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Projede yapılan etkinliklerle okulda yapılan etkinlikleri karşılaştırır mısın? Benzerlikleri nelerdir?
Farklılıkları nelerdir?
Ben öğrencileri sık sık doğa ile ilgili etkinliklere götürüyorum. Ama hiçbir zaman şunu diyemedim. İşte
şu ağaç bu, işte şu bitki bu diyemedim. Bu etkinlikte bunlar çok hoşuma gitti. Sorduğum her sorunun
karşılığını alabildim. Pek çok yeni bilgi edinebildim. Sanki okuldaki bu tarz etkinliklerde yeterince bilgili
olmadığımı fark ettim.
Farklılıkları nelerdi? Tabi ki burası daha organizeydi. Bizi etkinliklere götüren ya da etkinlikleri yapan
hocaların ne yaptıklarını çok iyi biliyor olması, öğrenme açısından çok olumlu olduğunu düşünüyorum.
Benzerlikleri neler? Yani insanlar arasında yaş farkı da olsa çok benzer tepkiler verdiklerini fark ettim.
Çok drama falan, o tarz şeyler yaptırmadığımı fark ettim. Hatta çok az yaptırdığımı fark ettim. Benzerlik
olarak da burada gördüğüm her etkinliği kendi dersimde konu bile değişse uygulayabileceğimi gördüm.
Bunları kullanacağım.

Neleri kullanacaksınız?
Mesela kart oyunu vardı. Hafıza oyunu. Ben bunu yapıyordum zaten ama hiç onları gruplara ayırıp,
çocuklara kâğıt verip bunlara çalışın demiyordum. Oradaki gruplama çok hoşuma gitti. Onu kesinlikle
uygulayacağım. Sizin yaptırdığınız özellikle bir kaç drama çok güzeldi. Sadece öğrenciler küçük olduğu
için lakap takma kuralı olmazsa onu uygulamayı düşünüyorum.

Başka ne düşüyorsunuz projede yapılan çalışmalarla ilgili? Eğitmenlerle ilgili, bilimsel aktiviteler,
sanatsal aktiviteler, saha ve arazi aktiviteleri ile ilgili?
Eğitmenler herkesi haddim değil ama yeterli gördüm. Çünkü sonuçta ben de öğrenciye hitap ettiğim
zaman onun sıkıldığını hissedersem görürsem bunu anlarım. Ben bu ortamda insanların belki şikâyet
ettiği anlatımlarda bile gerçekten sıkılmadım. Ne bileyim resimden peyzajdan tutun da pek çok şeyi
gerçekten can kulağıyla dinledim. Ben eğitimlerden oldukça memnun kaldım. Hepsinin çok dolu
olduğunu düşünüyorum bunlar gerçek duygularım.

Bilim ve sanat aktiviteleriyle ilgili düşüncelerin neler?
Sanat aktiviteleri içinde çok becerikli olmadığımı biliyordum. Normalde esprili bir insanımdır ama
kendimi o konuda çok ifade edebilen bir karakter değilim. Burada kendimi görüp mesela kendimde
büyük bir eksiklik buldum. Belki bunun üzerine gitmem gerektiği fikrini edindim. Ama sanatsal
aktivitelerin hepsi gayet yerindeydi. Bilimsel çalışmalarda veya çalışmalar da gayet öğreticiydi. Önemli
olan nokta da o zaten. Öğreticiliğin çok yüksek olması.
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Arazi çalışmalarıyla ilgili düşüncelerin neler?
Hiç bu kadar erken kalkıp dışarı çıkmamıştım. Ben ormanda gezmeyi severim ama gezdiğim saatin
yanlış olduğunu fark ettim. Çünkü sabah o saate çıkmış olmak mesela güneşin doğduğu sırada. Dönüşte
hiç bir şey göremiyorduk yani gerçekten. Hatta şöyle söyleyeyim 1 saat geç kalktığımız gün ben ekibe
katılmakta geç kaldım. Belki yine saat 05’ de olsaydı geç kalmayabilirdim.

