OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
http://www.osmanelidae.net
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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Zeynep Gökçen Göçer, Ordu Fatsa’ lıyım, İstanbul Şile de Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev
yapıyorum.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
4 senedir başvuruyorum fakat bir türlü katılamamıştım. Fen okulu sitesindeki öğretmenler bu
projelerin duyurusu yapılıyor bende o siteyi takip ettiğim için web sitenizi gördüm ve başvurumu
yaptım.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Benim için gerekli olan her şeyi bulduğum için bence site güzel ve yeterliydi.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Burada pek çok yeni şey öğrenmemin yanında beklentilerim daha fazlaydı, akademik bilgi açısından
daha fazla içerik verilebilirdi diye düşünüyorum.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Çadır hayatına aşinayım, hiç zorlanmadım yalnız insanlardan daha uzak bi yerde olmasını ve duş
imkanı olmasını isterdim.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitmenlerimizin hepsi alanında uzman kişilerdi, hayvanlar, bitkiler ve ilkyardım konularında pek çok
yeni bilgi edindim fakat eğitmenlerin süreleri kısıtlı olduğu için kendilerinden daha fazla istifade
edemedik. En azından serbest zamanlarımızı artırarak eğitmenlere aklımıza takılanları daha fazla
sorma imkanı verilmesi gerekir diye düşünüyorum.
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Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Seher yürüyüşleri ve doğada yaptığımız yürüyüşler projenin beni en çok etkileyen etkinlikleri oldu.
Çünkü karşılaştığımız herşey hakkında o anda bilgi sahibi olduk.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Herkesle aram iyiydi, kimseyle sıkıntım olmadı

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Ben şile de oturduğum için zaten sürekli doğanın içindeyim ve sürekli doğada gezen birisiyim lakin bu
proje sayesinde doğa benim için artık yalnızca yeşil yada yalnızca mavi değil daha anlamlı hale geldi,
farkındalığım yükseldi.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle tavsiye ederim hatta bir daha çağırsanız yine gelmek isterim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Farkındalık ve doğayla birebir etkileşim.

