
 

Özel Evrim Okulları Trekking Turu 

Tur Tarihi: 09 Kasım 2013 Cumartesi 

Projenin Adı: Okullarda Orman Programı (Learning About Forest-LEAF)  

Projenin Tanımı: İlköğretim okullarında yürütülen ‘’Okullarda Orman Programı’’ çocuklarda orman ekosistemi bilgisinin geliştirilmesi ve 

ormanın sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunun tanıtılmasını amaçlayan, 20 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim programıdır.  

Projenin Hedefleri: Okullarda Orman Programı aracılığıyla verilen çevre eğitiminin amacı; yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim 

bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve 

katılımcı bir insan modeli yetiştirmektir. 

 Program; çocuklarda çevre bilinci oluşturulmasının yanında programa katılanlara güçlü bir kimlik kazandırması, grup çalışması alışkanlığı 

aşılaması, gözlem yapma ve raporlama yeteneğini geliştirmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. 

 Öğrencilerimizin doğayı keşfederek tanımalarını ve sevmelerini amaçladığımız bu program, işlenecek konuların sadece bir dersle 

sınırlandırılmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı, öğrencinin birebir içerisinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun 

sonucunda da değerlerin de eğitildiği bir temele sahiptir. 

Okuldan Hareket: 08.00 

Program: Büyükdere Vadisi Yürüyüşü 
Sabah yola koyulup Tavşanlı Köyü’nde, bir köy kahvesinde kahvaltımızı yapacağız. Ardından Şile’ye bağlı Hacılı Köyü’nde aracımızdan 
ayrılıp kısa bir sporla ısınma hareketleri yaparak 10.30 gibi yürüyüşe başlayacağız. Yürüyüşümüz Göksu Deresi’nin yatağından devam 
edecek. Dere yatağına vardıktan sonra vadi boyunca 
yürüyüşümüze devam edeceğiz. İlk olarak Onbir Göller Vadisi’ndeki şelalelere yürüyeceğiz. Bu bölgedeki yürüyüşümüzü tamamlayıp 
öğlen yemeğimiz için mola vereceğiz. Yemeğimizin ardından bir saatlik bir yürüyüş daha yaparak programımızı sonlandırıp dönüş 
yolculuğuna geçeceğiz. 
Bölge Hakkında Bilgi: Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinde iki Türkmen köyü arasında, dere sesinin eksik olmayacağı rotamız, yer yer 
orman, çayırlık ve tarlalardan devam edecek. İstanbul’dan yaklaşık bir saatlik bir araç yolculuğuyla ulaşacağımız bölgede ortalama 14 
km’lik bir parkur geride bırakacağız. Saklı güzellikleri keşfetmeye var mısınız? 
Toplam yürüyüş süresi: 3 saat 
Yaklaşık mesafesi: 10 km 
Zorluk derecesi: Orta zorlukta (Fotoğraf çekme, seyir yapma, manzara izleme gibi nedenlerden dolayı yürüyüş süresi uzayacaktır.) 
Gideceğimiz Bölge: Marmara – Şile –Hacılı Köyü 
Neler Göreceğiz: Dere sesinin verdiği huzur, sessizlik ve şimşir kokuları ile duyularımıza hitap edecek bir yürüyüş. 
Gezi Ganimetleri: Közde demleme çay eşliğinde kahvaltı ve mevsimine göre meyveler; kocayemiş, elma, armut ve dağ çileği. 
Tur Fiyatına Dahil Olan Hizmetler 

-Bütün Ulaşımlar 
-Kahvaltı(Sandviç-Muz-Meyve Suyu) 
-Öğlen yemeği (Barbekü ekmek arası sucuk, helva-salatalık, domates, meyve, içecek (sucuk yemeyenlere peynir, ton balığı) 
-Ören yeri giriş ücretleri, 
-Profesyonel rehberlik, 
-Seyahat Sigortası 
 
Yanınızda Getirilmesi Gereken Malzemeler 
-Öğrencilerimizin okul eşofmanlarıyla gelmeleri gerekmektedir. 
-Küçük bir sırt çantası ( yedek eşofman, yağmurluk ve fotoğraf makinesi) getirmeleri gerekmektedir. 
 

Veli İzin Belgesi 
Velinin Adı-Soyadı: 
Öğrenci Adı-Soyadı: 
Sınıfı: 
Geziye Katılmasına izin veriyorum(imza):…………………..   İrtibat: Alev ODABAŞ 0551 206 69 81 

Son Müracaat Tarihi : 25 Ekim 2013 Cuma 


