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Okulumuzun göz bebeklerini, annelerinin kuzularını, babalarının ise 
Aslan ve Ceylanlarını okulumuz bahçesinden 6 Temmuz 2014 sabahı 
teslim aldım ve hep birlikte bir rüyaya doğru yelken açtık. Fransızca 
öğretmenleri olarak rüzgârın yönünü değiştiremezdim elbet ama her 
birinin rotasını en doğru yöne çevirebilirdim. Görevim tam anlamıyla 
buydu zaten, her bir öğrencimizin ailelerinin maddi ve manevi 
destekleri ile katıldıkları bu programı verimli, huzurlu ve güvenli bir 
şekilde geçirdiğinden emin olmak.

Paris’e  90 dakika uzaklıktaki École des Roches yaz okulunda rüya 
gibi hızlı ve güzel geçen 3 haftayı sevgili öğrencilerimle yaşamak, 
bir öğretmen olarak benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu 
eğitim sürecinde,  hemen hemen her duyguyu yaşadık. Okul derken 
zihninizde 72 dönüm arazi üzerine kurulmuş mimari yapısıyla göz 
büyüleyen bir okulu canlandırmanızı rica ediyorum.  3 haftalık bir 
program bana ve öğrencilerime gitmeden önce çok gibi gelmişti 
ancak oraya gidince zamanın ne kadar çabuk geçtiğini  fark 
edemedik ve okul idaremizin bu programı 2 hafta yerine 3 hafta 
uygulamasının, ne kadar doğru bir karar olduğunu anladık. 

Tevfik Fikret Okulları olarak amacımız öğrencilerimizin bu 
program sonunda, Fransızcayı bir ders olarak değil, küreselleşen 
dünyamızda özellikle Avrupa’da geçerli bir iletişim aracı 
olarak görmelerini sağlamaktı.  Fransızca öğrenmeye gelen 
pek çok akranları ile tanışmak, dil gelişimlerini sağlamak üzere 
tasarlanmış aktivitelere katılmak, derslerde katılımı zorunlu kılan 
eğitim sistemine dâhil olmak tabii ki Fransızcalarını çok geliştirdi.  

Tevfik Fikret Okulları olarak yaz döneminde tatillerinin  3 
haftasında öğrencilerimizin maksimum fayda sağlayarak 
dönmelerini hedefledik ve bunu başardık. Eğitim, eğlence ve 

kültür bakımından çok zengin bir programa katıldığımızı 
ve mükemmel anlar yaşayacağımızı okula varmadan 
önce tarafımıza verilen programı incelerken ve 
edindiğimiz bilgilerden anlamıştık ama vardığımızda 
beklentilerimizin üzerinde çok keyifli ve verimli bir süreç 

yaşayacağımızı gözlerimizle gördük. Kampüs içinde 
6 tane kız yurdu ve 6 tane erkek yurdu bulunmasına 
rağmen öğrencilerimiz ayrı ayrı yurtlarda değil, bir 

arada kalmayı tercih etti. Pek çoğu için evden uzak 
ilk deneyimleri olduğundan bu taleplerini doğal 

karşıladım.

GÜNEŞ GİBİ DOĞAR, 
YILDIZ GİBİ PARLARIZ 

KARANLIĞA 



İlk günlerimizde  memleket özlemimiz  
ağır bastı, ailelerimizden uzakta olmak 
en büyük hoşnutsuzluğumuzdu. Özellikle 
İlk günler sürekli ailelerimizi arayıp, her 
anımızı onlara anlatmak bahanesiyle 
seslerini duyarak cesaretleniyorduk. 
Ancak programa adapte olduktan sonra 
Fransa’da olmanın, kültürel zenginlikler 
içerisinde gezmenin ve en önemlisi 
Fransızca iletişim kurabilmenin mutluluğu 
içerisinde günlerimize devam ettik. Ecole 
des Roches’ta çok güzel ağırlandık. Okul 
yönetimi her türlü isteğimizi hoşgörüyle 
karşılayarak ellerinden geldiği kadar 
katılımcıların iyi vakit geçirmelerini ve 
eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amaçlı 
hazırlamış oldukları programla ne kadar 
profesyonel bir kurum olduklarını açık 
olarak hissettirdi. Yemekler tüm öğrencilerin 
seveceği türdendi ve en önemlisi temiz ve 
kaliteli idi.

