
Geleneksel İspanya Eğitim Gezi Planı 

26-30 Mayıs tarihleri arasında, Ataşehir ve Sancaktepe kampüslerimizden 6. ve 7.sınıf 
öğrencilerimizin katılımıyla İspanya eğitim ve kültür gezimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, geçen 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da Gredos San Diego Buitrago okulunun işbirliğiyle hem çeşitli eğitim ve 
kültürel faaliyetlerde bulundular hem de seyahatimiz boyunca Madrid, Segovia ve çevresindeki birçok 
tarihi ve kültürel yapıyı gezme fırsatı buldular. 

Gezinin ilk günü öğrencilerimiz okulda aldıkları Sevillana dans dersinin ardından İspanyol kültürü 
eğitimi görerek bakış açısı kazandılar. 

Gezinin ikinci gününde tarihi dokusuyla büyüleyici Segovia kentine doğru yola çıkarken; su kemerleri, 
katedral ve muhteşem bir yapıya sahip olan Alcazar Sarayı’nı rehberleri eşliğinde ziyaret eden 
öğrencilerimiz alışveriş yaparken İspanyolca konuştular ve dili yaşayarak deneyimleme fırsatı 
buldular. Dönüş yolunda okulun bulunduğu Buitrago kasabasını, surlarını, kilisesini, nehrin etrafını ve 
merkezini yine rehber eşliğinde gezdiler. 

Gezinin üçüncü gününde ise; Madrid’in en büyük lunaparkı Nickelodeon Land’de gönüllerince vakit 
geçiren öğrencilerimiz, biletlerindeki sınırsız kullanım hakkını doyasıya değerlendirdiler. 

Gezinin dördüncü günü, Real Madrid'in Santiago de Bernabéu Stadyumu turuyla başlarken, Palacio 
Real’in karşısındaki parkta bir süre dinlendikten sonra ihtişamlı kraliyet sarayını rehber eşliğinde 
gezdiler.  Madrid'deki ünlü Plaza Mayor’u gezdikten sonra günün kalan zamanını en kaliteli şekilde 
geçirmek için iki gruba ayrılan öğrencilerimiz, Madrid sokaklarında alışveriş yaparak keyifli vakit 
geçirdiler. 

Gezinin son günü okuldaki Gastronomi sınıfında şef öğretmen eşliğinde Paella ve Tortilla pişiren 
öğrencilerimiz, daha sonra hep birlikte yemek yediler.  

Gezinin ardından İspanyolca Zümre Başkanı Hülya Göktekin Yılmaz şunları belirtti: “Öğrencilerimize 
yoğun bir İspanyolca programı ile dil öğretiyoruz ve kültür dersleriyle destekliyoruz. Her yıl 
düzenlediğimiz eğitim ve kültür gezilerimizle öğrencilerimize öğrendikleri dilin kültürünü ana 
vatanında görme ve deneyimleme fırsatı yaratıyoruz. Böylece erken yaşta dünyaya farklı bir bakış 
açısıyla bakmalarına ve diğer dünya insanlarının kültürlerini anlama ve saygı duymalarına vesile 
oluyoruz. Böylesine zengin içerikli gezilerimizin ardından öğrencilerimizin İspanyolca diline ve 
İspanyolcanın konuşulduğu ülkelere olan ilgilerinin daha da artıyor olması hepimizi ayrıca 
heyecanlandırıyor.” 

 


