
BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ
FAALİYET RAPORU 2019-2020

Başka Bir Okul Mümkün Derneği 2019 ve 2020 yılında pek çok proje, çalışma ve iş
birliğini hayata geçirdi.

Katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları vizyonu ile 10. yılını tamamlayan BBOM
Derneğinin 2019 ve 2020 yıllarında yaptığı çalışmaları bu raporda bulabilirsiniz.

I - PROJELER

Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi

Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi ile BBOM Öğretmen Köyü topluluğundan 24
öğretmen, sınıfta katılımcı ve barışçıl uygulamaları güçlendirmek için beraber
üretme ve öğrenme yolculuğuna çıktılar. 

Çocuk hakları, şiddetsiz iletişim, çatışma çözümü, katılım mekanizmaları, birlikte karar
alma, ebeveyn katılımı gibi başlıklarla yıl boyu çalışan topluluk üyeleri öğrenme
topluluğu deneyimi yaşadılar.

2018-2019 döneminde gerçekleşen proje Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından
desteklendi. Proje kapsamında Sınıfta Katılım ve Sınıfta Barış kitapçıkları ve Fark
Yaratan Sınıflar iş birliğiyle Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar video serisi hazırlandı.



Başlangıç Programları 2019-2020

BBOM Öğretmen Köyü topluluğuna katılmak isteyen, katılımcı ve barışçıl öğrenmeye
gönüllü olanlar için 2019-2020 yıllarında 3 ayrı Başlangıç Programı açtık.

Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Projesi kapsamında 2019 yılında düzenlenen Başlangıç
Programlarıyla 8. ve 9. Nesil köy topluluğuna dahil oldu. Katılımcılar çocuk hakları,
şiddetsiz iletişim ve pozitif etkileşim odağında çalışmalar gerçekleştirdi.

BBOM Öğretmen Köyü topluluğu 2020’de 11. Nesil Başlangıç Programı katılımcıları ile
büyümeye devam etti. Program 26 katılımcıyla yüz yüze buluşmalarla başlarken,
2020 yılının Mart ayından itibaren pandemi dolayısıyla çevrimiçi buluşmalarla
devam etti.

Çocuklar İçin Önce Öğretmen Projesi

Çocuklar İçin Önce Öğretmen Projesi, tüm Türkiye’de okul öncesi ve ilkokul
seviyesinde okul kültürünün katılımcı, verimli ve uyum içinde olacak şekilde
dönüştürülmesi vizyonu ile yola çıktı. Projeyle, sınıf ve okul ortamlarında çocukların



katılımını geliştirecek, öğrenme için gerekli güvenli alanı kolaylaştıracak
mekanizmaların geliştirilmesi amaçlandı.

Ayrıca çember saati için öğretmenlerle iş birliği içinde materyal üretimini ve
kullanımını kolaylaştırmak için öğretmen destek araçları geliştirilmesi hedeflendi.

Çocuklar için Önce Öğretmen Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar:

● Öğrenme Ortaklığı 2020 1. Dönem
● Başlangıç Programı 2020 - 12. Nesil
● “Okulda Katılımcı ve Barışçıl Yaklaşımlar: Öğrenme İle Duyguların Bağlantısı”

başlığıyla Köyceğiz’de buluşma
● Köyceğiz’de belirlenen okullar ile “okul iklimi destek çalışmaları”

Çocuklar İçin Önce Projesi ekibi 2020 yılında Sabancı Vakfı Ekim Zamanı’nda çember
yöntemi üzerine interaktif bir atölye gerçekleştirdi. Çevrimiçi buluşmaları, üretimleri
ve Muğla Köyceğiz’de saha çalışmalarıyla 2018’de başlayan proje, 2020-2021
döneminde tamamlandı.

Proje Sabancı Vakfı Hibe Programı (2019-2020) ve SEBİT (2018-2021) tarafından
desteklendi.

