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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Ben Tülay Emel. Fen ve Teknoloji Öğretmeniyim. Kayseri’den geliyorum.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Bilim Şenliği sitesinden öğrendim. Evet, vardı.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Bilim Şenliği sitesi projenin sayfasına yönlendirdi, oradan ulaşma şansım oldu. Web sayfası gayet
uygun.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Böyle bir eğitimle karşılaşacağımı biliyordum ve gerçekten de beklentilerimi karşıladı. Yeni insanlarla
tanıştık, birbirimizle fikir alışverişi yaptık. Yeni yerler gördük. Bitki çeşitlerini tanıdık. Hayvan çeşitlerini
tanıdık. Çok keyifli bir eğitim oldu. Hem de dolu dolu bir eğitim oldu. O yüzden çok memnunum.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Çok memnun kaldım. Hem zordu ama bir o kadar da eğlenceli ve öğreticiydi. Evet, zorladı, ilk defa
çadırda kalıyorum. Bu yüzden belki de bu kadar çok zorlandım.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hepsi hem alanında çok bilgili hem de çok sıcakkanlı insanlardı. Hepsiyle tanıştığıma teker teker çok
memnun oldum.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Tek bir olay söyleyemem ama genel olarak çok sıcak bir ortamla karşılaştım. Evet, beklentim yüksekti
ama bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyordum. Bu kadar eğitici olacağını da tahmin etmiyordum.
Ben gökyüzünde yıldızları incelerken çok keyif aldım, onu söyleyebilirim.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Çok sıcaktı, zaten çok kısa bir süre içerisinde sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi birçok kişiyle samimi
olabildik hem hocalarımızla hem de arkadaşlarımızla

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Bir kere gerçekten çok dolu insanlarla tanıştım ve bundan sonra da iletişimimi sürdüreceğim insanlar
kazandım. Bana bir şeyler katabilecek insanlarla tanışma fırsatı buldum. Aynı zamanda mesleğim
adına kendime çok şey kattığımı düşünüyorum, yeni şeyler öğrendim ve öğrencilerime aktaracağım.
Bu eğitim proje yapmayı düşünmemi ve bununla ilgili güdülenmemi sağladı.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle tavsiye edeceğim,

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Osmanelidae, dolu dolu bilim insanlarının ve gerçekten öğrenmek için gelen insanların bir arada
buluştuğu bir proje benim için.
*Benim için genel olarak gayet güzel bir projeydi, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

