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ANKET FORMU   (Eğitim Programı Sonu) 
Formlardan elde edilen bilgiler toplu olarak değerlendirilecek ve değerlendirmede isimlere yer verilmeyecektir. Sorulara 

içtenlikle vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler… 

 

Adınız  …………………………………………………………………………………………………... 

 

1. Aşağıda verilen ifadeler ve terimler hakkındaki bilgi düzeyinizin derecesini işaretleyiniz 

 

Orman kavramı ve Ülkemizin ormanları 

 

Doğal Korunan Alan Kavramı ve Ülkemizdeki Korunan Alanlar 

 

Tabiat parkı ve Ülkemizdeki tabiat parkları 

Biliyorum 

Milli park kavramı ve Ülkemizdeki milli parklar 

 

Fauna ve Yaban hayvanları  

yi Biliyorum 

Çevre Jeolojisi ve Jeolojik yapı 

 

Bitkiler, Bitki türleri ve Botanik 

iliyorum 

Kırsal Alanda İnsan ve çevre etkileşimi 

 

Ekolojik gözlem ve yorum 

m 

İklim ve Ormanların İklim Üzerine etkisi 

 

Peyzaj ve görsel değerler 

 

 

2. Eğitim Programı beklentilerinizi karşıladı mı? 

Karşılamadı  Karşıladı  Karşıladı  Tamamıyla karşıladı 

 

Tamamıyla karşıladı seçeneği haricindeki seçeneklerden birisini işaretlemişseniz nedenini ve daha 

iyi bir eğitim programı için önerilerinizi belirtiniz.  

Nedenler: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Öneriler: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Eğitim programı doğaya bakışınızı ve bilgi düzeyinizi değiştirdi mi? 

 

 

4. Aşağıda verilenler hakkında eğitim programının size katkısı ne düzeyde oldu? Uygun seçeneği 

işaretleyiniz? 

Doğa ve doğal korunan alanlar hakkındaki bilgilerimi arttırdım 

 Hayır   Çok az    Orta derecede    Tamamen 

Köyü ve köylüyü tanıdım 

 Hayır   Çok az    Orta derecede    Tamamen 

Yeni insanlar, doğaseverler ve bilim adamlarıyla tanıştım 

 Hayır   Çok az    Orta derecede    Tamamen 

Yeni hayvanlar gördüm, yaban hayvanlarını tanıdım 

 Hayır   Çok az    Orta derecede    Tamamen 

Yeni bitkiler gördüm, ağaçları ve bitkileri tanıdım 

 Hayır   Çok az    Orta derecede    Tamamen 

Bitki ve hayvanların yaşama ortamlarını, ekolojisini, jeolojisini, vb. öğrendim 

 Hayır   Çok az    Orta derecede    Tamamen 

Peyzaj konusundaki bilgilerimi arttırdım 

 Hayır   Çok az    Orta derecede    Tamamen 

Öğrencilerime anlatabilecek yeterince bilgi ve materyal topladım 

 Hayır   Çok az    Orta derecede    Tamamen 

 

5. Araştırma alanı olarak seçilen yerler ile ilgili olarak uygun seçenekleri işaretleyiniz.  

 

Pınargözü Mağarası 

Eğitim programı için uygundur Eğitim programı için uygun değildir  

 Daha fazla zaman ayrılmalıdır 

 

Dedegöl Dağı            

Eğitim programı için uygundur Eğitim programı için uygun değildir  

 Daha fazla zaman ayrılmalıdır 

 

Eşrefoğlu Külliyesi 

Eğitim programı için uygundur Eğitim programı için uygun değildir  

 Daha fazla zaman ayrılmalıdır 

 

Beyşehir Gölü  

Eğitim programı için uygundur Eğitim programı için uygun değildir  

 Daha fazla zaman ayrılmalıdır 

 

6. Eğitim programının içeriği sizce uygun ve yeterli midir? 

Hayır cevabı vermişseniz nedenini belirtiniz……………………………… 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

 

7. Böyle bir eğitim programı için Eğitmenler sizce yeterli oldu mu? 

Hayır cevabı vermişseniz nedenini belirtiniz………………… 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

 

8.Eğitim programı içinde sizce yeterince uygulama yapıldı mı? 

  Hayır cevabı vermişseniz önerilerinizi belirtiniz…………………………… 

................................................................................................................................................................ 
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9. Eğitim programı içinde sizce yeterince görsel materyal sunulabildi mi? 

  Hayır cevabı vermişseniz önerilerinizi belirtiniz………………… 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

10. Eğitim programı içinde yeterince oyuna yer verilmiş mi? 

Hayır cevabı vermişseniz önerilerinizi belirtiniz……………… 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

11. Eğitim programının size sağladığı faydalar ne oldu? Bu faydalar önceliklerine göre sıralayınız. 

(Hiç fayda sağlanamamışsa ilgili seçeneğe 0 veriniz. En az fayda sağlanan seçenek 1, ………en çok 

fayda sağlanan seçenek  10 olacak şekilde derecelendirebilirsiniz) 

(  ) Doğa ve doğal korunan alanlar hakkındaki bilgilerimi arttırdım 

(  ) Yeni yerler görmüş oldum 

(  ) Boş zamanımı değerlendirmiş oldum ve yorgunluğumu attım 

(  ) Köyü ve köylüyü tanıdım 

(  ) Yeni hayvanlar gördüm, yaban hayvanlarını tanıdım 

(  ) Yeni bitkiler gördüm, bitkileri tanıdım 

(  ) Yeni insanlar, doğaseverler ve bilim adamlarıyla tanıştım 

(  ) Öğrencilerime anlatabilecek yeni bilgi ve materyaller edindim 

(  ) Bitki ve hayvanların yaşama ortamlarını, ekolojisini, jeolojisini, vb. öğrendim 

(  ) Diğer (Belirtiniz) ……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


