OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
http://www.osmanelidae.net
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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Merhaba. Ben Abdurrahim TER, Şırnak’tan katılıyorum, fen ve teknoloji öğretmeniyim, 1 yıldır
çalışıyorum, 27 yaşındayım, 11 çocuklu bir ailenin 4. bireyiyim.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Bir arkadaş vasıtası ile duydum, kendisini ziyarete gittiğimde başvuruda bulunuyordu, ben de
başvurayım dedim o şekilde duydum. TÜBİTAK sitesini de takip ediyoruz ayrıca. TÜBİTAK’ın bu tür
destekler verdiğinden haberimiz vardı ama pek bilgi sahibi değildik. Bizi yönlendiren doğru düzgün
birey bulamadık.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Web sitesi gayet güzel bir web sitesiydi.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Beklentilerimin ötesinin karşılandığını söyleyebilirim burda. Evet biraz tereddütlü gelmiştik, arkadaşlık
nasıl olur, sosyal ilişkiler nasıl olur diye ama gayet güzel bir proje oldu.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Kesinlikle. Kamp şartları zorlamadı. Alışkınız biz, daha önce çadırda kalmamıştık ama biz normal köyde
çobanlık yaparken çölde falan kaldığımız oluyordu.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle her biri kendi alanında uzman kişiler, bunu hissedebiliyorsun.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Hocalarımızın bize yaklaşım tarzları beni çok etkiledi. Özellikle de konu hakkında bilgilendirirken
çabalarını gördüğümüz zaman daha çok bir heyecanla katılımda bulunuyorduk.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Mükemmel

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Öncelikle farklı bir ben gittiğini hissediyorum. Gelirken farklı bir bendim, şu an çok daha farklı beni
kendi memleketime götürüyorum. Ayrıca da bilgi anlamında TÜBİTAK’ın ülke projelerine ne kadar
büyük katkıda bulunduğunu hissettim. Avrupa projelerinin olduğunu ve bu Avrupa projelerinde
ülkemizin ne kadar geride kaldığını hissettim burda. Bu konuda öğretmen arkadaşları yönlendirmeli,
inşallah biz ileriki senelerde katılmayı düşünüyoruz. Bunu fark ettim. Burada aslında üniversiteden
sonraki eğitimin tamamlanmadığını, öğretmenin kendini biraz daha tamamlaması gerektiğini gördük.
Sosyal ilişkilerde insanların bir anda birbiriyle kaynaşabildiği bir ortam olduğunu gördük. Bir diğeri de
öğretmenlerin doğal ortamda eğitim görürken kendilerini çok daha rahat ifade edebildiklerini bizim
de onu çok da rahat gözlemleyebildiğimizi hissettim. Bunu da kendi yaşamımızda uygulamaya
çalışacağız, fen ve teknoloji öğretmeniyim kendi öğrencilerimde uygulamaya çalışacağım.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle ettim bile.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Harika, muhteşem. Osmaneliyi hiç görmemiştik, Bileciği hiç görmemiştik, gördük, sevdik, gayet
hoşumuza gitti. İyi ki buraya gelmişiz diyorum. İyi ki geldik, iyi ki öğretmen arkadaşlarımızla tanıştık,
iyi ki proje yürütücüsü ile görüştük, konuştuk, kendisi çok samimi çok sevecen bir insan. Gerçekten
çok memnun olduk.

