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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Merhaba, Mustafa ben. Manisa Akhisar’dan, Fen Bilgisi öğretmeniyim.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Eğitim programını hem arkadaşlarım aracılığıyla, hem de Facebook’taki mesleki anlamda takip etmiş
olduğum sayfalar dolayısıyla bu projeye ulaştım. Tabi ben kendim de yaptım 4006 TUBİTAK Bilim
Fuar’ını. Aynı zamanda bu yaz itibarı ile TUBİTAK’ın teknolojik pedagojik alan bilgisi ile alakalı bir
eğitimi vardı, ona da katıldım, katılmaya devam edeceğim.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Açıklayıcı, yönlendirici, yeteri kadar bir web sayfası. Gayet yeterli, önerim yok bu anlamda.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Öğrenmeyi, eğlenmeyi bekliyordum, yeni insanlarla tanışmayı, bunların hepsi karşılandı.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Kesinlikle, eğlenceliydi, daha önce çadırda kalmama rağmen tulumda ilk defa uyudum. Bu anlamda
korkularım vardı üşüyeceğime dair, ama inadına, bir problem olmadan güzelce iki gece üç gün güzel
bir kamp dönemi geçirdik. Hayır kesinlikle kamp şartları zorlamadı. Gece saat 3’te yatıp 6’da kalkmak,
zinde bir şekilde, bu anlamda gayet güzeldi.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitim programı dolu, sıkıştırılmış bir program söz konusu. Eğitmenler de; alanlarında uzman
eğitmenlerimiz geldi. Bizlerle güzel şeyler ürettiler. Aynı zamanda bir vizyon oluşturdular, vizyon
oluşturmaya yardımcı oldular.
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Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Hocalarımızın donanımı, kendine güvenleri, hitabetlerinin yüksek oluşu, içeriklerinin dolu oluşu,
benim için en etkileyici taraf buydu.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Sosyal bir insan olduğum için genel itibarı ile problem yaşamadım. Hepsi ile güzel bir ekip oluşturduk.
Obamız vardı, obamızda uyumluydu. Herhangi bir problem olmadı. Güzel bir kamp geçirdik. Güzel bir
eğitimdi.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Bu projeden büyük farkındalıklar kazandım, doğa ile alakalı. Doğaya karşı daha öncesinde bu kadar
büyük ilgim yoktu ama, tabi ki bilmediğinde ilgi duymuyorsun. Bilgi birazcık arttığında ilgin de artıyor
dolayısyla. Burada nispeten bilgilendik, bilglendiğimiz için de için de doğaya olan ilgimin arttığını
söyeleyebilirim.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle tavsiye ederim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Eğlenceli, zevkli, eğitici, öğretici, doyurucu, ufuk açıcı gibi.

