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Daha önce sizinle bir görüşme yapmıştık. Proje sonunda tekrar görüşlerinizi almak istiyoruz. Projede
yapılan etkinliklerle okulda yapılan etkinlikleri karşılaştırabilir misiniz?
Okulda drama etkinlikleri pek yapmıyoruz. Drama konusunda üniversitede bir eğitim almamıştım. Ama
burada drama etkinlikleri çok hoşuma gitti. Okulda da uygulamayı düşünüyorum.

Hangi drama etkinliğini beğendiniz?
Ağaca sarılma etkinliği çok güzeldi.

Proje boyunca gördüğünüz uygulamalarla okulunuzda yapılanlar arasındaki farklılıklar ve
benzerlikler neler?
Sunu şeklinde yapılan uygulamaları gereksiz buldum. Özellikle mimarlık ve peyzaj mimarlığı konuları
bizim okulumuzda ve bölümümüzde olmayan konular, projede de olmamalı diye düşünüyorum.

Projede yapılan çalışmalarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bu projeye ben öğrenmek için gelmiştim ve birçok şey öğrendim. Burada da oturduğum için yakın
çevremi daha iyi tanımış oldum. Bitkiler hakkında olsun hayvanlar hakkında olsun birçok şey öğrendim.
Bilmediğim kuş türlerinin isimlerini öğrendim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Eğitmenlerle ilgili düşünceleriniz neler?
Proje yürütücüsü biraz daha sıcak kanlı olabilirdi. Ama bize çok şey öğrettiği bir gerçek.

Bilimsel etkinliklerle ilgili olan düşünceleriniz neler?
Çok güzeldi. Dramalar, yaptığımız baraj etkinliği çok güzeldi, konularımızla da alakalıydı.

Sanatsal etkinliklerle olan düşünceleriniz neler?
Tişört boyama çok eğlenceliydi. Ama resim çizme etkinliğini sevmedim, gereksiz buldum.

Arazi çalışmalarıyla ilgili görüşleriniz neler?
Seher yürüyüşlerinin aralıklarla yapılmasını isterdim. Her gün arka arkaya yapılması yorucu oldu. Gün
aşırı, bir gün atlayarak yapılması daha verimli olurdu.
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Size proje neler kattı?
Proje bana çok şey kattı. Gerçekten çok şey öğrendim buradan. Üniversitede görmediğim birçok şeyi
burada öğrendim. Çok eksiklerim varmış bunları tamamladım. Hayvanlara, bitkilere karşı öğrenme ve
araştırma isteğim arttı. Drama etkinliğinin çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum.

Oba olarak grup çalışması yaptınız, nasıl geçti çalışmalar?
Biz pek uyum sağlayamadık. Sanırım enerjimiz tutmadı.

Projede en çok neler dikkatinizi çekti?
Etkinlikler. Su etkinliği, baraj kurma, tişört boyama çok güzeldi, doğa yürüyüşleri güzeldi, köylerde
röportaj yapmak, köylülerle konuşmak güzeldi.

Proje size ne gibi katkılar oluşturdu?
Çevremizi korumamız gerekliliği… Doğaya daha önceden çok bağlı değildim, ama bu projeden sonra
birçok şeye sıkı sıkıya sarılacağımı anladım.

Size başlangıçta beklentileriniz nelerdir diye sormuştuk. Peki, beklentilerinizi karşıladı mı?
Fazlasıyla. Çok şey öğrendim.

Eksikliklerimiz var mıydı?
Etkinlikler çok yoğundu. Öğrendiğimiz şeyleri tam kavrayamadan başka bir etkinliğe geçiliyordu.
Yoruluyorduk haliyle

Önerileriniz nelerdir?
Etkinliklerin sayısı azaltılmalı. Etkinliklere geri dönüşüm ve çevre kirliliği ile ilgili daha çok şey eklenmeli.

Eğitimde arazi, konaklama, ulaşım, eğitmenlerle ilgili bir öneriniz var mı?
Bu bir doğa eğitimi olduğu için tesiste kalmak yerine daha çok çadırda kalınabilirdi. Mimarlık konusunda
verilen eğitimler gereksizdi. Astronomi çok güzeldi, uygulamalı astronomi arttırılmalı.
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Burada bir takım bilgi ve beceriler kazandınız. Bunları nerelerde, nasıl ve ne biçimde kullanmayı
düşünüyorsunuz?
Seher yürüyüşlerine ağırlık verebilirim, öğrendiğim bilgileri sınıfımda uygulayabilir, çocuklarla birlikte
doğa yürüyüşleri yapabilirim. Drama etkinliklerini uygulayabilirim, ağaca sarılma etkinliği özellikle…
Öğrendiklerimi öğrencilerime aktaracağım.

Bu hafta boyunca yaptığımız etkinleri paylaşma fırsatınız oldu mu? Kimlerle paylaştınız?
Eşimle paylaştım, arkadaşlarımla da paylaşmayı düşünüyorum. Sosyal medyada da paylaşımlarda
bulundum, beğeniler aldım.

Osmaneli’nin doğal ve kültürel potansiyelini nasıl buluyorsunuz, bunlar nasıl değerlendirilebilir, nasıl
arttırılabilir?
Konakların içi gezdirilebilir, merak ettik çünkü… Arıcılıkta karşıdan baktık; arılara, peteklere
dokunulabilirdi, bildiğimiz şeyleri tekrar etmiş gibi olduk, sadece elbiseleri giyip arılara karşıdan baktık.
Onun dışında pek eksik göremedim.

Çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim.

