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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Tuba Karagedik. 25 yaşındayım. Mersin’den katılıyorum.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
İnternet sayfasından osmanelidae.net’ten duydum. Evet vardı, daha önce kardeşim ve arkadaşım yine
böyle bir doğa eğitimine katılmıştı.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Web sayfası güzel, fakat biraz daha fazla fotoğrafla çeşitlendirilebilir.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Normalde sosyal bir insanımdır, ama buraya gelirken açıkçası biraz korktum. Hem sosyalleşmek hem
de doğa hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istedim.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Memnun kaldım evet gayet güzeldi. Uykusuz kalmamıza rağmen bunu hiç hissetmedik. Çok fazla
çalışmamıza rağmen enerjimiz gayet iyiydi. Çok zorlamadı, zaten daha önce kampta kaldığım için çok
zorlanmadım.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitmenlerimiz bize, uygun yerlerde uygun eğitimler verdiler. Bizi çoğu konuda bilgilendirdiler. Hepsi
gayet sıcakkanlı ve misafirperver davrandılar.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Tıbbi bitkiler oldu. Seher yürüyüşünde birçok bitki toplayıp onlar üzerine konuştuk. Hiç bilmediğim
bitkilerden hiç bilmediğim ilaçların yapıldığını öğrendim.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Gayet sıcak ve samimi bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Herkes gayet gülerek ve eğlenerek
birbirine destek oldu.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Öğrencilerime doğa eğitimi verecek kadar çok bilgi sahibi oldum, yetkin olmadığım halde yine de
çocuklara yetecek kadar birkaç bilgi öğrendiğimi düşünüyorum. Drama ve arazilerin yanı sıra bitki ve
hayvan türleri hakkındaki bilgileri onlara öğreteceğimi düşünüyorum ve en önemlisi ormanda
kaybolursam yolumu nasıl bulabileceğimi biliyorum.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Evet, daha dönmeden tavsiye ettim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Osmanelidae, birçok yerden birçok branştan ve birçok farklı özellikteki insanları bir araya getiren ve
bunların hepsini aynı çatı altında toplayıp eğitim veren, çok sıcak ve samimi bir ortam oluşturan bir
proje.

