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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Öncelikle IDE Projemize hoş 
geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız ? 

HE : Havva ELMAS, Amasyalıyım. Amasya da sınıf 
öğretmeni olarak çalışıyorum ve izci liderliği de yapıyorum. 

ETE : IDE projesinden nasıl haberiniz oldu? 

HE : Bu sene TUBİTAK’ın doğa eğitim projesine katılan 3 tane 
arkadaşım vardı onlardan öğrendim. İlk defa başvuru yaptım. 

ETE : IDE Projesine başvururken beklentilerin nelerdi. 

HE :  Doğaya karşı merakım vardı. Bu sene aldığım ikinci 
doğa eğitimi oldu. Birincisi TUBİTAK’ın, ikincisi ise izcilik 
adınaydı. Birkaç tane proje çalışmalarım vardı. Bunlara faydası 

olacağını düşündüm ve alanında uzman olan öğretmenlerden 
bu eğitimi almanın daha faydalı olacağını düşünerek bu 
eğitime katıldım. 

ETE : Gelmeden önce internet sitemizi incelediniz mi ? 

HE : İncelemedim. Çünkü 7 seminere katıldım ve hepsi arka 
arkaya zamanlardaydı ve çok yoğundum. Kabul edileceğimi 
düşünmüyordum doğrusu; bu yüzden pek fazla inceleme 
imkanı bulamadım. 

ETE : IDE Projesine katıldıktan sonra beklentileriniz karşılandı 
mı? 

HE : Beklentilerimin çok üstünde bir program oldu. Eğitim 
dolu dolu geçti. Süre olarak bana biraz kısa geldi. 

ETE : IDE gibi doğa eğitimi projelerinin artırılmasının doğaya 
bir katkısı olacağına inanıyor musun ? 

HE : İnsanların doğaya bakışının değişeceğini düşünüyorum. 

ETE : Derslerinizde buradaki aldığınız eğitimi kullanacak 
mısın? 

HE : 2 yıldır benim yapmış olduğum bir projem vardı. Bu 
proje ceviz fidanı yetiştirmek, bakımını üstlenmek ve uzun 
vadede gözlemlemekle ilgiliydi. Aynı zamanda Sınıf öğretmeni 
olduğum için bitkilerin tohum halinden çimlenmesi ve 
gelişmesini hayat bilgisi dersinde anlatıyordum. Bu çalışmaları 
yaptığımı düşünüyordum. Fakat bu eğitimden sonra yanlış ve 
eksik bilgilerimin olduğunu gördüm. O bilgileri önce kendim 
de düzeltme yoluna gidip daha sonra öğrencilerime aktarmayı 
düşünüyorum. 

ETE : Projemiz kapsamında yapabileceğiniz eleştiriler ya da 
öneriler var mı? 

HE : Proje çok güzeldi bana süresi kısa geldi. Doğayla iç içe 
olmak ve birebir eğitim almak çok güzeldi. Proje ekibine çok 
teşekkür ederim. 

 