Sınıf Çemberlerinden Bir Gündem: Başka Bir Okul Mümkün Projesi

Proje ile “nasıl bir eğitim?” ve “nasıl bir okul?” sorularının cevaplarını çocuklardan
almak hedeflendi. Bu hedefle, BBOM Derneğinin birlikte çalıştığı öğretmenlerin kendi
sınıflarında uyguladıkları sınıf çemberleri aracılığıyla farklı illerden 150’nin üzerinde
çocuktan görüş aldık.

Çocuklardan alınan görüşlerle proje raporu ve görüşleri yansıtan bir poster
hazırlandı.



Sınıf Çemberlerinden Bir Gündem: Başka Bir Okul Mümkün Projesi Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM)
tarafından yürütülen Mikro-Fon Programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Katılımcı Barışçıl Oyuncaklar Projesi

Eğitimde çocuk katılımını artıran ve ilişki temelli sınıf ikliminin yapılandırılmasını
kolaylaştıran öğrenme materyalleri ve oyuncakların tasarlanıp üretmek hedefiyle
2019 yılında Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar Projesi’ni gerçekleştirdik.

Proje kapsamında, “İhtiyaçtan Üretime: Öğrenme Materyali Tasarım Seti” hazırlandı.
Tasarım seti öğretmenlerin ve çocukların farklı ihtiyaçlarına cevap olması için
“öğrenme materyali üretme” materyali geliştirme odağı ile hazırlandı.

İhtiyaçtan Üretime: Öğrenme Materyali Tasarım Seti’nin yanında, Institue of Play’in
geliştirdiği oyun rehberi Türkçeleştirildi ve materyali deneyimleyen öğretmenler ile
görüşmeler yapıldı.

Proje Sivil Toplum Destek Vakfı Çocuk Fonu tarafından desteklendi.



Öğrenme Ortaklığı Programı

2019 - 2020 yıllarında öğretmen destek faaliyetleri kapsamında Öğrenme Ortaklığı
Programının temelleri atıldı. Öğrenme Ortaklığı, öğretmenin bir diğer meslektaşıyla
bir araya geldiği ve böylece öğretmenlerin birbirlerini destekledikleri ve sosyal
duygusal becerilerini güçlendirdikleri bir program olarak tasarlandı. Projenin ilk
denemesi Çocuklar İçin Önce Öğretmen Projesi kapsamında Köyceğiz’de proje
katılımcısı öğretmenler ile 2020 yılında yapıldı.

2021’de 2. yıl uygulaması hayata geçen Öğrenme Ortaklığı Programı ile öğretmenin
edindiği bilgiler ve yaptığı pratiklerden elde ettiği kazanımlarla kendi kişisel gelişimini
ve sınıfta güvenli öğrenme ortamını zenginleştirmesi hedeflenmekte.

II - MATERYALLER

Duygu ve İhtiyaç Posterleri

BBOM Derneğinin önerdiği eğitim modelinin demokratik yönetim ekseni üzerine
araştırma ve geliştirme yapan Demokratik Yönetim Çemberi “Öğrenmede Katılım ve
Barış” serisi kapsamında Duygu ve İhtiyaç Posterleri’ni hazırladı.

http://www.baskabirokulmumkun.org/model-duygu-ve-ihtiyac-posterleri/


Okulların, sınıfların, evlerin duvarlarına asılarak duygu ve ihtiyaç farkındalığının
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan posterler 2019 yılında yayınlandı.

Ekoloji Takvimi

Ekolojik yaklaşımı öğrenme süreçlerine ve yaşamımıza kendi doğallığında dahil
edebilmemiz için 2019 ve 2020 yıllarında da Ekoloji Takvimi’ni yayınladık.

Evdeki Ekolojik Duruş Serisi

BBOM Derneğinin önerdiği eğitim modelinin ekolojik duruş ekseni üzerine araştırma
ve geliştirme yapan Ekoloji Çemberi, COVID-19 ile ortaya çıkan sağlık krizinde
doğa-insan ilişkisi üzerine düşünmeye vesile olacak 10 haftalık bir seri hazırladı.

