
COMENIUS SEMINAR TÜRGIS, ISTANBULIS 

16.11.13 – 21.11.13 

 

Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Maarja Hüdsi, Liisa Prööm 

 

Saabusime Istanbuli 16.11 hiljaõhtul. Pühapäeval 17.11 tervitas meid ilus ja päikseline ilm 

Istanbulis. Jalutasime mööda vanalinna Sultanahmeti, vaatasime maailmakuulsat Sinist 

Mošeed  ja külastasime, ning tegime oma esimesed sisseostud Istanbuli turul ja turutänavatel.  

Olime lummatud Türgi keraamikast ja turule iseloomulikust  kauplemisest ja esimesest 

tingimise kogemusest. 

 

Istanbuli vanalinn Sultanahmet 

 

Sama päeva õhtul kohtusime esimest korda uute partneritega Türgist, Leedust, Hispaaniast, 

Itaaliast ja Poolast õhtusöögil And Hotelli panoraamvaatega restoranis, kus kõik partnerid 

seminari ajal peatusid. 

 



 

Õhtusöök And hotelli restoranis 

 

Esmaspäeva hommikul 18.11 algas seminar Türgi partnerite koolis BEYLİKDÜZÜ İMKB 

ORTAOKULUS.  Hommikul kohtusime kooli direktoriga tervitusvastuvõtul, mille käigus 

jagasime partneritega kingitusi. 

 

Kingituse üleandmine Türgi partneritele 

 



 

Türgi partnerite kooli direktori vastuvõtt 

Seejärel suundusime lasteaia ruumidesse, kus meid ootasid traditsioonilistes Türgi riietes 

lapsed, kes esitasid meile traditsioonilise Türgi pulmatseremoonia ja traditsioonilised Türgi 

tantsud.  Külalistele õpetati ka väga meeleolukat Türgi ringtantsu Damat Halayı.  

 

Türgi lapsed rahvuslikes riietes 



 

Traditsiooniline Türgi pulmatseremoonia 

 

 



Saime võimaluse tutvuda ka Türgi lasteaia rühmaruumide, õpetajate ja lastega. Lasteaias oli 

kolm rühmaruumi ja kuus õpetajat. Antud lasteaias käisid lapsed alates 4 eluaastast.   

 

Türgi lasteaia rühmaruum ja lapsed 

 

Türgi lasteaia rühma õpetaja 



 

Seejärel toimus seminar, mille käigus Türgi partnerid tutvustasid Türgi muinasjuttu 

„Keloglan“ , Türgit ja arutasime põhiväljendeid türgi keeles, mida õpetada lastele.  

Ennelõunane seminar lõppes aruteluga tööplaani muudatustest ja tähtaegadest. Samuti lepiti 

kokku tulevaste kohtumiste toimumise ajad.  

 

Seminar Türgi partnerite koolis 



Lõunasöögiks sõitsime ilusasse mereäärsesse Aruna restorani. Kus meil avanes võimalus 

kohtuda Istanbuli haridusministriga.  

 

Lõunasöök Aruna restoranis 

 

Kohtumine Istanbuli haridusministriga 



 

Kuldsarve lahe äärsel promenaadil 

Peale lõunasööki jätkus koolis seminar, mille käigus tegid kõik partnerid ettekande oma riigi 

õppekavast, õppemeetoditest ja väärtuste õpetamisest. Seminari lõpetasime aruteluga projekti 

kodulehe sisu üle  e-twinningu lehel.  

Õhtu lõpetuseks sõitsime õhtusöögiks traditsioonilisse Türgi restorani , kus saime proovida 

traditsioonilist Türgi õhtusööki, Meze. Meze on valik erinevatest traditsioonilistest soojadest 

ja külmadest suupistetest. 

 



 

Koos partneritega restoranis õhtusöögil 

Teisipäeval 19.11 toimus hommikul koolis kolmas seminar, mille käigus arutasime ja 

koostasime koos partneritega hindamise kriteeriumid. Seminari lõpetuseks tegid kõik 

partnerid ettekanded oma riigi lastejutu põhjal tehtud tegevustest lastega.  

Seejärel suundusime taas lasteaia ruumidesse, kus meile tutvustati marmorkunsti valmistamist 

Ebru sanati.  Kes soovisid said ka ise järgi proovida kuidas marmorpilti valmistada. 

 

Maarja õpib Ebru Sanati´t 



 

Liisa marmorpilt 

Lõunasöögiks olid Türgi partnerid koos lastevanematega valmistanud meile uhke buffee 

traditsiooniliste Türgi söökidega.  

 

Traditsiooniline Türgi söök 



Peale lõunasööki viisid Türgi partnerid meid Istanbuli ühele tähtsamale vaatamisväärsusele 

suurele turule Grand Bazaarile. Turult sai imeodavate hindadega osta Türgi käsitööd, 

keraamikat, maiustusi ja teed. 

Peale väsitavat turulkäiku leidsime Sultanahmetis liharestorani, kus saime proovida 

järjekordseid Türgi lihahõrgutisi. Restoran ise nägi ka välja väga traditsiooniline ja hubane.  

 

Õhtusöök Sultanahmetis 

Kolmapäeval 20.11 külastasime terve päeva jooksul mitmeid Istanbuli tähtsamaid 

vaatamisväärsusi. Esimesena külastasime Hagia Sophiat . Hagia Sophia on kunagi olnud 

mošee, seejärel kirik ja hetkel tegutseb muuseumina. 

 

Hagia Sophia muuseumis 



 

Nutumüür Hagia Sophia muuseumi ruumides, mille katsumine tervendab ja toob tervist 

 

 

Koos partneritega Hagia Sophia muuseumis 



Vaid jalutuskäigu kaugusel Hagya Sophiast asub Topkapi palee. Topkapi palees ja haaremis 

on filmitud Türgi seriaal „Sajandi armastus“. Topkapi palee on olnud erinevate Türgi sultanite 

elukoht ja seal asuvas  haaremi on  kunagi elanud ligi 300 naist. 

 

Koos partneritega Topkapi palee väravate ees 

Topkapi palees asuvad väga ilusad ja romantilised pargid, ning müürilt avaneb lummav vaade 

Bosphoruse väinale ja Istanbuli siluetile. 

 

Topkapi palee pargid 



 

Vaade müürilt Bosphoruse väinale ja Istanbuli siluetile 

 

 

Lõunasöögiks viisid Türgi partnerid, meid Istanbuli parimasse Köfte restorani. Köfte kebab 

on Eesti mõistes vürtsikad kotletid – ja need maitsesid imehästi. 



 

Köfte kebabi restoranis lõunat söömas 

Kultuuriprogrammi  lõpetuseks  sõitsime sadamasse, kus läksime praamile, mis viis meid 

Bosphoruse väina ekskursioonile. Saime imetleda ilusat Istanbuli siluetti õhtutuledes ja 

värvilisi Istanbuli sildasid. 

 

Laevasõit Bosphoruse väinal 



 

Vaade laevalt Türgi Aasiapoolsele osale 

Sama päeva õhtul  sõime veel viimast korda kebabi mägedes, nautisime Türgi õunateed ja 

jätsime partneritega hüvasti. 

Neljapäeval 21.11 tervitas Istanbul meid hommikul väga sooja ja suvise ilmaga. Nautisime 

veel viimased hetked ilusat ilma ja päikest, ning seejärel hakkasime kodupoole sõitma, koos 

ilusate mälestustega Istanbulist. 

 

And hotelli ees ennem lahkumist Türgi õunateed joomas 


