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Projede yapılan etkinliklerle okulda yapılan etkinlikleri karşılaştırır mısın? -Farklılıklar neler?
Benzerlikler neler?
İkisinde de öğretmeye çalışıyoruz. Yerinde öğrenmek daha keyifli. Doğal ortamda öğrenmek daha
verimli.

Yapılan çalışmalarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
Çok doyurucu çalışmalardı. İşime yarayacağını düşünüyorum. Çocuklarla uygulamaya çalışacağım.

Eğitmenlerle ilgili düşüncelerini nelerdir?
Hepsi iletişim noktasına inmeye çalışan hocalardı. Çok memnun kaldık.

Bilimsel etkinlikler ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Sabah seher yürüyüşleri, geziler sohbetler gayet faydalıydı.

Sanatsal çalışmalar ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Güzeldi resim yaptık.

Arazi çalışmalar ile ilgili düşünceleriniz
Çalışmalar entegreliydi.

Projede yaptığımız etkinlikler sizin üzerinizde nasıl etkisi oldu?
Kendim biraz daha farklı bakış açısına sahip olduğumu düşünüyorum. Gelecekteki planlarıma ait birkaç
fikir edindim. Öğrencilerimle tanışma etkinliklerinde burada öğretilen tanışma etkinliğini
uygulayacağım. Dramayı biraz daha fazla kullanacağım.

Grup çalışmalarıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Güzeldi. Özel arkadaşlıklar oluştu. Hep birlikte başarmaya çalıştık. Fikir alışverişleri oldukça faydalıydı.
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Projede en çok neler dikkatinizi çekti?
Böyle bir ortamda bulunmayı hayal ederek projeye katıldım. Genel itibari ile çok güzeldi.

En çok neden etkilendiniz?
Kırmızı başlıklı kız

Doğa hakkında nasıl bir farkındalık oldu?
Bildiğim şeylerdi. Görmemi daha iyi daha dikkatli olmamı sağladı.

Beklentileriniz uyuştu mu?
Evet

Projede eksikleriniz varmıydı?
Hayır. Konaklama tesisi hariç genel olarak iyiydi.

Sonra yapılacak projelere öneriniz var mı?
Daha önce böyle bir projede yürütücü ya da eğitmen olmadım. Bir şey diyemiyorum. Daha önce
katıldığım çalışmaya göre çok iyiydi. Önereceğim bir şey yok.

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?
Bence yeterliydi.

Sizce Osmaneli’nin Doğal ve Kültürel potansiyelleri neler? Bu konuda öğrendiklerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Bitki örtüsünün çeşitli olduğunu gördük. Buda tarıma yansıdığını gördük. Güzel bir coğrafya. Kültürel
yapıları öğrendik.

