2018-2022 STRATEJİ DOKÜMANI
BBOM Ayvalık Kooperatifi stratejisi BBOM Derneği’nin temel ilkeleri olan eşitlik, özgürlük,
toplumsal adalet, duyarlılık, çoğulculuk, ekolojik düşünce, yaratıcılık ve bilimsellik gibi değerler
bütününe dayanmaktadır. Geniş anlamda eğitim alanında bu ilkelere dair farkındalık yaratılması,
bunların Ayvalık ilçesi genelinde içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, stratejimiz
çocuklara, ebeveynlere ve eğitmenlere/öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlik ve çalışmalar
yapmak üzere şekillendirilmiştir.
BBOM Ayvalık Kooperatifi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da bu üç hedef kitleye özel
çalışmalar yürütmüş ve bunlardan farklı tecrübeler edinmiştir. Geçtiğimiz dönem ebeveynlere
yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler arasında pozitif disiplin eğitimi (Tolga Erdoğan) ve
BBOM eğitim felsefesini tanıtan sistematik bilgilendirme toplantıları yer almaktadır. Öğretmen
ve eğitmenlere yönelik olarak sosyal duygusal öğrenme eğitimi (Sosyal Duygusal Öğrenme
Akademisi) ve uygulamalı doğa oyunları çalışması (Doğa Oyunları Evi) ile ilçe ve Edremit körfezi
genelinde yüze yakın eğitmene ulaşılmıştır. Çocuklara yönelik atölye çalışmaları arasında,
Ayvalık bölgesinin yabani bitkilerini tanıma, yoga dersleri, yaratıcı sanat etkinlikleri ve film
gösterimleri sayılabilir. 2018-2019 öğrenim yılında da bu çalışmaların devamının sağlanması,
stratejinin temel çıkış noktasıdır.
Her ne kadar BBOM Ayvalık Kooperatifinin ana hedeflerinden birisi Ayvalık’ta bir BBOM
okulunun açılması olsa da, alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün
finansman modelini kapsayan ve Milli Eğitim Bakanlığı kriterlerinin tümünü tatmin edebilecek
uygun bir mekân bulunması, tüm arayış ve çabalara rağmen kooperatifin kurulduğu 2017
yılından beri mümkün olmamıştır. Ancak yukarıda söz edilen faaliyetlerin yanında, BBOM
okulunun hayata geçirilmesi için gerekli arayış ve emek de sürdürülecektir.
Stratejik planlamada yer alan üç hedef kitleye yönelik olarak, BBOM Ayvalık’ın genel hedefleri
şu şekilde tanımlanmıştır:
✔ Çocuklar: Ayvalık’ta bulunan çocukların bireysel yeteneklerinin ve ilgi alanlarının ezbere
dayalı olmayan, yaratıcılık ve keşif temelli yöntemlerle, oyun eşliğinde desteklenmesi
✔ Ebeveynler: Çocukların gelişimine ve eğitimine ilişkin kararlarda, çocukların da söz hakkı
olan bireyler olarak algılanması ve duygusal anlamda çocukların desteklenmesi, çatışma
çözümünde şiddetsiz (fiziksel ve psikolojik) iletişim için gerekli yöntemlerin edinilmesine
aracılık edilmesi
✔ Eğitmen ve Öğretmenler: Her çocuğun bireysel öğrenme biçimine saygı duyarak, alternatif
eğitim yöntemlerinin benimsenmesi ve uygulamaya geçirilmesinin desteklenmesi
2018-19 eğitim yılında çocuklara yönelik 4 adet yaratıcı atölye, ebeveyn ve velilere yönelik 6 adet
çalışma ve eğitmenlere yönelik 2 adet eğitim, çalıştay hedeflenmektedir ve aşağıda
detaylandırılmıştır. Bunlara ek olarak 2019-22 yılları için öngörülen hedefler de sunulmaktadır.
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