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www.go-up-project.eu 

Ενισχύοντας τις διαπολιτισμικές ικανότητες 

και την ανθεκτικότητα των προσφύγων μέσω 

θεατρικών τεχνικών 

SOLIM. Solidariedade Imigrante 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 
www.solimigrante.org 

solidariedade_imigrante@hotmail.com 

 INFODEF Institute for the Promotion of Development and Training 

ιΠΑΝΙΑ 
www.infodef.es 

projects@infodef.es 

LBP. Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico 

ιΠΑΝΙΑ 
www.liberateatro.com 

salalabienpaga@gmail.com  

IASIS 

ΕΛΛΑΔΑ 
www.iasismed.eu 

iasisrnd@gmail.com  

PERA. Pera Fine Arts Education Center 

τΟΤΡΚΙΑ 
http://www.perakadikoy.com    

pera@peraguzelsanatlar.com.tr  

INQS Innoquality Systems Limited 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
www.innoqualitysystems.com   

innoqualitysystems@gmail.com 

http://www.solimigrante.org
http://www.liberateatro.com
mailto:salalabienpaga@gmail.com
http://www.iasismed.eu
mailto:iasisrnd@gmail.com
http://www.perakadikoy.com
mailto:pera@peraguzelsanatlar.com.tr
http://www.innoqualitysystems.com
mailto:innoqualitysystems@gmail.com


 
 
Το Έργο 2018-1-PT01-KA204-047449 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του ERASMUS +. Η δημοσίευση αυτή 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

 

Go Up ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με καλές πρακτικές  και πηγές 

σχετικά με τις θεατρικές τεχνικές. 

Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που προσφέρει στους δασκάλους και 

εκπαιδευτές καινοτόμες μεθοδολογίες , εμπνευσμένες καλές πρακτικές και 

πόρους για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών θεατρικών έργων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ για το διαπολιτισμικό θέατρο και τις τεχνικές 

του.  

Ένα πρόγραμμα σπουδών ECVET (βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Πιστωτικό 

ύστημα επαγγελματική εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για την αξιολόγηση , 

την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του 

διαπολιτισμικού θεάτρου και των τεχνικών του. 

 

Go Up ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ για το διαπολιτισμικών θέατρο και τις 

τεχνικές του.  

Ένας Ανοικτός Πόρος Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) αποσκοπεί στην παροχή 

καινοτόμων παιδαγωγικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη χρήση 

τεχνικών θεάτρου για την διδασκαλία των διαπολιτισμικών ικανοτήτων , την 

υποστήριξη της πολιτιστικής ενσωμάτωσης των προσφύγων των αιτούντων 

άσυλο και των μεταναστών. 

 
Go Up ΕΡΓΑΛΕΙΟ για το διαπολιτισμικών θέατρο και τις τεχνικές του.  

Ένας πολύγλωσσος Ανοικτός Πόρος Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) με 

πρακτικό περιεχόμενο, δραστηριότητες και μεθοδολογίες για να παρέχει 

στους δασκάλους , εκπαιδευτές και συμβούλους εκπαίδευση σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο , με τεχνικές θεάτρου ως χρήσιμα εργαλεία για να τα 

εφαρμόσουν στην καθημερινότητα τους  για την διδασκαλία των 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων και  την υποστήριξη της πολιτιστικής 

ενσωμάτωσης των προσφύγων των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών. 

 

Go Up project - Ενισχύοντας  τις διαπολιτισμικές ικανότητες και την 

ανθεκτικότητα των προσφύγων μέσω θεατρικών τεχνικών– επιδιώκει να 

βελτιώσει την εκπαίδευση των προσφύγων προσφέροντας καινοτόμες 

προσεγγίσεις και περιεχόμενο. 

 

Σο Θέατρο των Καταπιεσμένων έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την 

αποτελεσματικότητα του που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις που συνδέονται με την κοινωνική ευπάθεια. 

 
Αυτή Erasmus Plus τρατηγική ύμπραξη στοχεύει στο να  ενισχύσει τη 

συμμετοχή των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών 

στην εκπαίδευση ενηλίκων υποστηρίζοντας τους δασκάλους , εκπαιδευτές 

και συμβούλους  με καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμένα 

για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των διαπολιτισμικών ικανοτήτων 

μέσω θεατρικών τεχνικών. 

Go Up - Ενισχύοντας  τις διαπολιτισμικές ικανότητες και την ανθεκτικότητα των 

προσφύγων μέσω θεατρικών τεχνικών 

χετικά με το έργο 

www.go-up-project.eu 

 Παροχή καινοτόμων προσεγγίσεων και περιεχομένων σχετικά με τις 

θεατρικές τέχνες για την ενίσχυση της εκπαίδευσης. 

 Βελτίωση των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι δάσκαλοι , οι 

εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι για να υποστηρίξουν την 

διαπολιτισμικότητα των προσφύγων , των αιτούντων άσυλο και των 

μεταναστών. 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των προσφύγων , των αιτούντων άσυλο 

και των μεταναστών στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

Αποτελέσματα του έργου 

τόχοι 