“Evde Ekolojik Duruş” serisi doğa-insan ilişkisi ve ekolojik farkındalık konusunda
derinleşmeye yardımcı olabilecek başlıklar içeriyor. Seri, yeryüzünde kaçırdığımız
karmaşık bağlantılar ve hassas dengeler konusunda hem yetişkinlerin hem de
çocukların farkındalığına katkıda bulunmayı amaçlıyor.



“5D ile Harekete Geç!” Poster Serisi

Ekoloji Çemberi, ekolojik duruş yaklaşımını yaygınlaştırmak ve tüketim süreçlerimizi
gözden geçirmemizi kolaylaştırmak için 2020 yılında “5D ile Harekete Geç!” poster
serisini hazırladı. Düşün, dönüştür, değiştir, daha az tüket ve değerlendir
adımlarından oluşan poster serisi birçok sınıfa ve eve girdi.

III - ETKİNLİKLER

Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar için Duygu İhtiyaçlarla Çalışmak Çevrimiçi Buluşması

16 Aralık 2020 tarihinde Çocuklar İçin Önce Öğretmen Projesi’nde yer alan
öğretmenlerin, sınıflarında çocuklarla birlikte duygu ve ihtiyaçlar odağında nasıl
çalıştıklarını, bu çalışmaların sınıfta birlikte yaşamı nasıl desteklediğine dair
deneyimlerini anlattıkları çevrimiçi buluşma gerçekleştirdik. Aralık 2020’de
gerçekleşen buluşmaya yaklaşık 60 öğretmen katıldı. Buluşmanın kaydını daha fazla
kişiye ulaştırabilmek niyetiyle kaydı BBOM Derneği Youtube kanalında paylaştık.

Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar için Duygu İhtiyaçlarla Çalışmak Çevrimiçi Buluşması

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı etkinliği kapsamında Çocuklar İçin Önce Öğretmen proje
ekibi, katılımcı ve barışçıl sınıfları desteklemek amacıyla kullanılan çemberin ne
olduğu ve çemberin sınıf topluluğunda sosyal duygusal öğrenmeyi nasıl
desteklediğini anlattıkları çevrimiçi bir buluşma gerçekleştirdi. Ekim 2020’de
gerçekleşen buluşmaya yaklaşık 80 öğretmen katıldı. Buluşmanın kaydı alınarak
BBOM Derneği Youtube kanalında paylaşıldı.

15 Dakikada Halimiz Canlı Yayın Serisi

Pandemi sürecinde kurulan Canlı Yayınlar Çemberi, Öğretmen Köyü’nün etrafında
çalıştığı konuları, temaları ve köy topluluğunda gerçekleşen öğrenmeleri hem canlı
tutmak, hem de yaygınlaştırmak amacıyla İnstagramda canlı yayınlar serisi
gerçekleştirdi.



Ebeveynler için Çocuklarla Evde Öğrenme Sürecini Kolaylaştırmak

Çocuğun birincil bakımverenleri olarak ebeveynlerin çocukların öğrenme sürecinde
rolü Covid-19 dolayısıyla dönüşüme uğradı. Okulda yaşama geçmesi için çalıştığımız
haklara evde de alan açmak, çocuğun öğrenmesinin sorumluluğunu alabilmesi ve
duygu okuryazarlığının da evlerin gündelik konuları haline gelmesi neticesiyle
çocuğun öğrenme süreçlerini desteklemek adına 2020 Mayıs ayında bir çevrimiçi
buluşma serisi gerçekleştirdik.

7 farklı konuda uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz buluşmaların çıktılarını herkesle
paylaşabilmek için buluşmaların özet grafiklerini web sitemizde yayınladık.

