OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
İsmim Ayşe Tuncer Şişli Halil Fatma Şahin Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum.
Branşımda tarih öğretmenliğidir.

Eğitim programımızı nereden duydunuz?
İnternetten gördüm ve başvuru yaptım.

Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden haberiniz var mıydı?
Daha önce TUBİTAK bu tarz etkinliklerden haberim vardı.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Ağaçlarla, bitkilerle en önemlisi doğayla iç içe olup, bir haftalığına şehir gürültüsünden kurtulup iyi bir
doğa eğitimi almaktı.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Daha önce izcilik faaliyetleri sırasında kamp, dönem dönem kaldığım oldu. Fakat bu tarz kamp
etkinliğine uzun süreli katılmamıştım. Kampta yapılanlar güzeldi, en azından birlikte bir şey yapmayı
öğrendik. Doğayı tanıma anlamında güzel bir etkinlikti. Doğanın şakası ekip halinde disiplinli bir
şekilde hareket etmek düzenli ve güzeldi.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitim programı ve eğitmenler açıkçası beklentilerimi karşılamadı.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Kamp yaşamı, birlikte yemek yapmak, birlikte hareket etme ruhu, skeçleri hazırlama insanda güzel
duygular uyandırıyor. Şehir gürültüsünden uzak ateş başındaki sohbetler, beni etkiledi.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Genel anlamda güzel ve verimli geçti. Kimse birbirini tanımamasına rağmen diğer obalar ile ortaklaşa
güzel şeyler yaptık.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Devam edeceğini umduğum yeni dostluklar götürüyorum.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Tabii tavsiye ederim. Buraya gelip dağarcığınıza bir şey katmadan dönüyor değiliz yani. Burada
çevreyi görmek, Osmaneli’ yi tanımak, Bilecik’i görmek bile güzeldi.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Tek kelimeyle farkındalık kattı. Seher yürüyüşleriyle, doğasıyla, şehir yaşantısıyla.

