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Projede yapılan etkinliklerle kendi okulunda yapılan etkinlikleri karşılaştırabilir misin?
Kendi okulumuzda pek dolu dolu bir etkinlik yapamıyoruz bilgimiz yetersiz olduğundan burada
profesyonel bir kadroyla çalışınca daha bilimsel bakış açısına sahip olduk. Neye nasıl bakacağımızı daha
iyi öğrendik

Farklılıklar neler benzerlikler neler?
Benzerlikler ben okulumda velilerimle beraber bir yürüyüş yapıyorum doğada yürüyüş yaparken
burada doğada ne kadar canlı varken hepsine tek tek değiniliyor hangisi nedir ne değildir ne neyle yaşar
hangileri o ekosistemin elemanı hangileri değil veya oranın doğal süreçlerde oluşumu nasıl bunları tek
tek detaylı bir şekilde bizlere güzel güzel aktardılar verdiler ama biz yaparken sadece sağlıklı bir yürüyüş
şeklinde yaptık etrafımıza böyle bilinçli bir şekilde bakmadık

Projede yapılan çalışmalar hakkında neler düşünüyorsun mesela eğitmenler hakkında?
Tek kelime ile süper bir kadro. Başta Kadir ve bütün herkese bakıyorum ve kendi kendime soruyorum:
“ Böyle bir kadroyu nasıl bir araya getirmişler, bu ekibi nasıl kurmuşlar” diye gerçekten çok merak
ediyorum. Ekip seçmece olmuş. Herkes çok güler yüzlü ve sabırlı ve bizlere çok iyi eğitim vermeye
çalışıyorlar. Ayrıca bizim burada rahat etmemiz için her şey düşünülüyor, bir söylediğimiz iki edilmiyor
adeta. Proje ekibi olsun Belediye Başkanı’mız olsun hep eğitimin veriminin artmışı yönünde gayret
gösterdiler. Bu çok önemli bir fark bir ayrıcalık yani.

Etkinlikler hakkında düşünceleriniz nelerdir hocam, bilimsel etkinlikler mesela?
Bilimsel etkinlikler gerçekten doyurucu. İnsan keyif alıyor, haz alıyor kendine yeni bir şeyler katıyor bize
bu verilenlerle; geliştiriyor kendini yani.

Sanat etkinlikleri hakkında ne düşünüyorsun hocam?
Sanata pek yatkınlığım yok benim. Sınıf içerisinde yapılanlar bizi yoruyor ama doğada yapılanlar hiç
sıkıcı ve yorucu olmuyor. Aslında sadece sunumlar yoruyor etkinlikler de yormuyor kapalı alanda; bunu
gördüm ben..
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Arazi çalışmaları saha çalışmaları hakkındaki görüşleriniz?
Doğadaki etkinlikler gerçekten de güzel. Etkinlik sırasından yanınızda rehberlerin bulunması ve
rehberlerle gezmek farklı bir ayrıcalık. Çünkü mesela bilmediğimiz herhangi bir şeyi faydalı olanları
zararlı olanları onları yerinde öğrendik. Bir sürü hayvan, böcek, ağaç. Ağaçlarla diyalog ve duygusal bağ
kurmak.. Bunlar harikaydı.

Nasıl bir diyalog kurdunuz mesela ağaçlarla?
Ağacına Sarıl etkinliğinde ağaçla duygusal bir bağ oluşturduk orada. Ağaçla güzel bir sohbetimiz ve alış
verişimiz oldu.

Eğitim dönemi etkinlikleri başlarken sizleri obalara ayırdık. Onlar hakkında bilgi verir misiniz ;
obaların çalışması uyumu olarak yürüdü mü sizce?
Obalarımız gerçekten uyumluydu. Nasıl seçiliyor da böyle denk düşüyor bilmem ama askerden
arkadaşlarımla ayrılırken bu kadar üzülmedim desem size. Sadece kendi obamızla değil bütün
arkadaşlarla kaynaştık; ekip ile kaynaştık. İnşallah projeden sonra da görüşme imkanımız olur onlarla
ve tabii sizle.

Bu projenin size ne gibi etkileri oldu ?
k: Projede artıları şu şekilde oldu: Doğaya bakış açım doğada yürürken sadece yürüme değil de o
ekosistemdeki canlıları da görmeyi iyi tanımayı öğrendim. Bunların hepsi artı olarak haneme eklendi.
İlerde yapacak olduğum etkinliklerde bunları öğrencilerimle de paylaşırım diyorum. Nasıl öğretmem
gerektiğiyle ilgili bir rehberlikte de yapıldı burada bize çünkü.

