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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Ben Pınar AKINCI. İstanbul’da çalışıyorum. Fen Bilgisi öğretmeniyim.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Eğitim programını, facebook’taki grup sayfalardan öğrendim. Zaten önceki Isparta’daki projelerini de
takip ediyordum. Oradan haberim oldu. Evet, haberim vardı.

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

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Benim beklentim, doğayla ilgili daha donanımlı hale gelmekti. Çünkü doğayla ilgili bilgilerimin daha
çok teorik olduğunu düşünüyorum. Çok doğanın içinde büyümedim. Tarla, köy ve hayvanlarla iç içe
bir hayat yaşamadım. Çocuklara anlatırken de hayvanlardan, topraklardan, fosillerden bahsederken
bu konuların havada kaldığını fark ettim. Slaytlardan “Bu kireçli toprak çocuklar” diye teorik bilgi
veriyordum. Ama toprağa dokunup, o toprakla ilgili bir şeyler yaşayıp tekrar sınıfıma gittiğimde, o
konuyu daha benimseyerek anlatacağımı biliyordum. Belki de doğayla ilgili bir konuyu, onları bir
araziye götürüp onların da görmesini sağlayarak öğretebileceğimi düşündüm ve bu yüzden buraya
geldim.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Memnun kaldım. Aslında tedirgin başlamıştım, fakat “çok kısa sürdü” diyerek ayrıldım. Daha önce
kamp yapmama rağmen kamp şartları beni zorlamadı.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Program biraz yoğundu. Bize verilen eğitim programdaki sıra ile uygulanan programı arasında bazı
farklılıklar vardı, bu bize biraz uyum problemi yaşattı. Onun dışında içerik çok güzeldi, buraya
gelmeden önce de program içeriğini okuduğumda çok beğenerek ve heveslenerek geldim. %90
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beklediğimi buldum. Eğitmenlerin alanında başarılı oldukları belliydi. Biraz daha faydalanabilmeyi
isterdim,. Daha çok şey alabilirdik.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Kuşlar oldu. Daha önce kuşlara bu kadar dikkat etmiyordum, genelde güvercin, serçe gibi kuşları
biliyordum. Mesela sesinden kuşu tanımak gibi bir algım yoktu. Şimdi ise dikkatimi çekmeye başladı,
bir kuş gördüğümde artık bunun acaba türü ne diye düşüneceğim. Kuşlar beni etkiledi.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Güzeldi, gayet iyiydi.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
İlk önce okulumda ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ayrıca çevreme, aileme, arkadaşlarıma bu
bölgeyle ilgili anlatacaklarım olacak. Mesela köylülerle gidip konuşmuştuk, onların sorunlarından
yakın çevreme anlatacaklarım var. Okulumda ise, çocukları ne tür arazilere götürebilirim diye
düşünmeye başladım ve bunu araştıracağım. İstanbul’da izin alıp gidebileceğimiz araziler olduğunda
çocukları arazilere çıkarıp orada bu eğitimdeki gibi dersler yapmayı düşünüyorum.

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

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Doğanın, nehrin, gölün, kuşların eşliğinde geçirebileceğimiz, güzel şeyler öğrenebileceğimiz bir eğitim.
Yeni insanlar, yeni paylaşımlar, yeni dostluklar da artısı.
*Eğitimin geneli çok iyiydi. Sadece konaklama öğretmenevi kısmı (kamp kısmı hariç) biraz
beklentilerimin altındaydı (temizlik, personel açısından).

