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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Ben Demet PAMUK, İstanbul’da Fen Bilgisi öğretmenliği yapıyorum.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Desteklerden haberim vardı. TÜBİTAK projelerinin yapıldığı bir proje vardı. Onunla irtibata geçtim
yalnız bu sene yapılmayacağını söylediler. Ancak OSMANELİDAE projesinin varlığından söz ettiler. O
vasıtayla buraya müracaat ettim

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
…………………..

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Beklentilerim büyük ölçüde karşılandı. Buraya geldiğimde ilk defa bir kamp alanında bulundum.
Doğada gördüğüm bitki ve hayvanların özellikleri hakkında bilgi edindim. Şuan bir özelliklerini
söyleyecek konuma geldim. Bu konuda bana oldukça faydalı oldu.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Daha önce hiç çadırda kalmamıştım. Kamp şartları buna rağmen zorlamadı. Lavabo ihtiyacımızı
karşıladık. Yiyeceklerimizi kendimiz yaptık. Bulaşık yıkamak dışında yormadı. Çokta keyifli oldu.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitmenlerimiz bize çok yardımcı olmaya çalıştılar. Elimizden geldiğince istifade etmeye çalıştık. Daha
fazla yararlanmak isterdim. Bazı hocalarımızla fazla konuşma imkanı olmadı. Olabildiğince onlarla
iletişim halinde olmaya çalıştım. Oldukça yardımca olmaya çalıştılar.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Buraya dolaşırken Remzi hocamız bizi her yer konusunda bilgilendirdi. Engin bitmek bilmeyen bilgisi
beni çok etkiledi.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Sıcak bir ortamdı. Biraz tereddütle gelmiştim. Çok güzel arkadaşlıklar gördük. O noktada sıkıntı
yaşamadık. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalıştı. İletişim kurduk arkadaşlarla.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Doğa ile alakalı bir farkındalık kazandırdı. Daha önce 10 dakika oturup ta doğayı dinleme fırsatım
olmamıştı. Buna zaman ayırmamıştım. Bundan sonra kendime daha fazla vakit ayıracağım. Burada
kullandığımız drama tekniklerini öğrencilerime uygulayacağım.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Tabi ki ederim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Benim için ilklerden bir tanesi. Gerçekten doğa eğitimi farkındalığını kazandırmada bana çok faydalı
oldu. Benim için kapı aralayıcı oldu.