En çok ne dikkatinizi çeken neydi bu projede?
İnsanların hepsinin güler yüzlü olması beni motive etti. Herkes işinin ustası öyle olunca insan sıkılmıyor.

Eğitim içerisinde en çok etkilendiğiniz içerik hangisiydi?
Biz hep kuş deyip geçiyorduk. Şimdi ise kuşları biliyoruz; besinleriyle ilgili bilgi edindik; gezdiğimiz bir
arazide ne tür bir ekosistem olacağını da öğrendik.

Beklentileriniz karşılandı mı? Burada paylaşılanlar sizin beklentilerinizle uyuştu mu?
Beklentim kesinlikle ve fazlasıyla karşıladı. Benim beklentilerim sadece doğayla ilgiliydi. Ama burada
onun yanı sıra mesleğimle ilgili de bir eğitim almış oldum. Aslında katılan arkadaşların da birbirimizden
bilgi alıp verdiğini ve burada böyle bir paylaşım ortamı oluştuğunu gördük; Hem proje ekibiyle hem
diğer arkadaşlarla bir araya gelip tecrübelerimizi paylaşma imkanı bulduk.
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Ne gibi tecrübeler paylaştınız?
Hepimiz öğretmeniz; hepimiz farklı yerlerden geliyoruz; farklı yerlerde farklı insanlarla karşılaşmış
meslektaşlar olarak kendi aramızda burada öğrencilere nasıl davranılmakta, ne tür etkinlikler ve hangi
yöntemler uygulanmakta gibi konularda birbirimize mesleki deneyimlerimizi aktarmış olduk. Ben 10
yıllık öğretmenim. Kendi başıma bir 10 yılda daha edinebileceğim tecrübeyi burada şimdiden edinmiş
oldum diyebilirim.

Eksik noktalarımız var mı?
Tesisler yeni yapılmış olduğu ve biz de ilk misafirleri olduğumuz için ufak tefek birkaç eksik vardı, ama
onları da hemen yapmaya çalıştılar sağolsunlar. Bir de ilk gün sürekli içerde kapalı mekândaydık. O da
çok bunalttı. Ama ounun da zaten mecburi öyle olması gerekiyor galiba.

Bize önerileriniz var mı? Mesela eğitimle ilgili öneriler, araziyle ilgili öneriler?
Bunun üzerine daha ne konulur bilmiyorum. Ama benim eğitim çok hoşuma gitti, çok faydalandım.
Arazi de çok güzel. Eğitim için başka yere gittiğinizde yine gelmek isterim.

Konaklama alanıyla ilgili, kamp alanıyla ilgili ?
Önceden kampta çadırlarda kalınıyormuş; bu tekrar gelse çok iyi olur. Bunun kesinlikle olması lazım.
Olduğu zaman daha farklı bir ambiyans da yakalanabilir. Çünkü daha önce hiç tecrübe etmemiş
arkadaşlar vardır doğada çadırda kalmayı.
Güvenlik ve risklerinden dolayı kaldırmış olabilirler ama itiraz ederseniz dikkate alacaklarını
düşünüyorum.

Eğitmen ve rehber arkadaşlarımızla ilgili önerileriniz var mı?
Çok beğendik, çok sevdik. Yalnız hani bazı eğitmenler geldiler gittiler ya. Hepsi başından sonuna kadar
burada olsalar daha fazla şeyler alırdık.

Aldığınız bu eğitimden sonra, Osmaneli’nin doğal ve kültürel potansiyelleri kaynakları, imkanları,
tarihi ilgili daha geniş bilgiler verebilecek misiniz?
Osmaneli gerçekten güzel tarihi bir mekan. Gerçekten doğa güzellikleri var, tarihi bir dokusu var. Türk
evleri şeklinde konaklanılmayanları restore etmişler, korumaya çalışmışlar. Osmaneli’nin sakin şehirler
arasına girmesi lazım bence. Belediye Başkanı başvurduk dedi. Diğer sakin şehirlere de gittim ben
kriterlerini tam net bilmiyorum ama tutuyor galiba. Tek şey yapmadığım ulaşım noktasında otobüsler
durmuyormuş.