Öğrenme İçin Duygulara Yer Açmak II: Çeşitli Yaklaşımlarla Empati

“Öğrenme İçin Duygulara Yer Açmak” teması kapsamında ikincisi gerçekleşen
etkinlikte, dünyadan ve Türkiye’den empati kavramı üzerine ilham veren hikayeleri ve
güçlendirici yaklaşımları dinlemek üzere 26 Ekim 2019’da bir araya geldik.

BBOM Derneği olarak etkinlik paydaşı olduğumuz etkinliği Ashoka Türkiye iş birliği ile
gerçekleştirdik. Etkinliğin konuşmacıları arasında yer alan birçok BBOM topluluğu
üyesinin deneyimlerini dinleme fırsatını edindik. 

İVME 2019

BBOM topluluğunu oluşturan bileşenler 2019 Temmuz ayında BBOM Öğretmen
Köyü’nde buluştu. “İlkeler, Varsayımlar, Mekanizmalar” olarak adlandırdığımız İVME’de
beş gün boyunca tüm BBOM bileşenlerinin sosyokrasiye geçişi teması etrafında
topluluğun ihtiyaçları üzerine derinlemesine çalışmalar yaptık.

İyi Örnekler Konferansı 2019

Eğitim Reformu Girişimi’nin düzenlediği 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda
katılım sağladık. BBOM Öğretmen Köyü topluluğu, BBOM Özel Oturumu ile topluluk
olma deneyimlerini paylaştılar.



Umut Arşivi’nde BBOM Öğretmen Köyü

BBOM Öğretmen Köyü 2019 yılında Mekanda Adalet Derneğinin hazırladığı Umut
Arşivi’nin “çocuk” temalı 2. Video Maratonu’nda yer aldı. Köy topluluğu üyeleri topluluk
olmanın gücü, doğayla ahenk içinde, katılımcı ve barışçıl birlikteliğin öneminden
bahsettiler.

IV - ARAŞTIRMALAR/REHBERLER

İklim Krizini Anlamak ve Aktarmak

BBOM Derneği Ekoloji Çemberi, iklim değişikliğine bağlı etkilerin her geçen gün daha
fazla hissedildiği, küresel iklim grevleri ile gündemimize yerleşen süreçlerin çocuklarla
nasıl paylaşabileceğine dair kolaylaştırıcı olması niyetiyle 2019 yılında bir rehber
hazırladı.

İklim değişikliğinin ne olduğunu, iklim değişikliğini çocuklara nasıl anlatacağımızı,
küresel iklim grevi ile ilgili süreçleri, bunları çocuk katılımı açısından nasıl
değerlendirebileceğimizi ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için atabileceğimiz
adımları ele alan rehberde aynı zamanda iklim değişikliği konusunda derleme bir
kaynak listesi de bulunuyor.

Çocuklar Evde Nasılsınız?

Demokratik Yönetim Çemberi, 16 Mart tarihinde okullar kapandıktan ve 3 Nisan
tarihinde 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındıktan sonra çocukların
ev hallerini merak ederek ve seslerini hem birbirlerine hem de tüm yetişkinlere
duyurmayı önemseyerek bir çevrimiçi anket hazırladı. 4-13 Mayıs 2020 tarihleri
arasında yürütülen BBOM Öğretmen Köyü aracılığıyla yaygınlaşan “Çocuklar Evde
Nasılsınız?” araştırmasına 7-12 yaş grubundan 202 çocuk katıldı.

Araştırma, çocukların ev dışındaki yaşam alanlarının sınırlandığı pandemi
döneminde nasıl olduklarına, nelerle vakit geçirdiklerine, neleri/ kimleri özlediklerine,



sahip oldukları ve yoksunluğunu duydukları şeylere odaklanarak, sosyal duygusal
açıdan hallerini çocukların kendi ifadeleri ile görünür kılmayı amaçladı. Araştırma
sonuçları üzerinden hazırlanan raporla beraber çocuklarla da paylaşabilmek adına
araştırma raporunun çocuklar için özeti de yayınlandı.

