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Emrah Tagi ERTUĞRUL. Öncelikle doğa eğitimine hoş 
geldiniz.  

Selma ELMACIOĞLU. Hoşbulduk. 

E.T.E.  İsminizi alabilir miyim? 

S.E. Selma ELMACIOĞLU. 

E.T.E.  Doğa Eğitimi’ne gelirken beklentileriniz neydi? 

S.E. Biz buraya gelirken birkaç kız arkadaşımızdan bilgi aldık. 
Az çok programdan haberimiz vardı. Arkadaşlarımız da buraya 
gelmişler. En çok branşımız fen bilgisi öğretmenliği olduğu için 
değişik bitki türlerini, hayvan türlerini görmek. Özellikle benim 
yıldızlara karşı özel ilgim var. Gökyüzü gözlemi yapmak için 
geldik. Arkadaşımla başvurduk ve geldik. 

E.T.E.  Nasıl haberiniz oldu. Arkadaşlarınızın vasıtasıyla mı? 

S.E. Bizim sınıfta gelen arkadaşlarımız oldu. Onlar tavsiye 
ettiler, öylelikle geldik. 

E.T.E.  Bundan sonraki hayatında kullanabileceğin bilgiler 
elde edebildin mi? 

S.E. Tabii ki Fen Bilgisi Öğretmenliği olduğu için 
kullanabileceğim materyallerle öğrendiğim bilgiler mevcut 
oldu bende. 

E.T.E.  Sence bu tip projelerin yaygınlaştırılması neyi etkiler? 

S.E. Bir kere insanların iç içe olması, doğa sevgisi kazanması 
için önemli, çünkü birçoğumuz şehirlerde yaşayan insanlarız 

doğayla etkileşimimiz olmayınca doğa bilinci kazanamıyoruz, 
bence insanların doğayla etkileşimi etrafındakileri tanıması 
açısından çok önemli. 

E.T.E.  Peki siz bu projede öğrendiklerinizi aktarırken nasıl bir 
metod uygulamayı düşünüyorsunuz? 

S.E. Öncelikle burada topladıklarımı öğrencilere ve 
tanıdıklarıma göstermek istiyorum. Öğrendiklerim tabii ki 
faydalı olacaktır. Onları anlatmayı düşünüyorum. Görsel şeyler 
elde ettikten sonra bunları en etkili şekilde kullanmak 
istiyorum.  

E.T.E.  Peki sence yaptığımız doğa eğitimi projesinde eksik 
kalan ya da “Keşke şu da olsaydı.” diyebileceğiniz bir şey var 
mı? 

S.E. Şöyle siz bunu açıkladınız. Mevsim olarak pek fazla 

hayvan türü gözleyemedik. Çok bitki gördük ama hayvan 
göremedik. Daha çok çeşit görseydik iyi olacaktı. Bir de hava 
müsaade etmedi; yıldızları gözleyemedik bunu çok istiyordum. 
Daha önce programlar daha yoğunmuş, bu program daha 
sade oldu sanki diğerlerine göre. Eğitim açısından daha çok 
şey yapılabilirdi belki. Ama yine de birçok şeyi yeni öğrendik. 
Çok güzeldi. 

E.T.E.  Tavsiye edecek misiniz? 

S.E. Kesinlikle tavsiye edeceğim. Sınıfta gitmeyenlere, 
akrabalarıma tavsiye edeceğim. Kesinlikle böyle bir fırsat 
kaçmaz. 

E.T.E.  Teşekkür ediyorum. 

S.E.  Teşekkür ediyorum. 

 


