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Emrah Tagi ERTUĞRUL. Doğa eğitimi projemize hoş 
geldiniz. Kendiniz kısaca tanıtır mısınız? 

Mahmut POYRAZ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf 

Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. Henüz göreve 
başlamadım. İstanbul’a dönünce ücretli öğretmenliğe 
başlamayı düşünüyorum. 

E.T.E.  Hocam projemizden nasıl haberiniz oldu? 

M.P. Biz arkadaşımla zaten TÜBİTAK’ın projelerini takip 
ediyorduk. Haziran ve mayıs projeleriniz oldu başvuru yaptık 
olmadı. Bu projede sınıf öğretmenlerinin yer aldığını öğrendik 
ve teşvik edici oldu. Bir haftalık bir eğitim olduğunu öğrendik. 
İnternet aracılığıyla haberimiz oldu yani. 

E.T.E.  Hocam buraya gelirken doğa eğitimi adına ne 
beklentileriniz vardı? 

M.P. Doğa eğitimi adına yaban hayatı hakkında hiç bilgim 
yoktu. Bizim üniversitede coğrafya, jeoloji, bitki üzerine biraz 
bilgi aldık ama uygulaması yoktu. Konusunda uzman hocalarla 
bu bilgilerimiz daha da vurgulandı. Verimli olduğunu 
düşünüyorum. 

E.T.E.  Hocam bu projeye gelirken sizi teşvik eden neydi? 

M.P. Benim buraya gelmemi ne teşvik etti. Ben sonuçta 
ilkokul 5, ilköğretim 1 kademede görev alacağım. Benim 
bizzat böyle bir yaşantıya girmem ve bazı şeyleri yerinde 
görmem gerekiyordu. Kendimi geliştirmek için geldim.  

E.T.E.  Doğayı doğada görmek istediniz yani? 

M.P. Evet. 

E.T.E.  Projemizle ilgili eksik gördüğünüz ya da “Keşke 
olmasaydı.” dediğiniz bir şey var mı? 

M.P. Bence projenin ilk günü projenin tamamını kapsayan bir 
eğitim yapılsaydı iyi olurdu. Bir de akşamları söyleşi tarzında 
bir günün tekrarı olsaydı iyi olurdu. Kaçırdıklarımı en azından 
sıcağı sıcağına öğrenebilirdim. 

E.T.E.  Bizim kullandığımız eğitim tarzını metod olarak 
kullanacak mısınız ya da kullanacağınız bir sistem miydi? 

M.P. Yeni sistem zaten uygulamaya yönelik bir eğitim. Ben de 
imkân olduğu sürece uygulama yapmak isterim. 

E.T.E.  Peki projeyi genel anlamda tavsiye edecek misiniz? 

M.P. Evet. Zaten proje süresince birçok arkadaşla görüştüm 
ve hepsine söyledim. Kesinlikle tavsiye edeceğim. 

E.T.E.  Projede eksik gördüğünüz bir kısım var mıydı? 

M.P. Yaban hayatı gözlemleri yetersiz miydi? 

E.T.E.  Teşekkür ederim. 

M.P.  Ben teşekkür ederim. 

 