BBOM Modeli Araştırması

BBOM Modeli’ni uygulayan okullar olan Meraklı Kedi, Renkli Orman, Koşan
Kaplumbağa ve Uçan Bisiklet’te modelin nasıl ve ne şekilde hayata geçtiğini
araştırmak ve bir rapor haline getirmek üzere, dernek içinde kurulan bir araştırma
grubu gönüllü olarak BBOM Modeli araştırmasını yürüttü. Okulda yer alan yönetici ve
öğretmenler ile pandemi koşullarının el verdiği ölçüde görüşmeler yapan araştırma
grubu, destek alanlarını netleştirmek ve Model Geliştirme alanında Dernek Genel
Çemberi’ne kıymetli veri ve öneriler getirdi.

V - GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER

BBOM Derneğinin vizyonunu hayata geçirebilmek ve dolayısıyla finansal
sürdürülebilirliğini sağlamak için 2019-2020 döneminde yeni yollar aramaya devam
ettik. 

BBOM Yayınları

BBOM Yayınları, Başka Bir Okul Mümkün Derneğinin finansal sürdürülebilirliğine
katkıda bulunmak ve derneğin birikim ve deneyimlerini kalıcı yayınlara ve
materyallere dönüştürmek için 2019 yılında, BBOM Derneği İktisadi İşletmesi
tarafından kuruldu.

2019 - 2020 döneminde BBOM Yayınları, Duygu ve İhtiyaç Seti, Ekoloji Takvimi El Kitabı
ve Şefkatli Sınıf: İlişki Temelli Öğretmenlik ve Öğrenme kitabını yayınladı.



Ebeveyn Destek

2020 yılında tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de içinden geçtiği Covid-19 süreci ev
ortamında ebeveynleri de BBOM Derneği’nin amacı doğrultusunda güçlendirmenin
önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. Bu süreçte ebeveynler de öğrenmenin
-büyüme ve gelişmenin- okul sınırları dışına taştığını fark ederek kendini bu sürecin
sorumlusu olarak görmeye başladı. Bu düşünceden yola çıkarak hem BBOM
Derneğinin hayalini ve birikimini ebeveynlere yaygınlaştıracak hem de derneğin
finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak Ebeveyn Destek markasının kuruluşuna
dair ilk çalışmalar köy yerleşkesinde yapılan çalıştay ile 2020 yılında başladı.

VI - BBOM ÖĞRETMEN KÖYÜ TOPLULUK ÇALIŞMALARI

Öğrenmenin deneyimleyerek ve güven ortamında gerçekleşebileceğine inanıyoruz.
Birbirine güvenen, topluluk üyelerinin kendilerini güven içinde hissettikleri, sürekli
öğrenme deneyimi yaşadıkları ve birbirinden öğrenmelerini desteklediğimiz bir
öğrenme topluluğu topluluğu deneyimi olan BBOM Öğretmen Köyü ile çeşitli topluluk
çalışmaları yürütüyoruz.

Bu öğrenme topluluğu deneyimi çeşitli yollarla ilerliyor. 2019-2020 yıllarında
düzenlenen rutin buluşmalar, çalışma buluşmaları, topluluk içinden bilgi ve



becerilerini paylaşmak isteyenlerin açtığı atölyeler, ihtiyaçları ortaklaştırarak eğitmen
davet edip düzenledikleri seminerler bu yollardan birkaç tanesi.

Köy İVME’si

BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu büyüyüp geliştikçe topluluğa yön vermek için yıllık
buluşmalar ihtiyacı doğdu. 2019 yılında bu ihtiyaçtan yola çıkarak ilk defa Köy
İVMEsini gerçekleştirdik. Açılımı; İlkeler, Varsayımlar, Mekanizmalar olan İVME
buluşmasının odağına topluluğun gündemleriyle ilişkili olacak şekilde topluluğun
değerlerini, varsayımlarını mekanizmalarını aldık. Bununla birlikte gelecek yılın
topluluk hedefleri belirledik. Topluluk olma deneyimimizi güçlendiren buluşmanın
deneyimiyle 2019-2020 yıllarında aynı odaklarla toplam iki Köy İVMEsi gerçekleştirdik.

