BBOM YAYINLARI
Yayın Kataloğu

ŞEFKATLİ SINIF:

İLİŞKİ TEMELLİ ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRENME
Sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri, ebeveynler
ve çocuklarla çalışan herkes için...
Şefkatli Sınıf: İlişki Temelli Öğretmenlik ve
Öğrenme, eğitimciler için uzun zamandır beklenen
bir el kitabı! Eğitimde 45 yıllık deneyime sahip iki
öğretmen; beyin araştırmalarında çığır açan
buluşları, onaylanmış bir iletişim süreciyle
birleştirip net bir sonuca varıyor; şefkatin olduğu
yerde öğrenme de gelişir. Alıştırmalar, etkinlikler,
şemalar, kartlar ve diğer materyaller, öğretmen
günlük, haftalık veya yıllık ders planlarını kolay ve
hızlıca hazırlamalarını sağlar.

Bu kitap, duygusal güvenli öğrenme ortamları yaratmak için pratik bir rehberdir.
Sınıfta kullanılan ilkelerin aynıları, bütün okul topluluğunda uygulanabilir ve

böylelikle okul topluluğu yaşamın tüm alanlarında sorumluluk sahibi, verimli ve
şefkatle yaşayan bir öğrenme topluluğuna dönüşebilir.

EKOLOJİ TAKVİMİ EL KİTABI
BBOM Derneği’nin Ekoloji Çalışma Grubu’nun
farklı kaynaklardan derleyerek hazırladığı
Ekoloji El Kitabı ile sizler de sınıflarınızda ve
okullarınızda BBOM Eğitim Modeli’nin ekolojik
duruşunda ifade bulan enerjinin ve doğal
kaynakların doğru kullanımı, tüketimin
asgari düzeye indirilmesi ve sürdürülebilir
yaşam modellerine ilişkin ilkeleri hayata
geçirebilirsiniz.

Bu kitapta aylık başlıklarda derlediğimiz doğa olayları ile dünya ve yaşamla ilgili

belirli günleri ve haftaları takip edebilir ve ders planlarınızı yaparken bu bilgileri de
göz önünde bulundurabilirsiniz. Takvimde yer alan gün ve haftalara ek olarak yine
aylık düzende hazırlanan bahçe, bostan ve beslenme ile ilgili fikirlere, atölye ve
kitap önerilerine, ekoloji ile ilgili temel bilgilere ulaşabilir, tüm bunları eğitim
süreçlerinizle kendi doğallığında bütünleştirebilirsiniz.

DUYGU VE İHTİYAÇ SETİ
Öğrenmede Katılım ve Barış Serisi’nin ilk ürünü
olan bu set ile BBOM’un “Demokratik Yönetim”
yaklaşımının tüm öğrenme ortamlarında
yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı umuyoruz.
BBOM Eğitim Modeli’nin 4 temel ekseninden biri
olan Demokratik Yönetim ekseni, çocukların
katılım hakkını öğrenme ortamlarında hayata
geçirmeyi hedefler. Bu yaklaşımda öğrenme
ortamındaki tüm bireylerin kendini ifade
etmesine, birbirlerini dinlemesine ve anlamasına
yol açmak, çocukların katılım hakkının hayata
geçebilmesinin başlangıç noktasıdır.

Bu setin çocukların önce kendileriyle daha sonra birbirleriyle bağlantı kurup duygu
ve ihtiyaçlarını ifade edebilmelerininin önünü açacağını ve böylece katılım
yolculuğunda güvenli bir başlangıç yapabilmelerini kolaylaştıracağını

düşünüyoruz. Duygu ve ihtiyaç Seti ile sınıf, atölye ve evlerde çocuklarla ve

çocuklar arasında katılımı sağlayacak güvenli zeminlerin oluşmasına katkıda
bulunabilirsiniz.

HAYATI ZENGİNLEŞTİREN EĞİTİM
Hayatı Zenginleştiren Eğitim kitabında
aşağıdaki konularda Marshall Rosenberg’in
yaklaşım ve değerlendirmelerini
bulacaksınız:
Hayatı Zenginleştiren Eğitimi destekleyen
şekillerde kendini ifade etme becerileri,
Empatik bir şekilde bağlantı kurma
becerileri,
Öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve
ebeveynler arasında Hayatı
Zenginleştiren ortaklıklar yaratmanın
yolları,
İnsanların birbirlerinin öğrenimine ve
esenliğine katkıda bulundukları, Hayatı
Zenginleştiren bir öğrenme topluluğu
yaratmanın araçları,
Okullarda Hayatı Zenginleştiren düzeni ve
güvenliği sağlama araçları.
Bu kitapta, Marshall Rosenberg, Hayatı Zenginleştiren Eğitim adını verdiği bir
öğretim yaklaşımını anlatıyor. Hayatı Zenginleştiren Eğitim, öğretmenlerin

öğrencilerle ortaklık kurduğu ve öğrenme programını rekabet yerine işbirliğini
teşvik etmek için tasarladığı bir öğretim yaklaşımı.

ANNE BABA KUMANDASI
Annesiyle beraber Hortumlar’a giden Kabuk’un
yolda çok çişi gelir. Kabuk da “çişi başına doğu
aksın diye” arabada amuda kalkar ve annesinden
bir sürü azar işitir. Arkadaşına destek vermek
isteyen ve zaten bir sürü kısıtlamadan sıkılmış
olan yaratıcı Hortum’un aklına bir fikir gelir: Anne
Baba Kumandası yapmak.
İki can arkadaş, sesi kısılabilen, hatta
dondurulabilen bir anne babaya sahip olma
fikrinin cazibesiyle çalışmaya başlarlar.
Bazen her şey beklendiği gibi gitmez tabii.
Ama ya bu iki can arkadaşın icatları işe yararsa?
Ya anne babalar dondurulup sesleri
kısılabiliyorsa?

BBOM Derneği ve Ağaçkakan Yayınları işbirliğinde çıkan Anne Baba Kumandası,

BBOM Yayınları’nın ilk kitabıdır. %100 geri dönüştürülmüş kağıda, bitki özlü matbaa
mürekkebi ile basılan bu kitap, icat peşinde maceraya atılan Hortum ve Kabuk’un
hikayesini anlatıyor.

FİYAT LİSTESİ
Tekli alımda;

Paket Fiyatı;

Ekoloji Takvimi El Kitabı*: 50 TL

Ekoloji Takvimi El Kitabı+

Şefkatli Sınıf*: 25 TL

Duygu-İhtiyaç Seti: 89 TL

Anne Baba Kumandası: 25 TL (KDV Dahil)

Şefkatli Eğitmen+

Duygu-İhtiyaç Seti
150 TL (KDV Dahil)

*3065 sayılı Kanunun 13/n Maddesine göre KDV’den muaftır

Not: 150 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti alınmamaktadır.
BANKA BİLGİLERİ

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
IBAN: TR21 0001 5001 5800 7308 7573 10
BANKA: VAKIFBANK

SİPARİŞ VE SORULARINIZ İÇİN;

kitap@baskabirokulmumkun.net

