


Yolun Başı...

“Başka bir okul” için hayata geçirilen öğrenme 

modelleri ve pratiklerinin başka bir yaşam için 

de mümkün olabileceğini düşünüyoruz. 

Topluluk olmanın gücüne, doğayla ahenk 

içinde, katılımcı ve barışçıl birlikteliğin 

önemine inanıyoruz. 

Bu yolda yürürken 2015’in Mart ayında 

başlayan “Başka Öğretmenler Mümkün” projesi 
sayesinde bir araya gelen küçük bir topluluk 

olarak “Öğretmen Köyü” için çalışmalara 

başladık. 

2015 Ağustos ayında, Köy’ün kurulacağı araziye 

gidip hayaller kurduk ve geleceğin tohumlarını 
attık. Bu süre içinde BBOM Derneği gönüllüleri 
ile köyde inşaat çalışmaları başladı. 

Ve 2016’ın Temmuz’unda ekibin bir kısmı 
köyde ilk buluşmalarını gerçekleştirdi. Birlikte 

yaşamanın, paylaşmanın, çoğalmanın, doğayla 

bağlantı kurmanın, topluluk olmanın ilk 

adımlarını attı. 
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BBOM Öğretmen Köyü Bodrum’un Dağbelen köyüne 1,5 km uzaklıkta zeytin 

ve kızılçam ağaçlarının arasında, yaklaşık 5 dönüm bir arazide kurulu. Üç 

kerpiç ev, altı bungalov olmak üzere toplam 30 kişilik konaklama kapasitesine 

sahip olan Öğretmen Köyü'nde aynı zamanda büyük toplantı salonu, açık 

sınıf, mutfak, atölye, duş ve tuvaletler de bulunmakta. 

Öğretmen Köyü içinde gerçekleşecek olan eğitimlere mekan sağlamanın yanı 
sıra ekolojik dengenin devamlılığı için gerekli yaşam pratiklerini 
deneyimlemeyi de amaçlıyor 



BBOMÖK Öğretmen Destek 

Programları

Başka Öğretmenler Mümkün
BBOM Öğretmen Köyü'nün kuruluş 

çalışmalarına başlandığı aynı 
zamanda Öğretmen Köyü'nü 

vizyonu için ilk uygulamalarıdan biri 
olan bu proje toplam 41 gün ve 5 ayrı 
buluşma şeklinde gerçekleşti. 
Bu proje sonunda katılımcılardan 

gönüllüler BBOM Öğretmen 

Köyü'nün bir sonraki programlarının 

yapılanmasına emek verdiler

BBOMÖK Başlangıç Programları
Toplam 10 gün ve iki ayrı buluşma 

içeren başlangıç programları 
katılımcılarını Çocuk Hakları, 
Şiddetsiz İletişim, Pozitif Disiplin gibi 
alanlarda güçlendirmeyi hedefler

BBOMÖK Derinleşme Programı
BBOMÖK Öğretmen Destek 

Programlarını tamamlayan 

katılımcılardan kendini alanında 

güçlendirmek ve derinleştirmek isteyen 

24 katılımcı ile yapılan derinleşme 

programı her katılımcının kendi seçtiği 
konularda çalışabilmesine alan açar



BBOM Öğretmen Köyü Öğretmen Destek Programları 

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

Başka Öğretmenler Mümkün

İlkokul Öğretmenleri Destek Programı 
(Başlangıç Programı-I)

Başlangıç Programı-II

Başlangıç Programı-III

Başlangıç Programı-IV

Derinleşme Programı

2 0 1 8
Başlangıç Programı-6. Nesil

Başlangıç Programı-7. Nesil


