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ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  İnsanlar gibi hayvanların da 
hakları olduğu bilincine kavuşurlar.

  Hayvanları koruyup kollamanın 
ve onlara yaşanabilir ortamlar 
sunabilmenin yollarını aramayı 
öğrenirler.

  Evcil hayvanlar ile sokak 
hayvanları arasındaki fırsat 
eşitsizliği hakkında farkındalık 
kazanırlar.

  Hayvanların, insanların hayatına 
kattığı değerler üzerine düşünme 
fırsatı bulurlar.

  Sokak hayvanlarının yaşamını 
tehdit eden olası tehlikelerin neler 
olduğunu keşfederler.

  Hayvan bakımının ne denli 
büyük bir sorumluluk gerektirdiğini 
öğrenirler.

  Doğa bilinci ve sevgisi üzerine 
düşünme fırsatı yakalayarak 
bu doğrultuda çeşitli gönüllü 
çalışmalara katılmanın yollarını 
araştırırlar. 

Güldem Şahan’la

Birbirlerinden farklı hayvanların, insanların dünyasında 
verdiği yaşam mücadelesini konu edinen Sokak 
Haberleri’yle ilişkilendirilmiş, çocukların hayvan 
haklarını öğrenmelerine ve savunmalarına olanak 
sağlayan bir tartışma oturumu. 



Etkinliğin Akış Programı

Martılar, horozlar, kediler, köpekler, suaygırları... Kitapta yer 
alan dokuz öykünün tamamı farklı bir hayvanın büyük kentte ve 
insanlar arasında verdiği yaşam mücadelesini, ilginç maceralarını, 
birbirleriyle olan ilişkilerini ve davranışlarını konu ediniyor. 

  İlgili etkinlik, kütüphane ya da çok amaçlı 
salonda, her oturumda en fazla 50-60 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en 
çok üç etkinlik düzenlenebilir. 

  Öğrencilerle aşağıdaki sorular üzerine bir 
tartışma ortamı yaratılır. 

  Sıra dışı bir davranışı veya hayatıyla 
televizyona, gazetelere veya sosyal  
medyaya konu olmuş bir hayvan hikâyesi  
biliyor musunuz?

  Herhangi bir hayvanla yaşadığınız ve 
unutamadığınız bir anınız var mı?

  Evinizde hiç evcil hayvan beslediniz mi?
  Anne babaların henüz bir hayvanın bakımını 

üstlenemeyecek yaştaki çocuklara hediye 
olarak kedi, köpek almalarını doğru  
buluyor musunuz?

  Ev hayatına ve sevgiye alışan bir kedi veya 
köpek herhangi bir nedenle aniden sokağa 
bırakılırsa yaşamını sürdürebilir mi?

  Sokak hayvanlarının bakımı konusunda 
yetkili biri olsanız neler yapardınız?

  Hayvanların insanlardan farklı önsezileri 
olduğuna inanıyor musunuz?
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