Projede kullanılan etkinliklerin senin üzerinde ne gibi etkileri olduğunu düşünüyorsun?
Şöyle; insanların veya eğitmenlerin, hoca veya diğer genç insanların doğayla ilgili benden daha fazla
doğa bilgilerinin olmuş olması beni etkiledi. Kendi kendime de biraz hayıflandım, bilenlere hayran
oldum diyeyim. Benim hiç aklıma gelmezdi, hani yıllardır yüksek lisans yapsam mı, n’apsam n’etsem
diye düşünüp de karar verememiş bir insanım. Ama burada özellikle yüksek lisans yapan gençlerle
konuştuğumda -şey dediler mesela- ne olursa olsun biz bunu devam ettireceğiz. Hem doğaya ilgi duyup
hem de bu konuda bir yol çizmiş olmaları falan etkiledi beni. Tekrar ediyorum herkesin bu konularda
bilinçli olup bu konuda bir şeyler yapması, ilerlemesi benim kendi açımdan dediğim gibi evet beni
hayıflandırdı. Yoksa duyarlı bir insanımdır ama bu konuda hiç bir çalışma yani öğrencilerle ilgilenmek
dışında öğrencileri bilinçlendirmek dışında çok fazla şeyim olmadı yani buradakilerden etkilendim
kısaca.

Oba çalışmaları grup çalışmaları yaptık bu çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Grup çalışmaları çok güzeldi. Drama hariç her konuda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Dramada çok
rezaletiz, yani bilmiyorum çalışamıyoruz, yapamıyoruz. Ben de çok aşabileceğimi sanmıyorum.

Drama da nerede zorluk çektiniz?
Hocam ben bazen kendim olamıyorum kesinlikle. Ben normalde gerçekten şeyimdir; yani kendini ifade
etmekte gerçekten sıkıtı yaşamayan biriyim. Hiç tanımadığım bir ortamda bile kendimsem eğer, sıkıntı
yaşamıyorum. Başka bir karaktere bürünmek gibi bir şeyim mümkün değil. Zaten empati kurabilen bir
karakter olduğumu da düşünmüyorum.

Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz?
Kendi arkadaşlarım da söylüyor.

Projede en çok dikkatinizi neler çekti?
Bu projelerin içeriğini merak eden birisi olarak organize mevzusu çok dikkatimi çekti. Hani en ufak bir
aksilikte varsa eğer hiç hissetmedik mesela böyle bir şey olup olmadığını. Yani ben bu projenin gidişatını
özellikle çok beğendim.
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Aksaklıklar olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Hayır olmadı. Olduysa da biz bir şey fark etmedik; onu demek istiyorum. Ben fark etmedim yani hiç bir
şekilde. Bu da bana bu projenin çok organize yapıldığını ve kişiler arasında büyük bir işbirliği olduğunu
gösteriyor. Bu kadar kalabalık bir grubun bu kadar iyi bir işbirliği içerisinde olması beni etkiledi.

Peki eğitimleri düşündüğünüzde eğitim içeriklerinden sizi en çok hangisi etkiledi?
Talat hocanın astronomi etkinliği beni çok etkiledi. Benim için.

Neden etkiledi hocam?
O konuya zaten ilgi duyduğum için biraz. Biraz da Talat hocamın farklı bir enerjisi vardı.

Peki, eğitimler aldınız ne gibi farklılıklar uyandı sizde, farklı bir şeyler öğrendik mi, ne gibi şeyler
öğrendik?
Ne gibi farklılık uyandı? Yani zaten aslında bildiğimiz şeyler de, bir kere önüme getirseniz bir ağaç dalını
çam mı bu, başka bir şey mi, hiç birini ayırt etme şansım yoktu, bilmiyordum. En azından bunu bile
öğrenebilmiş olmak bence çok önemli bir şey. Yani kâğıttan okuduğunuz gibi olmuyor. Orada elimle
dokunduğum, işte, bu şudur dedim ve öğrendim mesela kuşlar, kuşlarla ilgili konulara hiç ilgim yoktu
önceden.

