BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN
Ankara Eğitim Kooperatifi

SPONSORLUK DOSYASI

Biz Kimiz?
Mevcut eğitim sistemi içinde farklılık yaratmak isteyen aileler, eğitimciler ve gönüllüler olarak,
2009 yılında bir araya geldik. ‘Başka Bir Okul Mümkün!’ diyerek, bir dernek çatısı altında
yaşadığımız coğrafyaya özgü bir çözüm arayışına girdik.
BBOM Derneği gönüllüleri ile ortak akıl ve emekle zenginleşen bir eğitim modeli geliştirmek üzere
çalışmaya başladık. ERG, Helsinki Yurttaşlar Derneği, SEÇBİR, AÇEV, Habitat İnsan Yerleşimleri,
Çevre, Eğitim ve Sağlık Derneği gibi ulusal, EUDEC, AERO, IDEC gibi uluslararası bağlantılar kurarak
alternatif eğitim ve demokratik okul konularında bilgi birikimini arttırmaya devam ediyoruz.
Öğrenmeyi yaşamdan ayırmayan,
Çocuğun bireysel özelliklerini temel alan,
Demokratik katılımla yönetilen,
Ekolojik dengeye saygılı,
Ticari kar amacı gütmeyen,
bir okul modelini gerçekleştirmek için çalışıyoruz
Şu an BBOM Derneğinin yüzlerce gönüllü destekçisi ve binlerce takipçisi var. Derneğin
desteklediği BBOM Bodrum Kooperatifi 2013 yılında okulunu açtı. İstanbul, İzmir, Antalya, Kaş,
Bursa gibi merkezlerde de BBOM okullarının açılması çalışmalarına devam ediliyor.
Biz de BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi olarak 2014 Eylül ayında okulumuzu açabilmek için
çalışıyoruz.

BBOM Modelinin Temelleri
EĞİTİMDE ÖZGÜRLÜK !

Okul çocuğun en temel yaşam alanlarından biri ve yaşamını belirlemek her birey gibi çocukların da
hakkı. Her çocuk kendine özgü ve yaşamının bir parçası olan eğitim sürecini şekillendirmeye hakkı
var. Bu yüzden BBOM eğitim programı, her çocuğun farklı öğrenme hakkı olduğu düşüncesi
üzerine kurulu. Bu düşünce, programın her öğesi için (hedefler, içerik, yöntem, değerlendirme)
çocuğa söz hakkı ve seçme hakkı tanıyarak hayat buluyor.

YÖNETİMDE EŞİTLİK !

BBOM modeli, yönetim ekseninde çocukların, ailelerin, okul çalışanlarının (öğretmenler ve idari
dahil tüm personel) ve çevrenin bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, iletişimi temel alan
demokratik bir yapıyı öncelikli ilke olarak kabul ediyor. BBOM modeli demokratik yönetim yapısı,
doğrudan katılıma, çocuklar başta olmak üzere, tüm bileşenlerin eşit söz hakkına sahip olmasına,
çok yönlü, empati ve anlamaya dayalı iletişime, şeffaflığa ve uzlaşmaya dayanıyor.

DOĞAYLA DAYANIŞMA !

BBOM modeli, dünyanın ekolojik dengesinin bozulup ciddi bir çevresel ve toplumsal krizin
eşiğinde olduğumuz düşüncesiyle eğitim felsefesini ekoloji merkezli kurgular. Ekolojik krizin
gerçek anlamda aşılabilmesi için gerekli olan insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulayan ve
ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sistemidir.

FİNANSMANDA KARDEŞLİK !

BBOM modeli özgün bir finansman yapısı önerir. Bu yapıya göre BBOM Okulları aileler ve
gönüllüler tarafından kurulan kooperatifler aracılığıyla kâr amacı güdülmeksizin kurulur ve işletilir.
Yardım ve desteklerle BBOM Okullarında tam burslu çocuk oranının her yıl arttırılarak % 25
seviyesine çıkarılması hedeflenir.

İlk BBOM okulu Muğla Bodrum’da Eylül 2013’te eğitime başlamıştır.
İlk BBOM Okulu, Mutlu Keçi Muğla Bodrum’da Eylül 2013’te eğitime başladı. BBOM Mutlu Keçi
İlkokulu, ailelerin eşit hak ve sorumluluklarla kolektif olarak bir araya gelerek kurduğu eğitim
kooperatifi tarafından yönetiliyor.

BBOM Ankara Okulu Eylül 2014’te açılmaya hazırlanıyor!
BBOM Ankara grubu olarak Şubat 2013’te bir araya geldik. Tanıtım toplantıları ve sosyal medya
aracılığıyla gönüllü sayımızı arttırdık ve çalışma gruplarına ayrılarak okul açma hedefimize yönelik
çalışmaya başladık. Şubat 2014’te Sınırlı Sorumlu Başka Bir Okul Mümkün Ankara Eğitim
Kooperatifi’ni kurduk.

İncek’te geniş bir arazi üzerinde yer alan ve 8 dersliğe sahip tek katlı okul binalarını, mimar,
mühendis, müteahhit gönüllülerimizden aldığımız destekle yeni öğrenim yılına hazırlıyoruz.
2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için yirmişer kişi mevcutlu bir ana sınıfı, bir ilkokul birinci sınıf ve
bir derslik de ikinci sınıf açmayı planlıyoruz. Böylece okulumuz 60 öğrencisiyle eğitim hayatına
merhaba diyecek.

Neden Desteğinize İhtiyacımız Var?
Kendi öz kaynakları ile BBOM Ankara Okulu’nu gerçekleştirmeye çalışan ailelerin özellikle okulun iç
ve dış mekanlarının tadilatı ve düzenlenmesi aşamasında desteğe ihtiyacı var.
BBOM Ankara Kooperatifi’ne destek verdiğinizde;
Dünyada pek çok yerinde, çeşitli uygulamaları bulunan alternatif eğitim
modelinin Türkiye’de de uygulanabileceği fikrini,
Çocukların içinde yaşadığımız doğaya saygılı ve bunu içselleştirerek
büyüyecekleri bir eğitim/öğretim ortamını,
Bireysel öğrenme hızında, çocukların kendi yeteneklerini keşfederek
öğrendikleri bir eğitim sisteminin hayat bulmasını,
Okul meclisi sistemiyle çocukların demokrasiyi içselleştirmiş vatandaşlar
olarak yetişmesini, dolayısıyla ülkemizin geleceğini,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteklediği bireysel eğitim modelinin
uygulanması ve ülke çapına yayılmasını,
Burslu öğrencileri finanse ederek ekonomik gücü kooperatif üyesi olmaya
yetmeyen ailelerin çocuklarını,
desteklemiş olursunuz.

Nasıl Destek Olabilirsiniz ?
SINIF/BÖLÜM SPONSORU OLABİLİRSİNİZ !
Okul bünyesindeki anasınıfı, derslikler, atölyeler, beden eğitimi salonunu, idari bölümler,
kütüphane, yemek salonu, mutfak, yeşil alanlar gibi farklı bölümlerin biri ya da birkaçı için sponsor
olabilirsiniz.
Sınıf /Bölüm

Adet

Adet Başı Maliyet

Ana Sınıfı

1

35.000

Derslik

4

25.000

Atölye

3

15.000

Spor Salonu

1

30.000

Kütüphane

1

20.000

Yemek Salonu

1

10.000

Mutfak

1

20.000

Bahçe Oyun Alanı

1

12.500

Kış Bahçesi/ Sera

1

10.000

Açık Spor Sahası

1

15.000

Sınıf / Bölüm Sponsorluğu Ayrıcalıkları
Her türlü kanaldan BBOM Ankara tarafından yapılan duyurularda, Sponsorların verdiği destekler duyurulacak.
BBOM Ankara web sitesinde Sponsorların isminin ve/veya logosunun bulunması ve web sitelerine link verilmesi sağlanacak.
Okul içerisinde, ana girişte bir duvarda “teşekkür ediyoruz” başlığı altındaki bölümde Sponsorlarının isimleri yazılacak.
Sponsorların; açılış öncesi basılacak tüm reklamlarda isimlerinin ve logolarının bulunması sağlanacak.
Sınıf/ Bölüm Sponsorlarının destek oldukları bölümlerin ismi hakkına sahip olmaları sağlanacak.

DONANIM / MALZEME SPONSORU OLABİLİRSİNİZ !
Malzeme

Adet

Malzeme

Adet

Servis Aracı

2

Jeneratör (25 kWa)

1

Buzdolabı

2

Yakıt Kazanı

1

Bulaşık Makinası

2

Hidrafor
3HP + 500 lt genleşme t.

1

Masaüstü Bilgisayar

4

Su Deposu

1

Dizüstü Bilgisayar

2

Bahçe Bankı

10

Akıllı Tahta

2

Çocuk Oyun Parkı

1

Projeksiyon

2

Kapaklı Dolap

10

Evrak Dolabı

8

Toplantı Masası

1

Kitaplık

8

Ofis Koltuğu

8

Öğrenci Sırası

40

Yetişkin Masası

8

İhtiyaçlarımıza uygun olarak üretimini
gerçekleştirdiğiniz hizmet ve ürünleri
okulumuza katkı amaçlı sunabilirsiniz.

Donanım / Malzeme Sponsorluğu Ayrıcalıkları
Her türlü kanaldan BBOM Ankara tarafından yapılan duyurularda, Sponsorların verdiği destekler duyurulacak.
BBOM Ankara web sitesinde Sponsorların isminin ve/veya logosunun bulunması ve web sitelerine link verilmesi sağlanacak.
Okul içerisinde, ana girişte bir duvarda “teşekkür ediyoruz” başlığı altındaki bölümde Sponsorlarının isimleri yazılacak.
Sponsorların; açılış öncesi basılacak tüm reklamlarda isimlerinin ve logolarının bulunması sağlanacak.

BURSLU ÖĞRENCİ OKUTABİLİRSİNİZ !
“Destekçi Aile” ya da “İkinci Aile” modeliyle maddi imkânı olmayan bir çocuğun eğitim
masraflarından sorumlu olarak, bu çocuğun eğitim hayatını destekleyebilirsiniz.
Okulumuz, bu yolla maddi imkânsızlıkları nedeniyle nitelikli eğitime ulaşma şansı olmayan
çocuklara, özel gereksinimli çocuklara, risk altındaki çocuklara da olanaklar yaratacak.
İhtiyaç sahibi bir çocuğun eğitim maliyeti (yemek ve servis ücreti dahil) yıllık 15.000 TL’dir.
Sponsorların isim ve/veya logoları Destekçilerimiz başlığı altında BBOM Ankara web sitesinde yer
alacaktır.

BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ !
Bağışlarınızı doğrudan BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi’ ne de yapabilirsiniz. Böylece BBOM
Ankara Okulunun başarılı bir okul örneği olmasına destek olabilirsiniz.

www.bbomankara.org

BAŞKA OKULLAR
SİZİN DESTEĞİNİZLE MÜMKÜN !
İLETİŞİM
Özlem Özen
BBOM Ankara Kooperatifi YK Başkanı ve BBOM Dernek Üyesi,
0505 621 69 99
Banu Akman
BBOM Ankara Kooperatifi ve BBOM Dernek Üyesi,
0532 265 90 50
Deniz Alyanak
BBOM Ankara Kooperatifi ve BBOM Dernek Üyesi,
0530 158 23 48
Ayşegül Özgan
BBOM Ankara Kooperatifi ve BBOM Dernek Üyesi,
0532 596 24 46

info@bbomankara.org

www.bbomankara.org

