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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Gökhan Dil Beyoğlu’nda coğrafya öğretmeniyim. Yaşım otuz.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Programa katılan Engin arkadaşımın bana paylaşımı ile programı duydum. Daha önce TUBİTAK’ın bu
tür destekler verdiğinden 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 önceki beklentilerim ile şimdiki beklentilerim arasında bir fark yok. Doğa eğitimi
almaya geldik doğa eğitimi de aldık zaten. Ekstrem bir durum yok.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Tabii ki memnum kaldım. Yemekleri kendimiz yapmamız, sabah seher yürüyüşleri ve hocalarımızın
vermiş olduğu eğitim gayet güzeldi. Kamp şartlarının beni zorlayacağını beklerken gayet rahat geçti.
Daha önce çadırda kalmamıştım ilk deneyimimdi bu konuda teşekkür ediyorum.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Egitim programı gayet güzeldi eğitmenler yeterince doluydu ve hocalarımızın yeterince bilgili olması
bizi tatmin etti.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Programın hepsi gayet başarılı idi.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
İlişkilerim gayet iyiydi.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Doğayla ilgili kavramları uzaktan bilerek değil de birebir içinde olarak farkındalık sahibi olmak benim
için bir kazanımdı. Öğrencilerimize dersleri anlatırken bilgiyi bilmenin dışında doğanın içerisinde de
kavramları daha iyi anladığımız için derslerde daha iyi anlatabileceğim.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Tabii ki eğitim programınızı tavsiye edeceğim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Şartlar acısından gayet iyiydi. Hocalarıma vermiş oldukları eğitimden dolayı tek tek teşekkür ederim.

