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Orijinal ismi "Learning About Learning About Forests-LEAF" 
olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim 
Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) 
tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. 
Bugün 25 üzerinde ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte 
olduğu bu Program'a ülkemiz TÜRÇEV'in programlarından biri 
olarak 2004 yılında katılmıştır. 

Programın yürütücülüğü ülkemizde TÜRÇEV tarafından 
yapılmaktadır.

TÜRÇEV olarak bizler, orman özelinde çevrenin ancak küçük 
yaşlardan itibaren verilecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 
ile korunabileceğine inanıyoruz.

Sizler de gelecek nesillere karşı sorumluluk hissediyor ve 
ormanlarımızı önemsiyorsanız okul olarak bize katılın!

Sosyal Medya Hesaplarımız
https://www.facebook.com/okullardaormanturkiye

https://www.instagram.com/okullardaorman/
https://linktr.ee/okullardaorman

ULUSLARARASI ÇEVRE EGİTİM VAKFI
(FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION, FEE)

FEE, 1981 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen, Dünya 
çapında 77 üye ülkede sivil toplum örgütlerince temsil edilen, 
çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen uluslararası bir kuruluştur.

http:/www.fee.global • http:/www.leaf.global

Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörlüğü
E-posta: okullardaorman@turcev.org.tr

Tel: +90 312 222 1290 - 222.1299
Gsm: 0530.555.3594

TÜRKİYE ÇEVRE EGİTİM VAKFI (TÜRÇEV)

TÜRÇEV, 1993 yılında kurulmuş olup uluslararası bir çevre 
eğitim kuruluşu olan Foundation for Environmental Education 
-FEE'nin programlarını ülkemizde uygulamaktadır.

TÜRÇEV, 1993’te Mavi Bayrak Programı ile başlarken, yine 
FEE şemsiyesi altında 1995 yılında Çevrenin Genç Sözcüleri, 
1996 yılında Eko-okullar, 2004 yılında Okullarda Orman ve 
2011 yılında da Yeşil Anahtar Programlarını ülkemizde yürüt-
meye başlamıştır.

Vakıf faaliyetlerini, merkezi Ankara’da olmak üzere Antalya, 
Muğla (Bodrum) ve İzmir’de bulunan şubelerde yürütmektedir.

http://www.turcev.org.tr



ORMAN DÖNGÜSÜ

OKULLARDA ORMAN PROGRAMI

Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda 
uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin okulda, 
ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek 
arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması 
olan bir çevre eğitim programıdır. 

Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel etkinliklerde 
kullanılmasını teşvik eder, ormanlarla ilgili olarak yapılacak yerel, 
ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi hedefler.

Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu 
değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve 
günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması 
beklenmektedir. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve 
sosyal değeri bulunan ormanların özellik ve değerinin başta 
çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından 
anlaşılması Program’ın ana felsefesini oluşturmaktadır.

Programda geçmiş yıllardan bugüne çalışılan konular için 
internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

www.okullardaorman.org.tr

PROGRAMA KATILMAK İÇİN

   Kayıt

Programa başvurular okul kaydı ile alınmaktadır.
(Ağustos-Eylül ayları)

Okul öncesi, ilk ve ortaokullar başvurabilirler.

www.okullardaorman.org.tr  "Kayıt" bölümünden okul profili 
oluşturularak kayıt yapılmalıdır.

Okul kaydı, ulusal koordinasyon tarafından onaylandıktan 
sonra onay bilgilendirme e-postası gelecektir.

Okullar, kayıtları onaylandıktan sonra üye girişinden giriş 
yaparak, çalışılması zorunlu güncel tema ile ilgili hazırladıkları 
eylem planını yükleyebilirler.

Eylem planları ulusal koordinasyon tarafından kontrol edilip, 
(Ekim-Haziran ayları arasında) onaylandıktan sonra okullar 
çalışmalarına başlayabilirler. (Ekim-Haziran)

   Programı Yürütme

Okullar, zorunlu güncel tema ile ilgili hazırladıkları eylem 
planlarını çalışırlar.

Okullarda Orman panosu hazırlanır. Ay veya haftalık olarak 
yapılan çalışmalar sergilenerek yenilenir. 

Okullarda Orman Programı için oluşturulan orman timi 
tarafından yapılan tüm çalışmalar panoda, farklı tekniklerle, 
okulun diğer öğrencilerine, velilere, kısaca tüm yakın çevreye 
sergilenerek duyurulur.

   Raporlama ve Sertifika Ödülü

Dönem içerisinde eylem planına paralel olarak gerçekleştirilen 
etkinlikler 2. Dönem sonunda, belirlenen tarihlerde, okul 
profilinde yer alan "Dönem Sonu Raporu" bölümlerine okul 
tarafından yüklenir. 

Raporlar ulusal koordinasyon tarafından kontrol edilip 
onaylandıktan sonra okullar sertifika almaya hak kazanırlar. 

Okullar, uluslararası sertifika almak için orman döngüsü 
kriterlerini yerine getirmek zorundadırlar.
2 yıl (3 dönem) üst üste çalışan ve uluslararası sertifika alan 
okullar Orman Bayrağı almaya da hak kazanırlar.

ORMAN TİMİ OLUŞTURULMASI

KONTROL VE RAPORLAMA SÜRECİ

Okulun sertifika almadan önce
yukarıdaki tüm adımları

gerçekleştirmesi gerekir. 

Ulusal koordinatörler,
kendi ülkelerine ilişkin kurallar

belirleyebilir, bundan sorumludur.

Her ülke, orman döngüsünü
ulusal eğitim müfredatına

uygulamak için teşvik edilmektedir.

ARAŞTIRMA

EYLEM PLANI

TEMATİK
ORMAN KONULARI

BİLGİLENDİRME

NOTLAR