3 haftalık program süresince her ayrıntı 
inceden inceye hesap edilmiş, her türlü 
istek ve ilgiye cevap veren etkinlikler 
düzenlenmişti.  “Bir gün eğitim bir gün gezi” 
sloganıyla oluşturulmuş program Fransızca 
eğitim’in yanı sıra katılımcıları Fransızca 
etkinlikler yapmaya davet ediyordu. 
İsteğe bağlı olarak her ilgi alanına uygun 
etkinlikler vardı. ( yemek yapma, pastacılık, 
diyalog kurma, tenis, masa tenisi, yüzme, 
drama).

Öğrenciler tüm bu zenginlikler arasında 
günlerinin nasıl geçtiğini anlamadılar. 
Gidilen her yer kültürel ve mimari açıdan 
olağanüstü yapıya sahipti. 

Haftada bir gün cumartesi akşamları 
öğrencilerin sabırsızlıkla bekledikleri disko 
partisini söylemeden geçmeyelim. 

Son haftaya saklanan ve çok ses 
getiren kapanış etkinlikleriyle 3 haftalık 
serüvenimizin sonlarına yaklaşıyorduk ve 
hepimizi bir hüzün kaplamaya başlamıştı. 
Okulun geniş bahçesinde yapılan 
Yön Bulma yarışması öğrencilerimizin 
inanılmaz hoşuna gitmişti. Yine son 
günlerde düzenlenen Mr&Mss Roche 
yetenek yarışması öğrencilerin farklı grup 
çalışmalarına katılıp (tiyatro, şarkı, drama, 
enstrüman çalma) kendilerini ifade etme 
şansı vermişti. Dünyanın farklı ülkelerinden 
gelen ve tek amaçları Fransızcalarını 
geliştirmek olan farklı dil, din ve ırka 
sahip olan öğrencilerle, öğrencilerimizin 
arkadaşlıklar kurarak ufuklarını genişletme 
imkânı elde etmeleri bu gezinin hedefine 
ulaştığının bir göstergesi. Artık Fransızca 
Tevfik Fikret Okullarında aldıkları bir 
ders değil. Yaşadıkları deneyim onlara 
farklılıklardan korkmamayı, farkındalık 
yaratmayı öğretti.

Bu programdan çocuklarımızın maksimum 
fayda sağlaması için kendilerine gereken 
tüm bilgileri aktaran, yönergeleri veren 
kayıt, kabul ve vize sürecinde okulumuza ve 
velilerimize her anlamıyla tertipli, disiplinli 
ve hatasız bir hizmet sunan HİT Uluslararası 
Eğitim yetkililerine ve her bir öğrencimin 
memnuniyet ve güvenliğine sonsuz 
ilgi ve alaka gösteren École De Roches 
yetkililerine kendi adıma ve öğrencilerim 
adına çok teşekkür ediyorum. Tevfik Fikret 
Okulları olarak, daha pek çok öğrencimizin 
bu deneyimi yaşamasını sağlayacağız. 

Fatih Onat 
Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları
Fransızca Öğretmeni

Kampüste 2. Yılını keyifli geçiren 

 Doruk Ayhan ve grubumuzun en küçük 
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Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi öğrencisi 
oğlumuz Bora Güven’i 7. sınıfı bitirdiği yaz, 
okulumuzun organize ettiği Fransa’daki École 
des Roches dil okuluna gönderdik. Okulumuz 
üç haftalık bu süreci HİT Uluslararası Eğitim 
firması aracılığı ile yürüteceğini bizlerle yaptığı 
bir bilgilendirme toplantısında paylaştı Bu 
aşamadan sonra tüm yapılması gerekenler HİT 
Uluslararası Eğitim yetkililerince tamamlandı. 

“HİT Uluslararası Eğitim yetkilileri” şeklinde 
resmi bir ifade kullanmış olmam sizleri 
yanıltmasın, çünkü  çocuklarımızı sanki aileden 
birilerine teslim ettik. Bu güveni bizlere verecek 
samimiyet ve sevecenlikle gerek seyahat öncesi, 
gerekse üç haftalık tüm süreçte ellerinden 
gelen tüm desteği verdiler. Bazen firma yetkilisi 
Gülşah Hanım’la dakikalarca telefonda konuşup 
“anne annenin halinden anlar” diyerek Bora’yı 
nasıl özlediğimiz üzerine duygusal paylaşımlar 
yaparken, bazen de Fransa’dan gelen  farklı 
günleri ve gezileri içeren fotoğraf kareleri üzerine 
“bir bavul kıyafet koydum yine aynı t-shirt” 
esprisiyle gülüştük durduk.

