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Proje de yapılan etkinliklerle okulda yapılan etkinlikleri bize karşılaştırabilir misiniz?
K: Okulda sadece öğrenme, ezberleme ve öğretmenlerimizin eğitmenlerimizin bizden bekledikleri geri
dönüş oluyor, burada öğrenme, yaşama, hissetme, dokunma, algılama ve farkında olma açısından çok
daha zengin bir birikim oluyor.

Projede yaptığımız çalışmalarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
En başından bu yana önce yapacağımız etkinliklerle ilgili teorik bilgi verilmesi ve sonra onları doğada
uygulama şansı, yaşama şansı verilmesi beni çok mutlu etti ve bütün bunların yanında bireysel değil
toplu hareket etmek bir grup ruhuyla hareket etmek, bir takım ruhuyla hareket etmek ve doğanın
bütünleyici birleştirici yanını ortaya çıkardı benim için.

Bilimsel etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
En başından beri gördüğümüz bütün etkinliklerin bilimsel olduğunu düşünüyorum yani bir çiçeği
öğrenmemiz, bir kuşu gözlemlememiz, Caretta carettalar ile ilgili verilen bilgilerin en başından
itibaren bilimsel bilgi olduğunu düşünüyorum. Güzeldi, değişik açılardan görme şansına sahip oldum.
Farklı bir bakış açısı yakalama şansı verdi.

Eğitmenlerle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Eğitmenlerimizin hepsi çok sıcak kanlı, çok mütevazı, çok samimilerdi ve bilgi paylaşma konusunda
çok isteklilerdi. Var olan bütün bilgi birikimlerini bize aktarmak için çok müthiş bir çaba
gösterdiklerine şahit oldum. Bu da beni çok mutlu etti. Sanki kendimizden biriymiş gibi, normal bir
arkadaşımızmış gibi hareket etmeleri bize daha rahat kasmadan öğrenme şansı sağladı.

Sanat aktiviteleriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Güzel oldu. Çünkü hem beyin fırtınası yapma şansımız oldu öncesinde, farklı fikirlerin ortak noktada
birleşip ortaya ne kadar güzel şeyler çıkabileceğinin bir göstergesi oldu. Eğlenceli- zevkli- keyifli oldu.

Arazi çalışmaları hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Arazi çalışmalarına başlamadan önce kullanmamız gereken aparatlarla ilgili bilgi verilmesi çok hoşuma
gitti. Fotoğraf makinası olsun, dürbün olsun. Bunlarla ilgili kullanacağımız teknolojik aparatlarla ilgili
bilgi verilmesi çok hoşuma gitti. Ondan sonra arazide yaptığımız yürüyüşler, gözlemler çok öğreticiydi.
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Projenin size ne gibi katkıları etkileri oldu?
Farkında olmamı sağladı, doğaya karşı nasıl davranacağım konusunda daha dikkatli olmak isterim yani
basit bir şişenin kapağının kapatılmadan atılması gerektiğini bilmiyordum. Bunu öğrendim. Ağaca
sarıldığım zaman benden bir ağaç dikmemi istedi. Bugüne kadar hiç ağaç dikmemiş olan ben söz
verdim sarıldığım ağaca; Mersin’e gider gitmez ağaç dikeceğim dedim. Hala unutamıyorum ağaca
sarılma olayını; çok duygusaldı.

Obalarla ilgili çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok güzel oldu hepimiz farklı bireyleriz, farklı karakterleriz ve hepimiz farklı kültürlerden farklı
şehirlerden geldik. Bu kadar farklılıkların içinde bu kadar güzel birlik beraberlik çalışma ruhunun
çıkması çok hoşuma gitti çok mutlu oldum.

Projede en çok neler dikkatinizi çekti?
Proje de en çok dikkatimiz çeken olay şu: Herşey çok önceden hazırlanmış ve çok müthiş bir
tecrübeyle hazırlanılmış. Arkasında büyük bir bilgi birikimi var, tecrübe var, hiç bir şey spontan
gelişmiyor. Her şey planlı programlı gelişiyor.

Sizde farkındalık uyandıran konular neler?
İlk defa ayın saçını gördüm teleskopta, artık ayın saçının olduğunu biliyorum. Gökyüzüyle ilgili hiç
bilmediğim şeyler öğrendim. Kepçe olsun akrep olsun. Farklı farklı diğer tüm grupları gökyüzünde
görme şansım oldu. Artık gökyüzüne daha farklı bakacağım. Gökyüzü sayesinde yönümüzü bulmayı
hiç düşünmüyordum bunu öğrendim.

Beklentilerinizi karşıladı mı bu proje?
Bakmak- görmek- hissetmek- duymak- yaşamak beklentimdi. Hepsini yaşadım bunların.

Eksik noktalarımız var mı projeyle ilgili?
Eksik bulduğum bir nokta yok. Çünkü gerçekten çok önceden hazırlanılmış, çok güzel bir plan program
dâhilinde hazırlanmış ve çok verici. Vermek için öğretmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz.
Eksik olarak gördüğüm bir şey yok, çok mutluyum ben.

Eğitim arazi kamp alanı ulaşım rehberlerle ilgili bir öneriniz var mı?
Çok koordineli bir şekilde oldu ulaşım. Her zaman biz geç kaldık hatta. Eğitmenler de çok istekliydi.
Yani, eksik bulduğumuz bir şey yok fazlası vardı.
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Burada birtakım bilgiler beceriler kazandınız bunları nerelerde kullanmayı düşünüyorsunuz?
Öğrencilerimde kullanmak istiyorum. Özel eğitim öğrencilerimde.

Osmaneli’ni gördük, doğasını gördük, tarihini gördük. “Osmaneli’nin doğal ve kültürel potansiyeli
nedir nasıl olmalıdır nasıl değerlendirilmelidir?” bunu gördük
Osmaneli çok önemli bir yerde Bursa’ya İstanbul’a Kütahya’ya yakın. Doğal kaynak ve çeşitliliği çok
fazla; yer altı kaynakları su çok fazla.

Bu yaptığımız çalışmaları paylaşmayı düşünüyor musunuz?
Başvurum kabul edildiği andan itibaren herkese hava atıyorum. Fazla takipçilerim var hepsiyle
paylaşıyorum.

