OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
http://www.osmanelidae.net

Röportaj: Abdullah ÖNDER
28 Ağustos - 4 Eylül 2015 Eğitim Dönemi

Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
İsmim Abdullah Önder, Manisa’dan katılıyorum. Sınıf öğretmeniyim.

Eğitim programımızı nereden duydunuz?
Ben internetten haberdar oldum.

Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden haberiniz var mıydı?
Yoktu, internette gezerken denk geldi.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Doğa eğitimi adı üstünde, programda kamp olduğunu öğrendim buda ilgimi daha çok çekti donanımlı
akademisyenlerin olması da etkilemişti.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı?
Kesinlikle.

Kamp şartları sizi zorladı mı?
Kamp şartlarına alışık olduğum için özellikle izcilikle ilgili bilgilerimi açıkçası pekiştirmiş oldum.

Daha önce hiç çadırda kalmış mıydınız?
Daha önce çadırda kalmıştım. Çadırla ilgili olarak çok verimli ve güzel geçti. Hiç çadırda kalmayan
arkadaşlar içinde tecrübe edinilmiş oldu.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle akademisyenlerin bir arada olduğu mükemmel bir ortam, sonuçta farklı üniversitelerden
alanında uzman hocaların olması çok büyük değer kattı. Birçok akademisyeni bir arada bulmak
imkânsızdır. Bu manada çok iyi bir birliktelik olmuş oldu. Yeri geldi akademisyenleri sıkça rahatsız
ettik. Ben bir akademisyeni bir buçuk saat soru yağmuruna tuttum, elde ettiğim bilgileri hiçbir yerde
elde edemeyeceğim net bilgilerdir.
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Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Gökyüzü incelemeleri, seher yürüyüşleri, kuş gözlemleri bir harikaydı. Belki de hayatta bu şekilde
gezemeyecek olduğu tabiat parkından tutunda birçok alanı gezmemiz beni tamamıyla etkiledi.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Genellikle bire bir ilişkiler kurmaya çalıştık. Özellikle obalara ayrılmamız farklı illerden gelen öğretmen
arkadaşlarımızla daha yakın ilişkiler kurmamızı sağladı.

Bu Proje size neler kazandırdı? Bu proje bize çok değer kattı saymakla bitmez. Buradan ne
götürüyorsunuz?
Birçok akademisyenden aldığımız eğitim hiçbir yerde bulamadığımız bilgidir. Götürdüğümüz eğitim
saymakla bitmez.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle tavsiye ederim. Doğayı özellikle seven, doğayı âşık olan, konularda bilgi sahibi olmak
isteyen, öğretmen arkadaşlarımız ve çevremizin kesinlikle tercih etmesini isterim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Çok iyi bir tanıtım, çok iyi bir proje, tamamıyla istifa edilebilecek bir ortam. Teşekkür ediyorum emeği
geçen herkese. Bu tür projelerin daha çok yapılması istiyorum.

