OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
http://www.osmanelidae.net
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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
İsmim Duygu Soy. Mersin Silifkeliyim. Fen Bilgisi öğretmeniyim, mutta görev yapıyorum.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Bilim şenliğinin sayfasından duydum. Evet Tübitakın etkinliklerine katılmaya çalışıyorum.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Web sayfanızı u an için güzel buluyorum, bir önerim yok

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Alanımla ilgili gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum, mesleğimi seviyorum ve bu çevreye de bilimsel
gözle bakmaya geldim. Doğa bize ne diyor onu yorumlamak gerçekten güzeldi.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Evet ilk defa kampa geldim ve iki gün boyunca gayet eğlenceli ve bilim dolu bir günden geçtik. Kamp
şartları birazcık zorladı, daha önce hiç kamp yapmadığım için biraz zorlandım ama gayet memnun
kaldım. İyi ki de gelmişim diyorum.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitmenlerimiz gayet bilgili, sıcak kanlı ve ilgiliydiler. Bunun için onlara teşekkür ediyoruz. İyi ki
burdayım.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
En çok etkilendiğim arılara daha yakından bakmaktı, daha önce arılara hiç bu kadar yakından
bakmamıştım bu yüzden benim için iyi bir deneyim oldu diye düşünüyorum.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Burada farklı çevrelerden gelen arkadaşlar vardı. Onlarla tanışmak güzeldi ve görüşeceğimize de
inanıyorum.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Öncelikle güzel kareler yakaladım. Öğretmenim ve bunu gittiğim zaman öğrencilerimle uygulamayı
düşünüyorum. Şimdi sadece teorik olarak değil uygulamalı olarak da bizde doğaya çıkarız diye
düşünüyorum. Öğrencilerimle küçük çaplı da olsa bir doğa turu yaparız diye düşünüyorum.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Evet, şimdiden başladım zaten tavsiye etmeye.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Bilimsel gözle çevreye bakmak, doğaya farklı bir gözle bakmak