Gelelim üç haftalık bu dil okulunun Bora’ya 
katkılarına. Her şeyden önce bizim aile 
olarak en büyük kazanımımız Bora’nın dilin 
yaşayan bir varlık olduğunu anlaması oldu. 
“Bu Fransızca sadece ders değilmiş ve ben 
konuşabiliyormuşum” diyerek döndü ki bence 
her şeyden önemlisi bunu söyleyebilmesi idi. Dil 
konusundaki ürkekliği, konuşamam, anlayamam 
korkusu neredeyse tamamen yok olmuştu. 
Ebeveynsiz gerçekleştirilen uzunca bir seyahat ile 
artan özgüven, yapabilirlik duygusu da Bora’nın 
diğer kazanımları idi.

Normalde yaşı ve cinsiyeti gereği biraz dağınık 
ve kendini toplamakta zorlanan sevgili 
ergenimiz neredeyse cetvel gibi diyebileceğim 
bir valizle ve tek parça eşya kaybı olmadan geri 
döndü.

Farklı kültür ve milliyetlerden edindiği 
arkadaşları ile sosyal medya üzerinden 
yazışmaya, iletişim kurmaya devam ediyor ki bu 
da kendisi için gerçekten önemli bir kazanım.

Başta; uygun okulu bulup bu eğitimin 
yapılmasını sağlayan, iki çocuğum için de 
her zaman en doğrusu olduğuna inandığım 
Tevfik Fikret Okulları yetkililerine, samimiyeti, 
jestleri her şeyden önce anneliği ile kaygımızı 
dindiren HİT Uluslararası Eğitim Uzman 
Eğitim Danışmanı Gülşah AKPINAR ve 
takım arkadaşlarına, gözümüzü hiç arkada 
bırakmadan 
seyahatlerinde 
çocuklarımıza 
eşlik eden, her 
anı fotoğraflarla 
bizlerle 
paylaşan Fatih 
Öğretmenimize 
ve emeği geçen 
herkese çok 
teşekkür ederiz.

Sinem Güven
Ankara Özel 
Tevfik Fikret 
Okulları
Öğrenci Velisi

“ Tevfik Fikretliyiz Özgürüz Türküz,  
Bu Ad Yaşayacak Dünya Kaldıkça…

ve Her Yaz Okulumuz ve Ailelerimizin Desteği 
ile Sınırlarımızı Aşıp, Adımızı 

Tüm Dünyaya Duyurmaya Devam Edeceğiz.”

okul tanıtım



Vivez et Parlez Français 
Geçen yaz 3 hafta için gittiğim École 
Des Roches yaz okulları programı benim 
için çok güzel ve faydalı bir deneyim 
oldu. Fransızcamı geliştirmemin yanı 
sıra edindiğim arkadaşlıklar, yaşadığım 
unutulmaz anılar, hayatımın her anında 
gülümseyerek  hatırlayacağım hatıralardır 
bana.  Yoğun ve verimli geçen Fransızca 
derslerinin  arasında yapılan aktiviteler 
bize moral kaynağı olurken, kampüste 
kaynaştığımız diğer yabancı öğrenciler 
bize günümüzün küreselleşen dünyasında 
dostluğun dahi evrenselleştiğine kanıttı. 

Gezi günlerini iple çektiğimiz dersler, disko 
için abartılı olarak hazırlanan İspanyol 
kızlarını gülerek izlediğimiz dakikalar veya 
“Bugün brunch var, yumurta yiyebileceğiz” 
diye uyandığımız pazar sabahları yaz okulu 
programını süsleyen  küçük ayrıntılardı 
aslında. Her ne kadar her sabah cornflakes 
yemekten bıksakta, her akşam zorla 
toplanıp yoklama alsakta, derslerde bir 
gözümüz saatte olsada edindiğimiz ve 
hala görüşmekte olduğumuz arkadaşlıklar, 
her koşulda bizi dinleyen öğretmenler 
‘École Des Roches’ta katıldığımız yaz 
okulu programını mükemmelliğe taşıyan 
önemli unsurlardı. Orada geçirdiğim güzel 
günlerin, yaşadığım tatlı heyecanların, 
hayatıma giren yeni insanların, edindiğim 
kültürel ve sosyal zenginliğin merkezi olan 
bu okulu özlüyorum. Oradan ayrılmak için, 
gün saydığım ancak döndüğümde birçok 
şeye veda ettiğim için üzüldüğüm bu süreç 
bana École Des Roches’u unutturmayacak.

Çoktan... “Tu me manques École Des 
Roches”  “et “Merci beaucoup HİT pour 
École Des Roches”

İpek Su Demirel
Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları
11. Sınıf Öğrencisi 

Prenses Sarayının Önünde
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