
Çevre bilinci, Efsane ve söylenceler, 

Doğal yaşam, Eleştirel düşünme
4, 5, 6 ve 7. SINIFLAR 

ÇEVRİMİÇİ TARTIŞMA

(E-TARTIŞMA)

“Almarpa’nın 
İzinde”

Koray Avcı Çakman’la

Nesli tükenmekte olan kuşların, su 
kaplumbağalarının ve Kaunos Antik Kentinin 
gündeme taşınacağı, tarihe iz bırakan efsanelerin 
ve öykülerin hatırlanacağı, keşiflerle dolu bir 
çevrimiçi tartışma etkinliği.

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Nesilden nesile ulaşan çeşitli 
efsaneleri ve söylenceleri deneyimli 
bir hikâye anlatıcısının sesinden 
dinleme fırsatına erişirler.  

  Yaratıcı ve eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirirler. 

  Bir yazarın eserini kurgulayış 
süreci hakkında fikir edinirler. 

  Okudukları bir kitaba farklı 
açılardan bakmanın yollarını 
arayarak yeni yorumlar getirmeyi 
öğrenirler. 

  Empati duygularını geliştirerek 
kitap kahramanlarının davranışları 
üzerine düşünme ve fikir belirtme 
olanağı bulurlar. 

  Ödüllü bir eseri mercek altına 
alarak katman katman çözümleme 
deneyimi kazanırlar.

Koray 
Avcı 
Çakman
Henüz küçücük bir 
çocukken en yakın 
arkadaşları kitapları 
olan yazar, develer 
tellal iken, pireler 
berber iken, kâh 
gülmüş kâh düşünmüş 
onlarla beraber. 
Büyünce yazmış ve 
ödüller almış. Başarıyla 
gerçekleştirdiği yaratıcı 
drama atölyelerinin 
yanı sıra, pek çok sivil 
toplum kuruluşuyla 
da ortak projeler 
yürütmüş.



Etkinliğin Akış Programı

Ege ve Akdeniz’in kesiştiği Köyceğiz ilçesindeki esrarengiz bir macerayı 
sayfalarına taşıyan bu sürükleyici roman, efsane ve söylencelerden 
beslenen yaratıcı kurgusu ile tarihî değerlerimize ve kültürel mirasımıza 
duyarlılığı artırıyor. Hayvanların, ormanların ve bitki örtüsünün 
korunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, tarihî kent dokusuna 
sahip çıkılması ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli konulara 
değinerek farkındalık yaratan kitap, yeryüzünde yaşayan bütün 
insanların çevreye ve doğaya saygı duymaları gerektiğini hatırlatıyor.

  İlgili etkinlik, Zoom, Teams, Google Meet gibi 
çevrimiçi toplantı uygulamaları kanallarından 
biri üzerinden, aynı anda en fazla iki sınıfın (50-
60 kişi) katılımıyla gerçekleştirilir. Her oturum 40 
dakika sürer ve aynı gün içerisinde en fazla üç 
etkinlik düzenlenebilir.

  Etkinliğin verimi için; katılımcıların kendilerini 
rahat hissedebilecekleri bir ortamda bulunmaları, 
buna ek olarak kameralarını ve mikrofonlarını açık 
bulundurmaları gereklidir.

  Asenkron etkinlik materyali (etkinliğe ön 
hazırlık amacıyla sunum, video vb.) için lütfen 
yayınevi ile iletişime geçiniz. 

  Almarpa’nın İzinde birbirini tamamlayan iki 
ayrı bölümden oluşmaktadır.

EFSANELER CANLANIYOR 
  Yazar, “Siz hiç ayaklı bir göl gördünüz mü?” 

sorusuyla etkinliğe mizahi bir giriş yaparak 
Köyceğiz Gölü’ne ait çeşitli resimler paylaşır. 

  Ayaklı Göl Efsanesinden bahsederek, Köyceğiz 
Gölü’nün altında yatan gizli batık kentin sırlarla 
dolu hikâyesini anlatır. 

TARTIŞMA ZAMANI
  Yazar, aşağıdaki sorulardan yola çıkarak renkli 

bir tartışma ortamı yaratır. 
  Tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 

canlıları nasıl koruyabiliriz? 
  İnsanların çevreye karşı duyarlılıklarını 

artırabilmeleri için hangi yollara başvurabiliriz? 
  Öykünün ortasında Kuşçu’dan şüphelendiniz 

mi? Kaan ve arkadaşlarının yerinde olsaydınız 
ne yapardınız? 

  Kuşçu’nun çocuklara o efsaneleri 
anlatmasının, ilginç öyküler veya efsaneler 
anlatmaktan başka bir sebebi olabilir mi? 

  Kitapta en çok hangi kahramanı sevdiniz? 
Neden? 
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