
İzmir, Kent kültürü,  Mitoloji, 

Kültürel değerlerimiz
3 ve 4. SINIFLAR

KENT
EĞİTİMİ

“İzmir’i Nasıl  
Bilirdiniz?”

Sara Pardo’yla

Sara 
Pardo
Uzun bir süre 
profesyonel 
tercüman ve rehber 
olarak çalışan yazar, 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
“Tarihe Saygı 
Ödülü”nü kazandı. 
Çocuklar için 
yazdığı Efes: Arının 
Gizemi başlıklı çizgi 
romanı beş ayrı dile 
çevrildi. Yazar, yerli 
ve yabancı birçok 
ödülün sahibidir 
ve gerçek bir İzmir 
sevdalısıdır.

İzmir’in 8500 yıllık tarihinin anlatıldığı 
Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e adlı 
çizgi romanın eşliğinde, çocuklara yönelik 
kurgulanmış bir kent kültürü eğitimi.

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Yaşadıkları kentin tarihini ve 
kültürünü yakından tanıma  
fırsatı bulurlar.

  Kendilerini kitaptaki 
karakterlerin yerine koyarak 
empati kurma becerilerini 
geliştirirler.

  Çok kültürlülük, hoşgörü, eşitlik 
gibi kent kültürünün olmazsa 
olmaz kavramlarını öğrenerek 
birlikte uyum içerisinde yaşama 
sanatı hakkında fikir sahibi olurlar.

  Farklı din, dil ve ırktan gelen 
insanlar ve onlara ait yapılara 
saygı, sevgiyle yaklaşmanın 
önemini kavrarlar.

  Bir kenti katman katman 
okumanın nasıl bir deneyim  
kazandırdığını öğrenirler.



Etkinliğin Akış Programı

“Afacanlar Mahallesi” çocukları bir araya gelerek, günümüze kadar ulaşan 
kalıntılarıyla İzmir’in ilk yerleşim yeri Yeşilova’dan Bayraklı Tepekule’ye, 
Kadifekale’den kent merkezine, Homeros’un “gök kubbe altındaki en güzel 
şehir” olarak tasvir ettiği Smyrna’yı deneyimli rehber Sara Pardo eşliğinde 
tanıma fırsatı yakalıyor. Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e, kentin tarihini 
eğlenceli bir şekilde ele alıyor.

  Katılımcılarla etkileşimli gerçekleştirilecek bu 
özel kent eğitimi, birbiriyle geçişli iki bölümden 
oluşmaktadır. 
SMYRNA’DAN İZMİR’E BİR KENTİ YAŞAMAK…

  Yazar, çeşitli görsel malzemeler kullanarak 
renklendireceği teorik kent eğitiminin bu 
bölümünde, İzmir’in binlerce yıllık gelişimini dört 
ana başlıkta irdeler: 

  Yeşilova Yerleşimi
  Tepekule Smyrna
  Kadifekale İç Liman Smyrna
  Türk İzmir

“AFACANLAR MAHALLESİ” ÇOCUKLARI İLE 
BULUŞMA

  Eğitimin ilk bölümünde, Sara Pardo’nun 
izinde benzersiz bir İzmir gezisi deneyimi 
yaşayan öğrenciler, eğitimin soru-cevap-oyun 

eksenli ikinci bölümünde öğrendikleri bilgileri 
pekiştirme fırsatı bulurlar.

  Süper Araştırmacılar Kulübü’ne katılma.
  Kulüp kurallarının paylaşılması. 
  Kim, kitaptaki hangi karakterle  

eşleşmek istiyor? 
Soru-cevap: Sara Pardo’nun, İzmir’in tarihi 
hakkında çocuklara sorduğu sorulara en çok 
doğru yanıtı veren 5 öğrenciye sürpriz! 
Oyun: Korkusuz bir şövalye, gözü pek bir 
korsan, güzeller güzeli bir Amazon veya ilk 
Türk amirali Çaka Bey’e dönüşmek isteyen 
öğrencileri zorlu bir mücadele bekliyor…
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