
 

Z pamiętnika ucznia o wymianie w Turcji 

 

 Od 6 do 12 października 2019 miałyśmy okazje wyjechać na krótkoterminową 
wymianę do Turcji. Nasza wizyta odbyła się w ramach projektu Erasmus+.  
Podczas sześciodniowego pobytu uczestniczyłyśmy w realizowanym programie, 
którego celem było poznanie kultury, a także wartości, widocznych za pośrednictwem 
baśni. W tym roku odwiedziłyśmy Antalyę, jedno z najpiękniejszych, turystycznych 
miast w Turcji.  

Pierwszego dnia poznałyśmy naszą grupę i innych uczniów. Następnie 
obejrzałyśmy prezentację o Antalyi. Na lunch jedliśmy tradycyjne tureckie jedzenie 
przygotowane przez uczniów. O 13 pojechaliśmy na wycieczkę do pobliskiego 
muzeum, w którym uczestniczyliśmy w grze. Polegała ona na znajdywaniu obiektów, 
dzięki wskazówkom i odpowiadaniu na pytania tematyczne. Następnego dnia 
brałyśmy udział w lekcjach, które są podobne do tych, które mamy w Polsce, lecz 
trwają tylko 40 minut. Gdy pierwsza lekcja skończyła się, poszłyśmy na zajęcia, na 
których pisaliśmy nowoczesne bajki przy użyciu morałów, pochodzących z 
tradycyjnych tureckich baśni, które potem przedstawialiśmy całej grupie. W przerwie 
między obiadem, a zajęciami tańczyliśmy tureckie tańce ludowe. Następnie 
pojechaliśmy na stare miasto i tam uczestniczyłyśmy w grze miejskiej, stworzonej 
przez naszych hostów, czyli osób goszczących nas. W środę wybraliśmy się do 
bardziej turystycznej części Antalyi, skąd wypłynęliśmy łodzią w rejs. Celem naszej 
podróży było zobaczenie antycznego miasta Kemer oraz pływanie. Niestety 
tamtejsze zasady prawne nie pozwoliły tureckim uczniom na udział w tego rodzaju 
wycieczce. Po powrocie spotkaliśmy się z naszymi hostami w szkole i poszliśmy 
razem do parku na pizzę. Przedostatniego dnia odbyliśmy godzinną podróż do ruin 
miasta Perge, które zwiedzaliśmy wraz z przewodnikiem. Następnie odwiedziliśmy 
antyczny teatr w Aspendos. To miejsce wywarło na nas wielkie wrażenie. Pół 
godzinny później znaleźliśmy się przy wodospadzie Duden. Widoki były niesamowite! 
Pod koniec dnia pojechaliśmy do centrum handlowego, w którym mogliśmy kupić 
pamiątki. W końcu zakupiłyśmy tureckie słodycze. Ostatni dzień spędziłyśmy w 
tamtejszej szkole. Na początku na lekcjach, a potem na rozdawaniu certyfikatów. 
Pod koniec dnia pożegnałyśmy się z nowymi przyjaciółmi i wróciłyśmy do domów 
naszych hostów, następnego dnia czekał nas powrót do Polski. Rodziny goszczące 
były bardzo miłe i uprzejme. Zapewniały nam śniadania i kolacje, gdyż obiad 
jadłyśmy z grupą. Co prawda rodzice, jak i rodzeństwo naszych hostek nie znały 
języka angielskiego, ale dało się z nimi porozumieć.  

Bardzo polecamy tego typu wymiany, gdyż są one doskonałą okazją do 
podszkolenia języka angielskiego i zapoznania się z inną kulturą. Jest to również 
dobra sposobność do poznawania wielu fajnych ludzi z różnych stron świata. 
Podsumowując, jeżeli nadarzy Ci się możliwość uczestnictwa w takim projekcie, 
powinieneś z niego skorzystać.  
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