık
ve akşam yemeğimizi yiyip bir
başka baş döndürücü güzellikteki vadiden geçerek 830 metre yukardaki Myrdal’a gitmek için trene bindik. Burada, Hønefoss’a giden trene binmeden kısa bir süre
bekledik. Lonely Planet tarafından bu yolculuğun en güzel üç
tren yolculuğundan biri olduğu
söylenmiştir.
Cuma - Oslo: Holmenkollen
kayak pistinde durduktan sonra pek çoğu bronzdan yapılmış
olanların yanı sıra Gustav Vigeland’ın devasa granit heykellerinin de bulunduğu Frognerpark’ta yürüdük. Bu heykellerden en ünlüsüne “Sinnataggen”
(küçük sinirli çocuk) adı verilmiş.
Binlerce yıl öncesinde açık
denizlerde kullanılmış olan fakat sonrasında önemli insanlara layık bir mezar olarak görülen ve mezarlık olarak kullanılan büyük Viking gemilerini gördük. Şehir merkezine geri
döndüğümüzde ise beyaz mermeri güneş ışığında parlayan ve
pek çok insanın üstünde yürümek istediği bir yer olan Opera binasının çatısında bir başka
grup fotoğrafı çekindik. Sonra-

sında öğrencilerin kendi başlarına etrafı gezip görecek zamanları kaldı.
Cumartesiyi nasıl anlatsak
ki? Ulusal egemenlik günü ve
Anayasa’mızın 200. yıldönümü. Geçit töreninde bütün çocukların Pazar kıyafetleri içinde
“hurra” diye bağırdığını ve bayrakları salladığını hayal edin.
Okulumuzun bayrağı, 25 yıldır ilk kez rüzgarda dalgalanıyordu. Streetwise belki de okulumuzun bir geleneği yeniden
başlatmasına yardımcı oldu. Düdüklerini çalarak kırmızı- mavi formalarıyla günümüzü renklendiren “Russ”tan da bahsetmezsek olmaz. Geçit töreninden
sonra hepimiz ailelerle birlikte
gidip çoğu dondurma içeren çeşitli etkinliklere katıldık.
Son parti diğer bütün partilerden farklıydı. İlk olarak okul
bahçesinde mangal partisi yaptık, daha sonra da 17 Mayıs’ı
kutladık.

Through the stunning
valley of Aurland (what
a drop, and the tunnels..
let’s just say “road maintenance is a challenge”). We
stopped for photos and
taking it all in (sometimes
you really have to stop, to
let your mind digest!) We
got safely to Flåm, thanks
to Asbjørn and Helge bus
drivers, and found our
snack dinner and then
boarded the train to go
830 m up through another
stunning valley to Myrdal
where we had a little wait
before the train back to
Hønefoss. A trip declared
one of the three most beautiful train rides according
to Lonely Planet.
Friday - Oslo: stop at the
ski jump of Holmenkollen,
then a walk through the
Frognerpark with the giant granite statues of Gus-

tav Vigeland along with
many in bronze, the most
famous is called “Sinnataggen” (the angry little
boy).
We then saw the Viking
ships, large seagoing vessels
from a thousand years back,
then used for burial in a field
- a suitable grave for an important person. Back in the
city centre, we had (another) group photo on the roof
of the Opera building, its
white marble shining in the
sun, and clearly a spot where
many people like to walk. Finally, the students had some
hours to sightsee on their
own.
How to describe Saturday?
The national day and 200
years’ jubilee for our Constitution. Imagine all the children in the parade, in their
Sunday clothes, shouting
“hurra” and waving flags.
Our school’s banner was
flying in the wind for the
first time in 25 years; maybe Streetwise has helped our
school to re-establish a tradition? We also have to mention the “Russ” who helped
colouring the day in their red
and blue uniforms, blowing
their whistles. After the parade we all went with the
families and had various activities, most of them including ice cream!
The last party was different from the others. First a
BBQ in the school park, then
we had 17. May.
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“Dans etmeye çok vaktimiz kalmamıştı ama
bunun projemizin sonu olduğunu bilmekten
duygularımız kah mutlulukla kah hüzünle
harmanlanıyordu. Hepimiz iletişimimizin
ve sınırlar ötesinde kurduğumuz bağların
kopmamasını diliyoruz!”

“We did not have much time for dancing, but
what a rollercoaster ride of emotions of fun
memories and sadness, as we knew that this
is the end of our project. We all hope to stay
in touch and keep the bonds that have been
created across borders!”

Oyunlar, çuval yarışı, kaşıkla patates taşıyarak koşma ve
bir ayağın yanındaki arkadaşının ayağına bağlıyken koşmaya
çalışma. Sonrasında Jan’in hazırlamış olduğu filmi izledik. Gerti ve Eli, birlikte geçirdiğimiz iki
yılda edindiğimiz tecrübelerimizi değerlendirip özetlemeden

Games,
jumping-in-a-sac
race, running with a potato in a spoon and try running
with a foot tied to one of your
partner’s! We then watched
a “movie” prepared by Jan
and relived our meetings before Gerti and Eli summed up
the experiences from our two

önce toplantılarımızı gerçekleştirdik. Dans etmeye çok vaktimiz
kalmamıştı ama bunun projemizin sonu olduğunu bilmekten
duygularımız kah mutlulukla
kah hüzünle harmanlanıyordu.
Hepimiz iletişimimizin ve sınırlar ötesinde kurduğumuz bağların kopmamasını diliyoruz!
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years. We did not have much
time for dancing, but what a
rollercoaster ride of emotions
of fun memories and sadness,
as we knew that this is the end
of our project. We all hope to
stay in touch and keep the
bonds that have been created
across borders!

there to help and save us.

Architecture

Tradition

Very impressive was the
first view up the Eiffel tower and we were very surprised how many steps one
has to walk to get up to
the top. Unfortunately the
Streetwise
transparency
wasn’t allowed to be taken
up. During a treasure hunt
we also came across some
famous sights, like the Arc
de Triumph or the Obelisk.

I have realized that all in all
we, the people in this project,
are alike in many ways. The
only thing to set us apart is
tradition.

Music

Music is an international language. During our project meetings we used it a lot.
We sang in the bus, during
ice breaking activities, on the
parties. In music we always
found somenthing we have in
common.

Streetlife

Streets play an important
role in every city. In Mediterranean countries, like Italy,
it serves like a meeting place
where in Austria especially
in winter it’s not very common to spend a lot of time
outside in the streets, except during Christmas market time when you can warm
yourself with a hot drink.

Travel

Travel is undoubtedly one
of the best parts of international projects. Due to travelling we could gain the experiences we will never forget in
our lifetime.

Landscape

We have seen a wide va- our Facebook group. We
riety of landscapes: snowy have made friends in six
mountains in Austria, fairy countries and hope to go on
chimneys in Turkey, city communicating, through
life of Paris – and the spec- both analog and digital
tacular eruption of Etna in means!
Sicily!

Communication

STUDENTS’ IMPRESSIONS
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Friendship

Friends are our superheOver 200 people are able roes. When we are in trouble
to communicate through or we just feel bad, they are

Art

Art is a creative meeting
where
extemporaneous
drawings are produced.

Food

A mix of new tastes
and new sensations: Tasting delicious traditional
food it’s the perfect starting point to discover a foreign country!

Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr) yürütülen Hayat Boyu
Öğrenme ve Gençlik Programları kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal
Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
This project has been funded with support from the European Commision. This publication (communication) reflects the views only of the author and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

