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

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

Projede yapılan etkinliklerle okulda yapılan etkinlikleri karşılaştırır mısın? Benzerlikleri nelerdir?
Farklılıkları nelerdir?
Burada yapılan etkinlikler okula göre daha iyi, sonuçta dış ortamda yapıyoruz. Yaparak yaşayarak
öğreniyoruz. Okulda biraz daha sınırlı oluyor. Farklılıkları çocuk bizzat yaşayarak öğreniyor. İlk
geldiğinde öğrenmiş oluyor. Benzerlikleri, biz de deneyler yapıyoruz ama yaparak yaşayarak öğretmek
için böyle biyoloji konularını anlatırken etkili olmuyor.

Projede yapılan etkinlileri düşündüğünüzde neler var ne düşünüyorsunuz?
Etkinlikler güzeldi. Özellikle benim açımdan astronomi konusu çok iyi oldu. Ben daha önce Güneş’i, Ay’ı,
Jüpiter’i Satürn’ü görmemiştim. Onu görmem çok iyi oldu. İlk yardım konusunu çok beğendim. Hocamız
sağ olsun çok iyi anlattı. Kuşlar hakkında da görebildiğimiz kadar öğrendik. Onunla da ilgili gerekli
bilgileri öğrendik. Birçok bitki türü öğrendik.

Kuşlar hakkında neler öğrendiniz hocam?
Özellikle gölde yaşayan kuş türlerini öğrenmiş olduk. Gri balıkçıl, kargaları öğrendik bunlar benim için
iyi oldu. Nasıl ayırabileceğimizi öğrendik. Keşke ülkemiz kuşlarını sınıflandıran, gösteren kitaptan
hepimiz de olabilseydi.

Hocam eğitmenler ile ilgili düşünceleriniz nelerdir alabilir miyiz?
Eğitmenler Talat hoca çok iyiydi ve onun engin deneyimlerinde faydalandık. Medet Hoca da aynı şekilde
çok zevkli de dersler anlattılar. Tüm hocalarımız iyiydi. Yalnız çizim dersinde biraz sıkıldım arkadaşların
da fikirleri galiba aynı yöndedir. Bir yıla ancak sıkışacak bir dersin, sadece bir ders saatinde verilmeye
çalışılması verimli olmadı. O yüzden ders sonunda yapılan resim çizme etkinliği de benim için verimli
olmadı.

Bir haftaya yayıp kademe kademe çizgi iz düşüm yapma konusundaki fikirleriniz nelerdir?
Evet, galiba sıkıştırılması arkadaşları bayağı sıktı.

Sanatsal faaliyetler hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Dramalar iyi oldu. Bizden bir zaman dili verip o zaman dilinde hemen yaratıcı düşünme becerilerimizi
geliştirdi. Bize bir şey kattığını düşünüyorum bizde bunu öğrencilerimize uygulayacağız.
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Bilimsel etkinlikler ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Seher yürüyüşleri çok güzeldi. Dağda belki çok fazla şey bulamadık ama ırmak kenarı iyiydi. Seher
yürüyüşlerine arada bir gün ara verilebilirdi. Çünkü yorgunluk çok etkiliyor. Bir sonraki güne daha canlı
gelemiyorsun.

Projenin size ne etkisi / katkısı oldu?
Biz az çok doğa ile iç içe olan yerdeyiz, gidip piknik yapıyoruz ama şimdi orda kuş sesi duyduğumuzda
ona biraz daha merakla bakacağız. Farklı bitkiyi daha kolay teşhis edeceğiz. Ama bir eksiklik
söyleyeceğim algler ve mantarlara hiç girilmedi.

Tamam anlaşıldı mantarlar ve algler bundan sonraki hedef konumuz oldu.
Mantar toplama ve zehirlenmelerde faydası olabilir.

Grup çalışması yaptınız, ne düşünüyorsunuz?
Grupları obaları siz direkt baştan belirlediniz.Başta çekincelerimiz olsa da alıştıktan sonra çok güzeldi.

Problem yaşadınız mı?
Bir olayımız oldu hemen çözdük.

Hocam, projede en çok neler dikkatinizi çekti?
Projede astronomi ve ilk yardım dersi çok ilgimi çekti.

İşlerlikle ilgili bir şey dikkatinizi çekti mi?
Proje belli bir disiplin içerisinde gerçekleşiyor o güzel yani. Kesinlikle bir şeylerden taviz verilmemeye
çalışılıyor. Burada İdris hoca biraz sıkı tutuyor ama olması gerekli.

Hocam farkındalık var mıydı?
Mesela ben takımyıldızlarını anlatıyordum. Yerlerini bilmiyordum. Onları tam anlamıyla öğrenmiş
oldum. Şimdi ben öğrencilerime anlatırken söyleyeceğim. Bize verilen haritadan yararlanacağım.
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Hocam beklentileriniz vardı. Uyuştu mu beklentileriniz?
Mantarlar hariç karşıladı. Benim beklediğimden daha yoğun bir program oldu güzeldi. Ben şunu
öğrendim burada. Biz normal işlerde uğraşırken gün kısaymış gibi geldi. Günler aslında uzunmuş. Biz
çok uyuyormuşuz onu fark ettim. Bir güne neler sığdırılabilirmiş, onu öğrendim.

Peki hocam projede eksiklerimiz var mı?
Çevre illere gidilebilirdi. Mesela bu çalışmanın ikinci aşaması oluyor mu?

Hocam, başka önerileriniz var mı?
Alan olarak başka yer tercih edilebilirdi.

Hocam burada elde ettiğiniz bilgi ve materyalleri kullanmayı düşünüyorsunuz mu?
Tabi ki. Ben öğrencilerime anlatıyorum ama gittiğimiz yerleri anlatmak daha etkili olur. Örneğin ben
hizmet içi eğitimde Tortum’a gitmiştim. Bildiğin yeri anlatmak daha etkili olur.

Hocam Osmaneli’ni gördünüz. Osmaneli’nin doğal ve kültürel potansiyeli nasıl kullanılmalı neler
olmalı?
İpekböcekçiliğinin bırakılması kötü olmuş. Gelişen dünya şartlarında yürümesine kolay değil. Anadolu
hayatını yansıtan bir yer devam eder.

Hocam burada yapılanları paylaştınız mı sosyal medyada?
Paylaştım. Müdürümle. Öğretmen arkadaşlarımla paylaştım. Fotoğraflardan etkili oluyor. Sizde
başvurun diye yönlendiriyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.

