
 
 

Başka Bir Okul Mümkün Ayvalık Eğitim Kooperatifi 

 2018-2019 Faaliyet Raporu 

 

 

 

Kooperatif içi Çalışmalar 
● Genç İşi Kooperatif tarafından düzenlenen 2 günlük 

“Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi” ile sürdürülebilir 
kooperatifçilik için yönetişim modelleri ve iyi örneklerin 
paylaşımı üzerine bir araya geldik. 

● BBOM Ankara Kooperatifi ortaklarından Şiddetsiz İletişim 
Eğitmeni Alper Süzer tarafından “Şiddetsiz İletişim 
Pratikleri” çalışması düzenlendi. 

● BBOM Derneği Eğitmenlerinden Elif Özkan Vatansever 
tarafından “Şiddetsiz İletişim Pratikleri” kapsamında “No 
Fault Zone” oyunu eğitimi düzenlendi. 
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Çocuk Atölyeleri 
● Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 

– Çocuk Atölyesi 

Ayvalık’ta birincisi Ekim 2018’de 
düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film 
Festivali kapsamında Ayvalık’taki çocukları 
animasyon, projektör ve hologram gibi 
sinema teknikleriyle tanıştıran eğlenceli bir 
atölye gerçekleştirildi. 

 

● Çocuklar için Sanat Buluşmaları 

2018 güz döneminde toplam 10 çocuk 
seramik sanatçısı Naile Cimit ve ressam 
Fatma Kızılata ile seramik ve resim 
atölyelerine katılarak yaratıcı sanat 
çalışmalarına katıldı. 

 

 

Sosyal Faaliyetler 
● Sosyal etki ve farkındalık yaratmak için Dünyayı tandem bisikletleriyle gezen Heidi Witmer ve 

Andreas Pilzecker’e ve motosikletleriyle Dünyayı gezen Vasudhaiva Ride’a BBOM Ayvalık olarak 
ev sahipliği yaptık, iklim değişikliği ve göçmenlerin ihtiyaçlarına dikkat çeken projelerini ve 
deneyimlerini paylaştık.   

● TEMA Ayvalık ile Badavut plajının temizlenmesi için çöp toplama ve ayrıştırma etkinliği 
düzenledik. 
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Ebeveyn Buluşmaları 
● Yrd. Doç. Dr. Pedagog Psikolog Elif Erol ile 2018-2019 

eğitim-öğretim yılı içinde 4 modülden oluşan eğitim serisi 
gerçekleştirildi. Bu seri kapsamında, her modüle yaklaşık 20 
ebeveynin katılımı ile aşağıdaki konular işlendi: 

- Çocukla Sağlıklı İletişim   
- Çocuğum Zeki mi Hiperaktif mi? 
- Çoklu Zekâ Kuramı 
- Ekran Bağımlılığı 

 
● Fizyoterapist Umut Aybarç ile “Oyundan Okula Adaptasyon” 

konusunun işlendiği ebeveyn semineri gerçekleştirildi. 

● Psikolog Özgür Atlas ile yetişkinlere yönelik “Dans Hareket Terapisi” 
uygulamaları üzerine atölye gerçekleştirildi.   

● Psikolog Pedagog İnci Vural ile “Öğrenme için Evde Nasıl Bir Ortam 
Gerekir?” konusu üzerine ebeveyn buluşması ve “Öğrenme için Okul 
Ortamı” üzerine Küçükköy Necmi Komili Okulu’nda öğretmenlerle 
bir eğitim gerçekleştirildi. 

● Atölye Patikada “Çocuklar için Güvenli Bitki Harmanları” atölyesi ile 
doğal ürünler ile bitki bilgeliğini gün yüzüne çıkarmayı deneyimledik.   

 

 

Bütün bu etkinliklerimizin gerçekleştirilmesinde mekân kullanımı ve organizasyon 

desteği sağlayan kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi sunarız: Midi Cafe/Bistro, 

Pino Cafe, Atölye Patika, AIMA, Ayvalık Belediyesi. 

 

 

  

 
instagram.com/bbomayvalik 

 


