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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Merhaba adım Serap, fen bilgisi öğretmeniyim. Kocaeli’nden katılıyorum eğitime.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Arkadaşlarım aracılığı ile duydum. Hayır.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Güzel, gayet bilgilendirici, açıklayıcı, gerekli bilgilere ulaşılabiliyor. Yeterli bence.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Beklentilerim doğa eğitiminde gerekli bilgiyi almak, farkındalığımı arttırmak ve aynı zamanda
öğrencilerime bu farkındalığı iletebilmek, paylaşmak daha doğrusu.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Evet, memnunum. Biraz, evet. Çadırda kalmıştım.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Güzel bilgiler anlayacağımız şekilde bize nakledildi, sunumu gerçekleştirildi. Her eğitimden önce
bilgiler yeterli düzeydeydi, herhangi bir sorun yaşanılacak durum olmadı.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Arılarla ilgili eğitim (Arılara Karışmak etkinliği) çok ilginçti. Bir de doğa yürüyüşleri.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Güzel, herhangi bir sorun yoktu, gayet iyiydi.
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Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Ben bu eğitimde mesela kamp çadırında neler yapılıp yapılmaması gerektiğini, aynı zamanda uygun
olan davranışlar nelerdi, nasıl organize edilir bu konuda bilgi olarak gerçekten yeterli bir bilgi aldığımı
düşünüyorum hatta böyle bir projeyi neden kendim hazırlamayayım öğrencilerimle diye
düşünüyorum. Zaten bir önbilgi olarak buraya geldim, daha sonra kendimde böyle bir şey
çalışabilirim.

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

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Güzel. Doğası, coğrafi koşulları farklı. Şu an bulunduğumuz kanyon olsun Osmaneli’nin tarihi yapısı
olsun, evleri olsun, iklim olarak gayet çeşitlilik gösteriyordu. Görmek istediğimiz bir çok örneği bir
arada gördük, kamp için uygun alanlar çok fazla, gölet mesela etrafında kamp yapılacak bir çok alan
var. Burası eğitim için çok ideal bir yer. Teşekkür ediyorum herkese, başarılar diliyorum.

