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1. Ειςαγωγό 
 

Ο ςτόχοσ του ϋργου GO UP εύναι η προώθηςη τησ ςυμμετοχόσ των προςφύγων, των αιτούντων 

αςύλου και των μεταναςτών ςτην εκπαύδευςη ενηλύκων που υποςτηρύζει καθηγητϋσ, 

εκπαιδευτικούσ και ςυμβούλουσ με εξατομικευμϋνεσ καινοτόμεσ μεθοδολογύεσ και εργαλεύα 

ςχεδιαςμϋνα για να καλλιεργόςουν την ψυχικό ανθεκτικότητα και να βελτιώςουν τισ 

διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ μϋςω τεχνικών θεϊτρου. 

 

Επιπλϋον, το ϋργο GO UP θα εφαρμόςει επύςησ καινοτόμεσ παιδαγωγικϋσ, όπωσ η Διαλογικό 

μϊθηςη (μϊθηςη που λαμβϊνει χώρα μϋςω διαλόγου) και η Μϊθηςη μϋςω ομοτύμων, που 

βοηθούν τουσ μαθητϋσ να διαδραματύζουν ϋναν ενεργό ρόλο ςτη διαδικαςύα διδαςκαλύασ-

μϊθηςησ. 

 

Για να ςυμβεύ αυτό, μύα κοινοπραξύα 6 εταύρων ηγόθηκε του ϋργου δημιουργώντασ από κοινού 

τισ ακόλουθεσ μεθόδουσ: 

 τη GO UP Διαδικτυακό Ψηφιακό Βϊςη Δεδομϋνων (ΠΠ.1): μύα διεξοδικό ςυλλογό καινοτόμων 

πρακτικών, ϋργων, πολιτικών, μεθοδολογιών, παιδαγωγικών προςεγγύςεων, πόρων και 

εργαλεύων διαπολιτιςμικού και περιεκτικού θεϊτρου (θϋατρο τησ ενςωμϊτωςησ)· 

 Το Πρόγραμμα Σπουδών ECVET (βαςιςμϋνο ςτο Ευρωπαώκό Πιςτωτικό Σύςτημα 

Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ) για Διαπολιτιςμικό και Περιεκτικό Θϋατρο (ΠΠ.2) 

για να διευκολύνει την αξιολόγηςη, την επικύρωςη και την αναγνώριςη των μαθηςιακών 

αποτελεςμϊτων που ςχετύζονται με τη χρόςη τεχνικών θεϊτρου για τη διδαςκαλύα 

διαπολιτιςμικών ικανοτότων και για την υποςτόριξη τησ πολιτιςμικόσ ϋνταξησ προςφύγων, 

αιτούντων αςύλου και μεταναςτών· 

 το Go Up Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο για το Διαπολιτιςμικό και Περιεκτικό Θϋατρο (ΠΠ.3) με 

ουςιαςτικϋσ πληροφορύεσ για νϋεσ προςεγγύςεισ και καινοτόμεσ μεθοδολογύεσ για τη χρόςη 

τεχνικών θεϊτρου για την υποςτόριξη ευϊλωτων ομϊδων· 

 την Go Up Εργαλειοθόκη για Διαπολιτιςμικό και Περιεκτικό Θϋατρο (ΠΠ.4) ςαν μύα χρόςιμη 

πηγό πρακτικών πληροφοριών για την ϊμεςη εφαρμογό τησ καινοτόμου μεθόδου του θεϊτρου 

για να βοηθόςει τουσ πρόςφυγεσ, τουσ αιτούντεσ αςύλου και τουσ μετανϊςτεσ να καλλιεργόςουν 

την ψυχικό ανθεκτικότητα και να βελτιώςουν τισ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ μϋςω τεχνικών 

θεϊτρου. 
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Το GO Up θα ϋχει ϊμεςο αντύκτυπο ςε καθηγητϋσ, εκπαιδευτϋσ, διδϊςκοντεσ και ςυμβούλουσ -

προςωπικό από εταύρουσ και ςυνεργϊτεσ - τησ εκπαύδευςησ Ενηλύκων που ςυμμετϋχουν ςτο 

πρόγραμμα κατϊρτιςησ ςε κϊθε χώρα για την εφαρμογό των πιλοτικών ςχεδύων καθώσ και ςε 

πρόςφυγεσ, αιτούντεσ αςύλου και μετανