
BBOM Yayınları

Şefkatli Sınıf: İlişki Temelli Öğretmenlik 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.

Ekoloji  Takvimi El Kitabı

BBOM Derneği’nin Ekoloji Çalışma Grubu’nun farklı kaynaklardan derle-
yerek 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 bütünleştirebilirsinizttrtt

Duygu ve ihtiyaç Seti

Öğrenmede Katılım ve Barış Serisi’nin ilk ürünü olan bu set ile BBOM’un 
“Demokratik Yönetim” yaklaşımının tüm öğrenme ortamlarında yay-
gınlaşmasına katkıda bulunmayı umuyoruz. 

BBOM Eğitim Modeli’nin 4 temel ekseninden biri olan Demokratik Yönetim 
ekseni, çocukların katılım hakkını öğrenme ortamlarında hayata geçir-
meyi 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.

Fiyat Listesi

Tekli alımda;

Şefkatli Eğitmen*: 25 TL
Ekoloji Takvimi El Kitabı*: 50 TL

Duygu-İhtiyaç Seti 89 TL (KDV Dahil)
*3065 sayılı Kanunun 13/n Maddesine göre KDV’den istisnadır

Paket Fiyatı;

Şefkatli Eğitmen + Ekoloji Takvimi El Kitabı + Duygu-İhtiyaç Seti
 150 TL (KDV Dahil)

Not: 150 TL ve üzeri alımlarda kargo ücreti alınmamaktadır. 

Banka Bilgileri

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

Banka: Vakıfbank

Sipariş ve sorularınız için;
kitap@baskabirokulmumkun.net


