2016
Biterken

BBOM Derneği olarak 2016'da çok yol aldık.
Hayaller ve umutlar peşinde daha çok çalıştık.
2017'ye girerken heybemiz dolu, hayallerimiz
ise katılımcı ve barışçıl birliktelik için!

Eylül ayı itibariyle
İstanbul/Moda'da Koşan
Kaplumbağa Erken Çocukluk
Merkezi'ne merhaba dedik.
Mutlu Keçi, Meraklı Kedi ve
Renkli Orman ile birlikte
dördüncü BBOM okulu da
faaliyete geçti.

Okul açmaya hazırlanan
kooperatiflerde ise çalışmalar
sürüyor. Urla Kooperatifi'nin
açılmasıyla 2016'yı toplam sekiz
BBOM kooperatifi ile
tamamlıyoruz.

BBOM Derneği'nin faaliyetlerini geliştirmesi için Haziran ayında
"Gelecek Tasarımı Çalışması", Temmuz ayında ise 'İVME Çalışması'
yaptık. Hem dernek dışından bizi takip edenlerin fikirlerini hem de tüm
BBOM bileşenlerinin deneyimlerini bir araya getirdik. Üzerine eğilmemiz
gereken noktaları belirleyerek BBOM Derneği'ni güçlendirme ve
sürdürülebilir hale getirme yolunda adımlar attık.

2016
Biterken

Şiddetsiz İletişim'in ve
empatinin öğrenme
ortamlarındaki varlığını
önemsiyoruz."Okullarda
Empatik İletişim"
etkinliğini Ashoka ile
birlikte gerçekleştirdik.
BBOM bileşenlerinin
birbirlerinden daha çok
haberdar olabilmeleri için
aylık bültenler oluşturmaya
başladık.

2016 BBOM Derneği için büyük
adımların senesi oldu! İyilik Peşinde
Koşan STK'lar arasına katıldık! 2016
İstanbul Maratonu'da BBOM Öğretmen
Köyü için koşan tüm destekçilerimiz
sayesinde tam 46.649 TL topladık.
Şimdi katılımcı ve
barışçıl öğrenme ortamlarının
yaygınlaşması için öğretmenleri
destekleyebileceğimiz; öğretmenlerin
birlikte deneyimleyerek, paylaşarak
güçlenebilecekleri bir BBOM Öğretmen
Köyü var!
Çocuk haklarını gözeten, hem
ebeveynler hem de çocuklar için
okuması pek keyifli hikaye kitabı "Anne
Baba Kumandası" çıktı! 2017'de BBOM
Yayınları'ndan çıkacak başka kitapların
da yolunu gözlüyoruz.

2016
Biterken

BBOM okulları öğretmenlerinin
birbirleriyle deneyim ve iyi uygulamalarını
paylaşabilecekleri okul ziyaretleri, model
çerçevesinde değerlendirme
yapabilecekleri buluşmalar ve ihtiyaçlarına
yönelik hizmet içi eğitimler
gerçekleştirdik.

Bodrum Dağbelen Köyü'ndeki Öğretmen
Köyü'nde öğretmen destek programları
devam ediyor. 2016 senesinde TAV
Pasaport'un desteğiyle iki başlangıç
programı gerçekleştirdik. Öğretmen
Köyü'nün kurulumunun tamamlanmasıyla 24
kişinin ahşap bungalov ve kerpiç evlerde
konaklayabileceği, ekolojik dengeyi
gözeten, manzarası ruhu besleyen bir
öğrenme ve yaşam alanını hayata geçirdik.

BBOM Derneği İyi Seneler Diler!

İşbirliğimizi
güçlendirdik!
Kooperatiflerimiz
ortak konularda
birbirine ve yeni
oluşumlara destek
olması için bir
araya gelmeye
başladı.

