
“Engelleri Aşmak”
ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Engellilerin yaşam mücadelesi 
hakkında farkındalık kazanırlar.

  Empati yoluyla duyarlılıklarını 
arttırarak fiziksel farklılıkları 
olan insanların duygularını ve 
davranışlarını anlamlandırmaya 
çalışırlar.

  Engellilerin hayata uyum 
sağlamaları için neler yapmaları 
gerektiğini öğrenirler.

  Engellilerin günlük yaşamlarını 
kolaylaştırmak adına çeşitli çözüm 
yolları arayışına girerler.

  Kendilerinden farklı olan birine 
karşı hoşgörüyle yaklaşmanın 
önemini kavrarlar.

  İnsanları oldukları gibi kabul 
etme bilincine kavuşurlar. 

  Topluluk önünde söz alma, fikir 
beyan etme tecrübesi kazanırlar.

  Edebi bir metinden yola çıkarak 
tartışma konusu oluşturmanın 
yollarını keşfederler.

  Belirli kurallar ışığında keyifli 
bir tartışma oturumuna katılma 
deneyimini yaşarlar. 

Seran Demiral’la

Parmak Uçları isimli gençlik romanı esas alınarak 
çeşitli sorular ve önermeler eşliğinde, öğrencileri 
engellilik kavramı üzerine düşündürmeye dayalı 
interaktif bir tartışma oturumu.
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etmektedir.
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TARTIŞMA



Etkinliğin Akış Programı

Görmek için bir çift göz yeter mi? Gördüğünün farkına varabilmek, onu 
her şeyiyle hissedebilmek için gözler bazen yetmeyebilir insana. Öyle 
ki, hayata görmeyi bilmeyen gözlerle bakmaktansa, görmeyi bilen bir 
yüreğin penceresinden bakmak çok daha anlamlı gelebilir bazılarına… 
Seran Demiral’ın sorun odaklı romanı Parmak Uçları, okurlarını, pek 
düşünme gereği duymadıkları gerçeklerle yüzleşecekleri bilinmeyen 
sularda yüzdürürken, engellilerin yaşantısı hakkında farkındalık 
kazandıracak ilginç deneyimler yaşatıyor.

TARTIŞMA
Öğrenciler ile aşağıdaki sorular üzerine bir 
tartışma ortamı yaratılır. 

  Engelli bir yaşam mümkün olabilir mi?
  Hayatınızda engelli biri var mı?
  Engellilik hakkında ne düşünüyorsunuz?
  “Engelli” kelimesi size ne çağrıştırıyor? 
  Kör, sağır, kambur, topal gibi tanımlamaları 

duyduğunuzda ne hissediyorsunuz?
  Eğer bir yakınınız sonradan herhangi bir 

engele sahip olsa ona karşı tavrınız değişir mi? 
Neden? 

  Yabancı ülkelerde yaşayan engelli insanlarla 
Türkiye’de yaşayanlar arasında herhangi 
bir fark gözlemlediniz mi? Konu ile ilgili 
gözlemlerinizi paylaşır mısınız?

  Sizce insanlar engellilere karşı yeterince 
duyarlı davranıyorlar mı? 

  Fiziksel olarak sizden farklı olan insanların 
hayatlarıyla ilgili olarak dikkatinizi çeken, 
yapılması gerektiğini düşündüğünüz herhangi 
bir şey var mı?
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