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 Gamze Ünlü, Sınıf Öğretmeniyim ve Hatay da görev yapıyorum.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Haberim vardı, bir arkadaşım vasıtasıyla bu eğitimi öğrendim

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Yeterli olduğunu düşünüyorum

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Her bölgeden farklı insanlarla tanışmayı ve bölgenin doğasını tanımayı bekliyordum. Projenin
Beklentilerimi karşıladığını düşünüyorum.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Daha önce, ilkokul ve ortaokul döneminde izcilik yaptığım için çadırda kalmıştım ayrıca arkadaşlarımla
yaptığım kısa kamplarım olduğu için kamp günleri beni hiç zorlamadı.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Program ve eğitmenler iyiydi genel olarak memnundum fakat Harmankaya Tabiat parkına
ziyaretimizde serbest vaktimiz çok kısa olduğu için suda çok kısa durduk, suda geçireceğimiz zamanın
biraz daha uzatılmasını isterdim.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Beni çok derinden etkileyen bir şey olmadı
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Genel olarak iyiydi fakat kendi obam içerisindeki katılımcılarla ufak sorunlarım oldu, bu sorunları da
hemen çözdük, şu an herkesle aram iyi.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Yeni dostluklar edindim ve yeni bir yer tanımış oldum. Öğretmenlik hayatıma yeni bir dönem
açacaktır, sınıfta kullanacağım teknikler açısından da bana yol göstereceğini düşünüyorum.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Burada güzel ve dolu dolu bir hafta geçirdim, eğlendim. Bu nedenle Evet, tavsiye ederim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Çevre tanımak, doğayı tanımak, yaban hayatı farkındalığı, genel olarak bana, bir sınıf öğretmenine çok
faydalı olduğunu düşünüyorum.

