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Projede yapılan etkinliklerle, okulda yapılan etkinlikleri karşılaştırır mısınız?
Fidan dikimi okulun bahçesinde yapmıştım, burada ağaçların türlerini öğrendim. Ben bilmediğim için
öğrencilere öğretemiyordum onları öğrendim. Burada kuşları öğrendik önceden sadece kuş diye
bakıyorduk, şimdi hangi kuşu nasıl tanıyacağımızı öğrendim.

Projede yaptığımız çalışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Birçok etkinlik yapıldı, etkinliklerin çoğu bana göreydi. Yeteneğim olduğunu sanmadığım için drama
hariç diyebilirim. Yapılan çalışmalar arasında ipek böceğinin nasıl yapıldığını öğrendik ki bu ilgimi çekti.
Kanyon turu yaptık ve daha önce kanyon görmemiştim. Soğucak Pınarı Köyü’nde köy röportajları yaptık
oradaki insanların sıkıntısını dinledik. Daha önce hiç oturup böyle muhabbet etmemiştim bunlar güzel
bir uygulamalardı.

Eğitmenlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Ben hepsinden memnunum hiçbir problem yaşamadım.

Bilimsel etkinliklerle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Daha önce teleskopla bakmamıştım burada onu gördüm. Daha önce Ay’a yakından bakmamıştım. Onu
gördüm. Jüpiter’i görmemiz, Satürn’ü görmemiz iyi oldu.

Sanatsal etkinliklerle ilgili düşünceleriniz?
Tişört boyama eğlenceliydi. En çok hoşuma giden etkinliklerden biriydi. Dramalar yetenek konusu rahat
olamadım.

Arazi çalışmaları hakkında görüşmeleriniz?
Doğa yürüyüşler sırasında bilmediğim tanımadığım ağaçları öğrendim. Gezdik , gördük ne olduğunu
öğrendik.

Projedeki etkinliklerin size ne gibi etkileri oldu?
Drama tamamen sıkıntıydı. Diğer etkinlikler gayet iyiydi.
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Grup çalışmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Genelde bir kişinin dediği oldu. Diğerleri uydu, grup çalışması pek yapamadık.

Projede dikkatinizi en çok ne çekti?
Arıcılık çekti. Daha önce arı kovanı görmedim. O kıyafetleri giymek arılara yaklaşmak güzeldi.

Sizde farkındalık uyandıran bir şey var mı?
Çevre bilinci oluştu ve bununla beraber yüksek lisansımla ilgili aklımda bir fikir oluştu.

Beklentilerinizle uyuştu mu proje?
Evet uyuştu. Ama kamp, çadır olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum.

Projede eksiklikler var mı sizce?
Konaklama anlamında biraz sıkıntı oldu ilk zamanlarda onun haricinde yoktu.

Bundan sonraki projelerde önerileriniz var mı?
Karadeniz’de de yapılabilir.

Burada bir takım bilgi ve materyaller ediniz. Bunları nerelerde kullanmayı düşünüyorsunuz?
Kaybolursak yön bilgisini kullanabilirim. Yarışmalar yapılıyor bunlar güzel, okulda bunları
uygulayabilirim.

Projeyle ilgili çevrenize paylaşım yaptınız mı?
Öğretmen arkadaşlarımla paylaştım. Sosyal medyada da fotoğraflar paylaşıyorum. Dolu dolu bir proje
oldu.

Osmaneli’nin doğal ve kültürel potansiyelleri nelerdir?
Lefke taşı, farklı, güzel ve yaşanılabilir evler aklıma ilk gelenlerden. Gezdiğimiz Rüstem Paşa camisinin
mimarisi ve yazıları çok güzeldi ve kültürel olarak da önemli 300 yıllık yazılar duruyor tarihi korumaya
çalışıyorlar. Bu cami, ilçe için önemli bir mimari eser.