Kuşlarla ilgili ne öğrendiniz?
Ne öğrendik? Pek çok çeşit kuş olduğunu öğrendik. Genel olarak kuş gözlemciliğine çok aşırı ilgili
duymadığımı öğrendim. Mesela bitki konusunda da çok ilgili olduğumu öğrendim. Kendi adıma bunu
söyleyebilirim.

Size başlangıçta beklentilerinizi sormuştuk. Bu projede beklentilerinizle uyuştu mu?
Doğruyu söylemek gerekirse beklentilerim aşıldı.

Bundan sonraki yapılacak projelerde önerileriniz nelerdir? Ya da projede eksik noktalar var mıydı?
Varsa nelerdi?
Ben bu projeyi 4004’ le ilgilenmiş birisi olarak çok organize buldum. O yüzden eksik çarpmadı benim
gözüme.

Önerileriniz var mı?
Buradaki eğitim her bakımdan çok güzel bence. Belki Doğayla iç içe olma mevzusu biraz daha
uzatılabilir. Seher yürüyüşü mesela. Hani tamam, evet, daha ne kadar uzatılabilir, kuşluk vakti artık
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hava ısınıyor falan denilebilir ama, bunu siz daha da., doğayla bir tık daha etkileşim geliştirebilir belki.
Belki kamp falan mesela.

Etkinliklerde bir takım alet ve materyaller kullandık. Siz bunlardan ne kadarını neleri kullanmayı
düşünüyorsunuz, nerelerde kullanmayı düşünüyorsunuz?
Öncelikle tabi ki ders için kullanmayı düşünüyorum. Veya illa ders olmak zorunda değil dersimde
herhangi bir konuda da kullanabilirim. Not aldım onları zaten. Ben tabii ki kendi hayatımda da
yürüyüş yapmayı seviyorum mesela ama yanlış zamanda yürüyormuşum. Bu benim için burada
edindiğim özel ve önemli bir bilgi.

Gittiğinizde kimlere anlatmayı planlıyorsunuz bu projeyi?
Herkese. Şu anda da anlatıyorum zaten. Bütün okulumdaki öğretmenlerin burada olduğumdan haberi
var. Onlar da merak ediyor.

Nereden anlatıyorsunuz bunları?
Sosyal medya, telefon. Gittiğimde de zaten yüz yüze anlatacağım.

Projedeki eğitimle ilgili önerileriniz var mı?
Eğitimler bence güzeldi.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok.

Araziyle ilgili düşünceleriniz var mı? arazi yeterli mi?
Oldukça yeterli. Hatta ben Açıkçası Bilecik’te böyle bi’ arazi beklemiyordum. Çok arazi gördüğümden
değil; ama benim düşündüğüm tarzda bi yer de değilmiş; daha güzelmiş.

Kaldığımız kamp alanıyla ilgili?
Gayet güzeldi.

Ulaşımla ilgili bir sorun yaşadınız mı öneriniz var mı?
Hayır herhangi bir sorun yaşamadık.
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Konaklamayla ilgili öneriniz var mı? Yeme içme?
Yok. Yeme içme gayet iyiydi. Belki odaların temizliği konusunda birazcık şey olabilir o kadar.

Rehber arkadaşlarımız hakkında önerileriniz var mı?
Hepsinin hak ettikleri değer inşallah verilir.

Sizce Osmaneli’nin doğal ve kültürel potansiyeli nedir?
Dedim ya hocam ben kesinlikle buradan böyle bir orman, böyle bir coğrafya beklemiyordum. Ben daha
kıraç bir bölge sanıyordum. Burası resmen Karadeniz’e yakın bir ilçeydi açıkçası bu çok değerli bir şey
bence. Tarihi dolayısıyla da önemli kültürel değerleri var belli ki. Umarım sahip çıkarlar.

