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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
İsmim Feridun DAĞCAN tarih öğretmeniyim. Muğla’dan bu organizasyona katıldım.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Eğitim programını, daha önce programa katılmış olan bir arkadaşım tavsiye etti. TÜBİTAK’ın bu
şekilde desteklerinden haberim yoktu.

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

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Buraya gelmeden önce doğa ile iççice olacağımız, yaban hayatını tam anlamıyla tanıyacağımız,
bitkileri ayrıntılı bir şekilde tanıyacağımız bir program bekliyordum. Beklentilerimin tam ölçüde
karşılandığını söyleyemem. Galiba benim beklenti düzeyim fazla yüksekti. İlk defa doğaya gelenlerin
beklentileri karşılandı benim gibi kişilerin beklentileri pekişti.

3- Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Yine yeni katılan biri için bir şeyler katmıştır. Projenin amacı buydu zaten. Kamp yapılan alan doğa ile
iç içe olduğunu söyleyemeyiz. Bir yerleşkenin içiydi. Eski bir okulun yakındaydı. Bunun dışında çadır
kurulan alanlar çadır kurmak için çok uygun değildi. Ben kendim çadırda uzun süre kalmış ve
kampçılıkta yapmış biriyim. Doğal olarak böyle olduğu için beklentilerimiz biraz daha fazla oluyor.
Kamp şartları çok zorlu değildi. Çünkü, birçok şeye kolayca ulaşabiliyorduk. Çeşme yakınımızdaydı ;
herhangi bir dereden suyu kullanmadık. Onun için çok zorlu olduğunu söyleyemem.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Etkinlikler, programdaki sırayla işlenmedi bazen. Bir de projeyi yürüten kişilerin eğitimcilere
müdahalesi vardı bazen ders esnasında; bu da katılımcı gözüyle uygun görünmüyor.
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Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Kayın ormanlarıydı. Bir de dışkılardan hayvanları tanıma.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Proje ekibiyle belli zamanlarla gergin. Belli zamanlarda eğlenceliydi.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Çok fazla her şeyi müdahale etmemeyi öğretti. Bilecik ‘in doğasını, Osmaneli’nin doğasını tanıma
fırsatı elde ettik. Arkadaşlıklar elde ettik. Daha sonrada devam ettirebileceğimiz. Proje konusunda ise
biz neden daha iyisini yapmayalım diye fikirler doğmadı değil.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Tabii ki ilk defa katılacak arkadaşlarıma Bilecik ve Osmanel’ini merak eden arkadaşlarıma tavsiye
edeceğim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Konaklar ,İpek böcekliği ve harika bir Belediye Başkanı ve İdris Hoca. Doğa ile iç içe programda
bulunmak güzeldi. Farklı insanlar tanımak güzeldi. Proje eğitmenler kalitesi artarak devam ettirirler.

