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KATILIMCI GÜNLÜKLERİ
22-29 Temmuz 2015 Eğitim Dönemi

ARI OBASI







Sadık Uygun (Oba lideri)
Abdülsamet Karaca
Ali Mesutoğlu
Büşra Aydos
Esra Karabel
Suzan Türker

1. GÜN (22 Temmuz 2015)
Saat 12’ye kadar tüm katılımcılar Bilecik
Öğretmenevinde buluştu, odalara yerleşti,
kahvaltılarını etti ve gerekli evrakları doldurdu.
Öğle yemeği için Osmaneli Necla Hanım
konağına geçildi. Proje ve ilçe ile ilgili çeşitli
sunumlar yapıldı. Eğlenceli bir tanışma etkinliği
ile birbirimizi tanıdık ve obalar oluşturduk.
Tarihi Türk evleri ile ilgili sunumunun ardından
Günüören köyünde ipekböcekçiliği hakkında
bilgi aldık. Akşam yemeğinden sonra Bilecik
öğretmenevine döndük.

2. GÜN (23 Temmuz 2015)
Günün ilk etkinliği için Osmaneli Tekke Tepe
seyir tepesine gittik. Peyzaj farkındalığı
konusunda eğitim aldık. Daha sonra peyzaj
desenleriyle ilgili küçük bir yarışmamız oldu.
Yapılan ikramda karpuza da fazlasıyla doyduk.
Öğle yemeği için Necla Hanım konağına geçtik.
Kamp malzemelerimizi toparlayıp kamp alanına
gittik. Kamp alanında çadır kurma eğitimi aldık.
Çadırlarımızı
kurduk,
ateşte
akşam
yemeklerimizi hazırlayıp bir güzel yedik.

Sonrasında uzun boylu, yakışıklı hemşiremiz
tarafından ilkyardım eğitimi verildi.
Hepimiz için zor ama farklı ve güzel bir gün
olmuştu.

3. GÜN (24 Temmuz 2015)
06:30’da
uyandık.
07:15’de
sabah
yürüyüşündeydik. Amacımız kuş gözlemlemekti
ama kalabalık bir grup olduğumuz için çok fazla
kuş gözlemleyemedik. Biraz daha erken
çıkabilseydik daha iyi olabilirdi. Tekrar kamp
alanına gelip kahvaltımızı yaptık. Tabi bunun
öncesinde kuş gözlemlemek için çıktığımız
yürüyüş esnasında birçok bitki ve ağaç türü de
görüp tanımış olduk.
Öğle yemeğinden sonra fauna ve flora eğitimi,
ilkyardım eğitimi ve jeoloji hakkında sunumlar
yapıldı. Sonrasında Göksu Çayında suyun
seyrine tanıklık ettik ve hidrolojik açıdan
değerlendirmeler yaptık.
Akşam drama etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar
düzenlendi.
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4. GÜN (25 Temmuz 2015)
Sabah kahvaltıdan sonra Önder Hoca böcekler
hakkında bilgi verdi. Fizik öğretmenimiz de
çeşitli konular anlattı. Çadırlarımızı toplayarak
kamp alanını terk ettik.
Akşam öğretmenevine geldiğimizde Yasin
Hocamız yaban hayvanları hakkında sunum
yaptı. Çok yorucu bir gündü.

5. GÜN (26 Temmuz 2015 )
Kahvaltıdan sonra güne doğa yürüyüşü ile
başladık. Çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik.
Gittiğimiz yaylada ağaç türlerini daha yakından
tanıdık. Öğle yemeğimizi alanda yedikten sonra
uzun uzun yürüyüş yaptık. Yürüyüş esnasında
eğitmenlerimizle uzman oldukları alanlarda
sohbet etme fırsatı bulduk.
Yürüyüş esnasında çeşitli drama etkinliklerimiz
de oldu. En çok ilgimizi çeken etkinlik “Kendi
Ağacına Sarıl” etkinliği oldu.
Akşam yaban hayvanlarıyla ilgili oyunlar
oynadık, haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz.
İki oyunda da ikinci olduk. Uyumamız geç
vakitleri buldu.

Öğle yemeğinden sonra arıları evlerinde ziyaret
ettik. Bu mutluluk vericiydi. Sonrasında ikram
edilen baldan afiyetle yiyip oradan ayrıldık.
Öğretmenevine geldiğimizde Ümit Hocanın
limnoloji hakkındaki sunumunu dinledik. Uzun
sürdüğü için biraz sıkıldık. Öncesinde Tuğba
Hocamızın kuşlar hakkındaki sunumu harikaydı.
Kısa, açık ve net!

7. GÜN (28 Temmuz 2015)
Sabah
kahvaltıdan
sonra
Harmankaya
Kanyonu’na gitmek üzere yola çıktık.
Gölpazarı’nda
mola
verip
çay
içtik.
Harmankaya’da yön bulma teknikleri hakkında
bilgi aldık. Kanyon içinde ayaklarımızı daldırmak
isterken suya düşen arkadaşlarımız oldu.
Ümit Hocamız bize taşın altındaki kurtçukları
anlattı. Dönüş yolunda tekrar Gölpazarı’nda çay
içmeyi ihmal etmedik. Öğretmenevinde
dinlendikten sonra akşam subaşı gölüne
giderek orada önce biraz serbest vakit geçirdik
sonra yemek yedik. Yemekten sonra sertifika
törenine geçildi. Müzik eşliğinde kurtlarımızı
döktük. Necla Hanım konağına dönerek
tişörtlerimizi kazanda kaynattığımız doğal
bitkisel boyalarla boyadık.

6. GÜN (27 Temmuz 2015)
Sabah Sakarya Nehri’ne gittik, suyun çeşitli
analizlerini yaptık. Şantiye çalışanları bize
karpuz ikram etti, sıcakta çok iyi oldu. Daha
sonra röportaj için Soğucakpınar köyüne gittik.
Burada çok hoş karşılandık, çok memnun
kaldık. Misafirperver, değerler bakımından
zengin bir köydü.

8. GÜN (29 Temmuz 2015)
Öğlene kadar öğretmenevinde eşyalarımızı
toplayıp emanet dürbünlerimizi iade ettik.
Eğitim
sonrası
anketlerimizi
doldurup
röportajlar yaptık. Öğle yemeği için
Osmaneli’ne gittik. Yemekten sonra bize
tanınan serbest zamanda kendi gözümüzle
yöreyi daha iyi tanımaya çalıştık.

