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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Ben Murat GENÇ, sınıf öğretmeniyim, Sakarya’dan katıldım.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Resmi yazı gelmişti okula, oradan haberim oldu. Hayır yoktu.

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

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Gelen programa göre çok yüksek beklentilerim vardı, kanyonu mesela ben gezeceğimizi
düşünüyordum. Veya eğitimlerin çok daha yüksek bilgi düzeyinde olacağını düşünüyordum.
Beklentilerim biraz yüksekti sanırım o yüzden. Beklentilerimi karşıladığını söylemeyeceğim. Çünkü
bazı taşlar fosiller isimleri geçiyordu, kanyon gezileri gibi, o konuda biraz düşük, beklentilerin biraz
altında kaldı diyebilirim.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Evet, kamptan memnunum. Alışkın olduğum için zorluk çekmedim. Daha önce çadırda kaldım, böyle
büyük kamplar şeklinde değil, kendi gittiğimiz kamplar şeklinde. Yeterliydi bence. Hayır, kamp şartları
zorlamadı.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitim programı aslında güzel düzenlenmiş, İdris Hocam eğitmenlere biraz daha çok söz hakkı versin
derim. Daha kapsamlı bilgi verilirse daha güzel olacağını düşünüyorum.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Aslında bir çok şey var ama, tek olarak bir şey seçemiyorum şu an.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Güzel, proje ekibi ile bir sıkıntımız olmadı zaten, iyiydi. Hepsi de samimiydi.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Güzel dostluklar götürüyoruz, böyle bir projeye katılmanın mutluluğunu götürüyoruz.
Yani, bir çok şey kattı ama öyle tek tek kelimelerle söylemek biraz zor oluyor.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Tabiki, onlara da tavsiye ederim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
İlk kez karşılaştığım bir proje olduğu için zaten ilginç. Buradaki çevre de ilgi çekici. Bence güzel yani,
güzel bir etkinlik. Bir çok kişinin katılabileceği şekilde daha yaygın, daha sık aralıklı olsa daha iyi
olabilir. Farklı mevsimlerde de olsa daha güzel olabilir. Biz sonbaharda geldiğimiz için bir çok şey
kurumuş vaziyette ama bir baharda geldiğinizde farklı olacaktır.

