OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
http://www.osmanelidae.net

Röportaj: Fadime TUNCER & Doç. Dr. Suat TÜRKOĞUZ
29 Haziran - 8 Temmuz 2017 Eğitim Dönemi

Projede yapılan etkinliklerle okulda yapılan etkinlikleri karşılaştırır mısın? Farklılıklar neler? Benzerlikler neler?
Okulumda çok fazla etkinlik yapmıyorum. Drama etkinlikleri yapmıyorum. Burada bunları gördüm.
Şimdi hiç olmazsa astroloji dersinde dünyanın dönüşü üzerine yapılan etkinliği yaptıracağım. Daha önce
drama etkinliği yapmadığım için etkinlik de yaptıramamıştım.

Projede yaptığınız çalışmalarla ilgili neler düşünüyorsun?
Bana göre burada bulunmak benim için kesinlikle çok yararlı oldu. Mesela tişört boyama buraya
gelmeden önce hiç dikkatimi çekmemişti. Burada tişört boyama etkinliğini yapınca çok ilgimi çekti.
Keşki birkaç tişört daha getirseydim dedim.

Eğitmenlerle ilgili düşüncelerin neler?
Çok anlayışlı ve iyiler. Yapılan dersleri çok beğendim.

Bilimsel etkinliklerle ilgili düşünceleriniz neler?
Deniz kaplumbağaları, hayvan eşleştirme çok faydalı oldu. Oyun şeklinde olduğu için çok faydalıydı.
Seher yürüyüşlerinde ve bitki etkinliğinde bilmediğim bir çok ağacı ve bitkiyi yerinde öğrendim.

Sanat etkinlikleriyle ilgili düşünceleriniz neler?
Beklentilerimin üstünde çalışmalar oldu. Tişört boyamayı derslerimde uygulayacağım.

Arazi çalışmalarıyla ilgili düşünceleriniz neler?
Faydalıydı. Kuşları- ağaçları öğrendik.

Projede kullanılan etkinliklerin senin üzerinde ne gibi etkileri olduğunu düşünüyorsun?
Dramayı öğrendik. Ağaçları öğrendim. Kanyon görmüş olduk. Etkinlikler uygulamalı olduğu için çok da
faydalı oldu.
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Etkinlikleri yaparken grup çalışmalarıyla ilgili düşüncelerin nelerdir?
Tanımadığımız kişilerle kaynaşmış olduk.

Sorun yaşadınız mı?
Drama etkinliklerinde herkesten farklı fikirler çıktı. Ama uzlaşmak ve birlikte hareket etmek için fikir
birliğinin şart olmadığını görmüş olduk böylece.

Projede en çok neler dikkatini çekti?
Disiplin. Diğer projelere göre oldukça disiplinliydi.

Proje sizde ne tür farkındalık oluşturdu?
Seher yürüyüşleri farkındalık oluşturdu. Kuşların türlerini ayırt etmeyi öğrendim.

Beklentileriniz karşıladı mı?
Beklentimin üzerindeydi. Arazi çalışmalarının bu kadar yoğun olduğunu düşünmemiştim. Bitki türleri
ile bilgi verilmesi beklentimin üzerindeydi.

Projede sana göre eksik noktalar nelerdir?
İlk gün yol yorgunuyduk ve ilk gün ki program çok yoğundu.

Bundan sonraki yapılacak projelere ilişkin önerilerin nelerdir?
İlk gün ki yoğunluk azaltılsa iyi olur.

Proje hakkında ekleyebileceğiniz öneriler varsa söyleyebilir misiniz? Eğitim ile ilgili öneriler? Arazi ile
ilgili öneriler? Kamp alanı ile ilgili öneriler? Ulaşımla ilgili öneriler? Konaklama ile ilgili öneriler?
Eğitmenlerle ilgili öneriler? Rehberlerle ilgili öneriler?
Hiçbir önerim yok. Düşündüğümden kat kat iyiydi.

Burada edindiğiniz bilgi ve malzemeyi nerelerde ve nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz?
Derslerimde drama etkinliklerini kullanacağım.

Paylaşım yaptınız mı?
Pek paylaşım yapamadım. Okulda arkadaşlarımla paylaşmayı düşünüyorum.
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Sizce Osmaneli’nin Doğal ve Kültürel potansiyelleri neler? Bu konuda öğrendiklerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Osmaneli düzlük bir arazi. Tarım biraz daha geliştirilebilir. Köylerde damlama sulama hakkında
bilgilendirme yapılmalı. Köylülerin bakış açısını değiştirmek gerekir.

