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5, 6 ve 7. SINIFLAR 

ÇEVRİMİÇİ TARTIŞMA

(E-TARTIŞMA)

Seran 
Demiral
İstanbul’da doğdu. 
Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi 
Mimarlık Bölümünden 
mezun oldu. 
Lisansüstü eğitimini 
sosyoloji alanında 
gerçekleştiren Demiral, 
çeşitli türlerde yazılar 
yazmaya, romanlar 
kurgulamaya, distopik 
evrenler yaratmaya ve 
çocukların dünyasına 
ulaşmaya devam 
ediyor.

 “Tartışmacılar Kulübü’ne 
Hoş Geldiniz!” 

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Kendilerini ifade etme, farklı 
görüşleri dinleme, belirli bir konu 
üzerine akıl yürütme ve fikirlerini 
gerekçelendirme becerilerini 
geliştirirler. 

  Düşüncelerini destekleyecek 
yaratıcı fikirler üretmeye çalışır, 
kavramsal konuları olgusal 
düzlemde tartışma fırsatına erişirler. 

  Özgürlük, kimlik, benlik, zaman, 
varoluş, yaşam, beden ve ruh gibi 
soyut kavramlar etrafında dolanan 
ya da bunları kullanmaktan özellikle 
sakınan; eklektik bir düşünme 
eylemine katılırlar.  

  Kendi hayatlarına dolaylı ya da 
doğrudan etki eden bir konu üzerine 
derinlemesine tartışma ortamı 
bulurlar. 

  Fiziksel sınıflarını sanal dünyaya 
taşıyarak bambaşka bir öğrenme 
anlayışını deneyimlerler. 

Seran Demiral’la

Büyüme, kişilik oluşturma ve kendini keşfetme 
sürecinde sorularına yanıt arayanların düşünsel 
yolculuklarına rehberlik eden “Kafası Karışıklar” 
serisinden hareketle, gençleri sanal bir sınıf 
ortamında buluşturan, ezber bozan bir 
çevrimiçi tartışma kulübü etkinliği. 



Kendi tartışma ortamlarını yaratarak, zihinlerinde uçuşup duran soru balonlarını 
teker teker patlatan Kafası Karışıklar Kulübü üyeleri, hayatı yeni baştan keşfe 
çağırıyor. Yaşama, özgürlüğe, evrene ve insana dair eteğindeki bütün taşları 
döküyor.
Okurlarını, gündelik hayatın seyrine etki eden ciddi meseleler üzerine “felsefe 
yapmaya” davet eden bu merak uyandırıcı seri, konuşarak paylaşmanın insan 
ruhunu nasıl da iyileştirebileceğini gözler önüne seriyor.

Etkinliğin Akış Programı
  İlgili etkinlik, Zoom, Teams, Google Meet gibi 

çevrimiçi toplantı uygulamaları kanallarından 
biri üzerinden, en fazla bir sınıfın (25-30 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. 

ZAMAN ZAMAN İÇİNDE…
  Seran Demiral, “Kafası Karışıklar” serisinin ilk 

kitabı Benden Bize’den zamanı farklı yönleriyle 
irdeleyen kısa bir bölüm okuyarak, aşağıdaki 
sorular ekseninde gençlerle düşünsel bir beyin 
fırtınası gerçekleştirir. Gündelik hayattan çeşitli 

örneklerle konusu ve çevresi genişletilebilecek 
tartışmada; zamanın göreliliğinin yanı sıra, 
katılımcılar arasındaki bireysel farklılıkların, 
beğeni ve ilgilerdeki çeşitliliğin ön plana 
çıkarılması hedeflenmektedir. 

  Zamanı tanımlayabilir misiniz? Zaman nedir, 
ne değildir, neye yarar?

  Hiç zamanla yarışırken zamana yenik 
düştüğünüz oldu mu?

  Neden zaman, tadına doyamadığımız 
“güzel” anlarda su gibi akıp geçerken, “sıkıcı” 
anlarda geçmek bilmez?

  Boş zamanınızı değerlendirmek için 
yaptığınız aktiviteler hayatta esas yapmak 
istediğiniz işler ile ne kadar ilgili? 

  Ödev yapmak yerine oyun oynayabileceğiniz, 
işe gitmek yerine kitap okuyabileceğiniz bir 
dünya düzeni mümkün mü?
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