Pandemi Dönemi Bağlantı Çemberleri

Mart 2020 ayında karantina sürecinin başlaması ile birlikte Köy Topluluğu’nun
bağlantıda kalması ve birbirini desteklemesi için neler yapabileceği sorusu ile tüm



Köylülerin haftalık olarak bağlantı çemberlerinde buluşması daveti ile çemberler
başladı. 18 Mart Çarşamba günü başlayan Bağlantı Çemberleri 1 Temmuz tarihine
kadar her Çarşamba yapıldı. Çemberlerde herkesin bağlantıya geçerek hem kendini
ifade edebileceği hem de diğer köylüleri duyabileceği bir alan yaratıldı.

Nesiller1Arada Yaz Kampı

BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu’nda her yaz nesillerin köyde buluştukları
Nesiller1Arada Yaz Kampı organize edilir.  2019 yazında gerçekleştirdiğimiz
Nesiller1Arada Kampı’nda Köylüler açık alan teknolojisini kullanarak kişisel ve mesleki
gelişimlerine fırsat sağlayan paylaşımlar, atölyeler, oturumlarla, birlikte öğrenme
deneyimi yaşadılar.

VII - KURUMSALLAŞMA

Ücretlendirme Politikası

BBOM Derneği olarak vizyonumuzu yaptığımız tüm çalışmalarda hayata geçirmek
için, derneğin ücretlendirme politikası üzerine çalıştık. Dernek çalışanları ile şeffaf,
temellendirilmiş, gelişmeye açık bir sistem oluşturmak üzere 2019 yılı itibariyle çeşitli
katılımcı yöntemler ve geri bildirimlerle BBOM Derneği ücretlendirme politikası
geliştirildi. Geliştirilen politikayı uygulamak üzere dernek genel bütçesi içinde insan
kaynağı için ayrılan pay belirlendi. Ardından, sorumluluk alanı, deneyim, etkileşim gibi
kriterleri içerecek liyakate dayanan ve adaletli bir dağılım için, dernek çalışanları
kendi maaşlarını şeffaflık ve katılımla belirledi. 

BBOM Derneğinin 10. Yılında Yeni Logo ve Kurumsal Kimlik

BBOM Derneğinin 10. yaşında kendine hediyesi kendini dönüştürmek oldu. 2010 yılında
bir örnek okul açmak için yolculuğuna başlayan BBOM, yıllar içinde vizyonunu
“katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları” olarak değiştirdi. Derneğin 10. yaşına denk



gelen 2020 yılında BBOM’un değişen vizyonunu yansıtan, aynı zamanda bu değişimi
kutlama niyetiyle yeni bir görsel kimlik çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışma
kapsamında yeni bir logo, kurumsal kimlik ve web sitesi hazırlandı.

Genel Çember Yapılanma Süreci

BBOM Derneği 10. yılını doldururken organizasyon yapısında da bütüncül bir
değerlendirme ve dönüşüm sürecine girdi. Daha bağlantıda, verimli ve sürdürülebilir
bir organizasyon yapısı odağı ile 2020 yılı itibariyle bu konuda derinlemesine
çalışmalar yürüttü.

BBOM Derneğinin organizasyon yapısında kullandığı sosyokrasi temelinde, derneğin
karar alıcı ve yürütücü mekanizması olan Genel Çember 2020 yılı ortasında yeniden
yapılanma dönemine girdi.

Dernek misyonu, hedefleri, tıkanıklıklar ve odakları yeniden belirleme üzerine yapılan
uzun soluklu çalışmaları içeren bu süreçte yine topluluk araçlarının aktif kullanıldığı
katılımcı mekanizmalarla yürüttü. 2021 yılı bitiminde bu çalışma tamamlandı.


