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   Proje Sonuçları    

 

 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                   GO UP Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro'daki iyi uygulamaların                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    ve kaynakların ÇEViRiM iÇi DiJiTAL VERiTABANI.    
                                                                                                                    Yetişkin eğitimi öğretmenlerine ve eğitmenlerine, kültürlerarası                                                                                                                                                              
                                                                                                                    ve kapsayıcı tiyatro projelerini hayata geçirmek için yararlı olan                          

                                                                                                                          yenilikçi metodolojileri ve ilham verici iyi uygulamaları ve   
                                                                                                                          kaynakları sunan kullanışlı bir çevrimiçi araç.   
 

                                                                                                                           Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro için EĞİTİM MÜFREDATI. 
                                                                                                 Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro öğrenme çıktılarının                                                                                                 

                                                                                                       değerlendirilmesi, onaylanması ve tanınması için bir ECVET  
                              müfr                                                                (Avrupa Mesleki Eğitim ve Öğretim Kredi Sistemine dayalı). 

 
                                                                                                                       Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro hakkında PEDAGOJİK EL KİTABI.         

                                                                                                                           Kültürlerarası yetkinlikleri öğretmek ve mültecilerin, sığınmacıların                                          
                                                                                                                           ve göçmenlerin kültürel entegrasyonunu desteklemek için         
                                                                                                                           tiyatro tekniklerinin kullanımı konusunda yenilikçi pedagojik 
                                                                                                                           ve metodolojik yaklaşımlar sağlamayı amaçlayan Açık bir Eğitim 
                                                                                                                           Kaynağı(AEK). 
 
                                                                                                                           Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro için GO UP ARAÇ KUTUSU                                                                                                           
                                                                                                                           Yetişkin eğitimi öğretmenlerine, eğitmenlerine, danışmanlarına;           
                                                                                                                           mülteciler, sığınmacılar ve göçmenlere kültürlerarası yeterliliklerin   
                                                                                                                           öğretilmesi ve kültürel entegrasyonlarının sağlanması Için ulusal ve     
                                                                                                                           Avrupa düzeyinde, günlük rutinlerin  tiyatro teknikleriyle                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                           uygulanmasında  yararlı olarak bir dizi pratik içerik, etkinlik ve 
                                                                                                                           yöntem içeren çok dilli bir AEK.  
  
                                                                                    
          
   

                                                                                                                                                 Bu proje 2018-1-PT01-KA204-047449 ERASMUS+ programı kapsamında 
                                                                                                                                                                                                                       Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın sadece 

                                                                                                                                                                                        yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerden hiçbir 
                                                                                                    şekilde sorumlu tutulamaz.  

Go Up – Tiyatro teknikleriyle mültecilerin ve sığınmacıların kültürlerarası 
yetkinliklerinin artırılması ve geliştirilmesi  
Tiyatro teknikleriyle mültecilerin ve sığınmacıların kültürlerarası 
yetkinliklerin artırılması ve geliştirilmesi  

                                   Proje hakkında 

 
Go Up projesi - Tiyatro teknikleriyle mültecilerin ve 
sığınmacıların kültürlerarası yetkinliklerin artırılması ve 
geliştirilmesi– yenilikçi yaklaşımlar ve içerikler sunarak 
kapsayıcı eğitimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
 
Ezilenlerin Tiyatrosu, on yıllardır sosyal güvenlik açığıyla ilişkili 
sosyal ve psikolojik etkilere yönelik etkinliğini kanıtlamıştır.  

Bu Erasmus + Stratejik Ortaklığı, öğretmenler, eğitimciler ve 
danışmanlara yenilikçi metodojiler ve araçlarla destek vererek 
mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin tiyatro teknikleriyle             
toparlanmalarını sağlamayı, kültürlerarası yetkinliklerini 
geliştirmeyi ve yetişkin eğitimine katılımlarını artırmayı            
hedeflemektedir. 

 

Amaçlar  
 
 Kapsayıcı eğitimi geliştirmek için Kültürlerarası ve Kapsayıcı 

tiyatro hakkında yenilikçi yaklaşımlar ve içerikler sağlamak 

 Mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin kültürlerarası 

entegrasyonunu etkin bir şekilde desteklemek için yetişkin 

eğitimi öğretmenleri, eğitmenleri ve danışmanlarının ihtiyaç 

duydukları becerileri geliştirmek 

 Mültecileri, sığınmacıları ve göçmenleri yetişkin eğitimi 

programlarına katılmaları konusunda teşvik etmek  

 

www.go-up-project.eu 


