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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Merhabalar ben Ayça Sarıcı. Özel eğitim öğretmeniyim, engelli çocuklarla çalışıyorum.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Bir arkadaşım vasıtasıyla TÜBİTAK’ın sayfasından buldum. Evet

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Projenin web sayfası çok kullanışlı ihtiyacımız olan her şeye erişebildiğimiz bir sayfa olmuş. Herhangi
bir önerim yok, yeterince işlevsel olduğunu düşünüyorum çünkü.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
İyi dostluklar edineceğimi, doğaya yönelik farkındalığımın artacağını, çevre sorunların a karşı
duyarlılığımın artacağını ve öğrencilerimle birlikte yapabileceğim etkinlikler olacağını düşündüm.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Çok eğlenceliydi özellikle sabahları seher yürüyüşleri bizleri dinçleştirdi, güne daha enerjik
başlamamızı sağladı. Kamp ortamı arkadaşlarla daha çabuk kaynaşmamıza aracı oldu. Sadece duş
olmaması bizi zorladı, onun dışında bir zorluk çekmedik. Daha önce çadırda kalmıştım ama kamping
yerlerinde kaldığım için duş, wc ve benzeri kullanım alanlarına erişimimiz daha kolaydı.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitmenler hepsi alanında uzman bilgili kişiler, ne zaman kimin yanına gitsek bir konuda ekstra bilgi
edinmek için seve seve bilgilerini bizimle paylaştılar. Hepsi gayet alanında yeterli, donanımlı insanlar.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Seher yürüyüşleri oldu, sabahları erken kalkmayı sevmeyen biriyim, sabahları erken kalkmanın
güzelliğini gösterdi.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Proje ekibi katılımcıymışız gibi hissettirmedi bize, hepimiz eğitmenmişiz gibi yaklaştılar. Öğretmen
olduğumuzu hiç unutmadan, öğrenen öğretmenlere saygı duyarak yaklaştılar. Ekipten biri gibi
hissettik. Katılımcılar deyince onlarda ekipten oldukları için bir aile ortamı oldu diyebilirim.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Buradan ceplerim dolu gidiyorum. Bir sürü çakıl taşı topladım, ceplerime doldurdum ve yeri geldiği
zaman her seferinde bir çakıl taşıyla diğer insanlara bilgi paylaşımı yapacağımı düşünüyorum.

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

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Bir çok bilginin edinildiği, yeni dostlukların kurulduğu bir aile ortamı diyebilirim. Bize burada olma
şansı verdikleri için çok teşekkür ederiz, her şey çok güzeldi.

