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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Rıdvan Ter, coğrafya öğretmeniyim Şırnak’ta çalışıyorum. Memleketim de orası ayrıca. Orada bir
lisede öğretmenlik yapıyorum.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Ben takip ediyorum açıkçası bu tür konuları, biraz ilgim var. İnternetten TÜBİTAK’ın sitesinden
öğrendim. Evet.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Sade, anlaşılır. Fotoğraflarda sitede paylaşılabilseydi daha güzel olurdu diye düşünüyorum.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Yani ben aslında güzel olacağını düşünüyordum. Beklentimin biraz üzerinde diyebilirim. Bu kadar
samimi bir ortam, yani hocaların bize bu kadar yakın davranacağını düşünmemiştim, onun için
mutluyum.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Memnunum. Zaten biz normalde doğayla iç içe yaşıyoruz Şırnak’ta, biz çocukluktan beri kamp kurmuş
olmasak da o doğal hayatı yaşadık, o yüzden rahat geldi bize. Yörük çadırında kalmışlığım var ama
kamp çadırı değil.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Memnunum özellikle hocalarımızdan, bizim beklentilerimizin üzerinde bilgi aktardıkları için ve yakın
durdukları için teşekkür ediyorum buradan, hepsine saygılar ve selamlarımı iletiyorum.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Rahat ortam, birbirimizi daha iyi anlayabilmek için kendimizi ifade etme ortamı bulabildik. Arkadaşlık
ilişkileri samimiydi, onun için mutluyum.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
İyiydi, gayet normal. Bir hafta içerisinde insanları tanıyamazsınız ama burada bir hafta içerisinde bir
aile gibi kalabildik.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Buraya geldiğim Rıdvan olarak ayrılmayacağım, farklı bir insan olarak döneceğimi düşünüyorum. Bana
kattıkları çok şey var hem doğa bilinci açısından, hem de insan ilişkileri açısından olumlu katkıları
olduğunu söyleyebilirim.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Tavsiye ederim tabi ki. Onların da katılmasını isterdim, önereceğim, ileriki zamanlarda onlar da
başvurularını yapmış olacaklar.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Güzel, mutluluk ve samimi bir ortam. Buraya geldiğimiz için mutluyum, bizden sonra da gelecek
arkadaşların da mutlu olacağını düşünüyorum. Herkese saygılar sevgiler, sizleri seviyorum.

