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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Ferdi Günay, Muğla dan katılıyorum, 32 yaşındayım, İngilizce öğretmeniyim.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Bir arkadaşımdan duydum, evet haberim vardı..

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Web sayfası başarılı ama eğitim döneminde güncellenmesi gerekirdi. Ayrıca Hazırlık aşamasında kalan
bir sayfa var, onun çıkarılması gerekir.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Beklentilerim burada bulduklarımdan fazlaydı, doğa eğitimi açısından bence yeterli değildi.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Kamp şartlarında zorlanmadım zaten daha önce çok defa çadırda kaldım, trekking ve yürüyüşlere
katıldım. Aktif olarak bu sporlarla ilgileniyorum. Projenin kamp günlerinden tam olarak memnun
kalmadım çünkü çok sayıda yetkili vardı, ayrıca ekip liderinin kim olduğunu bilemedik, bu nedenle
bazı isteklerimize farklı yönlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Memnun olduğum, faydalandığım eğitimler olduğu gibi başarısız gördüğüm eğitimlerde oldu. Mesela
proje tarihlerinin 1 hafta geri çekilmesi nedeniyle dolunaya denk geldik ve gökyüzü gözlemi verimsiz
oldu.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Projedeki Programsızlık
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Kendi obamız içinde yaşadığımız bir sorun oldu çünkü benim oba arkadaşlarımdan beklentim daha
yüksekti ve kendi içimizde çözdük ama yine de biz çok iyi bir oba olamadık. Ancak katılımcılar
arasında doğa eğitiminde olduğunun farkında olmayan, yürüyüş ve gözlemlere katılmaktan kaçanlar
vardı.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Bu bölgeyi iyi öğrendim, kendi yapacağım eğitim ve etkinliklerde nasıl planlayacağım konusunda bilgi
sahibi oldum, İdris Hoca ve diğer eğitmenlerle tanışmış oldum.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Evet ederim. Ama daha önce doğa eğitimine katılmamış olanlara tavsiye ederim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Rüzgar gibi geçen, ama bence eksikleri bulunan veya geliştirilebilecek bir doğa eğitimiydi.

