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Merhabalar, 

Projede insanlık için küçük benim için oldukça büyük, koskoca bir ayı geride bırakmış oldum. Projem 

ekim ayında başlamış olmasına rağmen ben Graz’a bir hafta öncesinden gelerek, birlikte yaşayacağım 

aile ile tanışmak aynı zamanda birazcık etrafı gezip keşfetmek istedim ve 24 eylül sabahı inanılmaz bir 

heyecan ve telaş ile Graz’a geldim.  

Bu kısa girişin ardından öncelikle size projemden bahsetmek istiyorum. Montessori eğitim sistemini 

benimsemiş olan bir okulda Hollanda’dan gelmiş olan diğer gönüllü arkadaş ile birlikte çalışıyorum. 

Öğleden önce sınıflarda öğretmenlere yardım edip, öğleden sonra Andy’e (Andy aynı zamanda bizim 

mentörümüz) mutfakta çocuklar için yemeklerin hazırlanmasına yardım ediyoruz. Çalışma saatleri 

olarak ben pazartesi ve Cuma günleri 8- 12.30 arası çalışıyorum. 

Cuma günleri bu durum tüm okul için geçerli olurken, Pazartesi 

günleri kursum olduğu için işten erken saatte ayrılıyorum. ( 

Diğer gönüllü arkadaşın ise günleri Salı-Cuma şeklinde) Normal 

çalışma saatleri ise 8.30-16.00. 

Ben birlikte çalışmış olduğum öğretmenlerden birinin evinde 

kalıyorum. Kendime özel bir odam var ve bu odada kendime 

özel mutfak ve tuvalet mevcut. Diğer gönüllü arkadaş ise 

çalıştığı sınıftaki bir öğrencinin ailesiyle birlikte yaşıyor. Aynı 

şekilde onunda kendine ait odası mutfağı mevcut. ( Bu raporda 

odamın fotoğraflarını paylaşamıyorum ama bir dahaki raporda 

nasıl bir ortamda yaşadığımı sizlere göstereceğim.) Aynı 

zamanda kendimize ait bisikletlerimizde yanında kaldığımız aileler tarafından temin edildi. Bu durumu 

belirtmek istedim, çünkü burada bisiklet kullanımı inanılmaz yaygın. Graz zaten oldukça küçük bir 

şehir ( Avusturya’nın en büyük ikinci şehriymiş, varın siz hesap edin Avusturya’nın yüzölçümünü :D ) 

ve neredeyse her yere bisikletle ulaşabiliyorsun. Yediden yetmişe herkesi 

buralarda bisiklet kullanırken görebilirsiniz. Ben de gün içerisinde bisiklet 

kullanmayı tercih etsem de okula giderken otobüsü kullanıyorum, çünkü 

okulum adeta bir dağın tepesinde :D 

Graz’a geldiğim ilk hafta yanında kaldığım aile ile Graz’ı gezdik. Graz 

gerçekten güzel bir şehir. Benim yaşadığım kısım merkeze oldukça yakın. 

Tramvayla 6-7 dakikada merkeze ulaşabiliyorsunuz. Graz o kadar küçük bir 

şehir ki burada şehir içi ulaşım otobüs ve tramvay ile gerçekleştiriliyor. Yani 

anlayacağınız üzere metro yok. (İlk zamanlar mentörüme metronun 

nerede olduğunu sorup, metronun olmadığını öğrenince nedense çok 

şaşırmıştı o yüzden bu ayrıntıyı da belirtmek istedim :D) Bu gezinin 

ardından birkaç gün sonra ‘hosting organisation’ıma gittim ve benimle tüm 

süreç boyunca iletişimi sağlamış olan Klaus ile yüz yüze tanışmış olduk. Klaus 

bana birkaç bilgi ve döküman verdi aynı zamanda bende ona bütün 

harcamalarımın faturalarını teslim ettim ve ardından benim oturum iznimi almak için polise gittik. 

Benim projem 9 ay. Eğer Avusturya’da 6 aydan uzun bir süre kalacaksanız oturum müsaadesi almanız 

gerekiyor.(Oturum müsaadesi de böyle kart gibi bir şey başvurduktan sonra bir hafta içerisinde 
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alabiliyorsunuz.) Daha sonrasında 1 yıl boyunca tramvayı sürekli bilet almak zorunda kalmadan 

kullanabileceğim bir kart için başvuruda bulunduk. (Bu kart içinse beklemenize gerek yok başvurur 

vurmaz alıyorsunuz.) Böylece genel anlamada bürokratik işleri halletmiş olduk.  

Kurs hakkında bilgi vermek gerekirse, haftanın iki günü (bir buçuk saatlik) almanca kursum var. Yine 

bu kurs organizasyon tarafından karşılanıyor. Benim seviyem ise maalesef ki A1  Yani bu dile 

sıfırdan başladım diyebilirim. Ama dil açısından şöyle bir şansım var ki o da çalıştığım sınıfta hiçbir 

öğrenci İngilizce bilmiyor. Ve bu durumda ben de her hafta öğrenmiş olduğum gramer yapıları olsun, 

yeni kelimeler olsun hepsini çocuklar üzerinde deneyebiliyorum :D Yani kısacası pratik yapma şansım 

oluyor.  

Ekim ayının raporunu kasım ayında göndermiş oluyorum ama 

kusura bakmayın, ekim ayının özellikle son haftası benim için 

çok yoğun geçti. 

Burada 3 günlük 

bir tatil vardı ve 

bu da 

haftasonuyla 

birleşiyordu. Biz 

de çalışma 

arkadaşımla Salzburg- Hallstatt güzergahında bu tatil 

günlerini değerlendirmek istedik. (Avusturya’da EVS 

yapmayı düşünüyorsanız hadi diyelim EVS gibi bir planınız yok turistik 

amaçlı buralara gelmek istiyorsanız, Hallstatt’ı görmeden dönmeyin derim ben, pişman olmamak için 
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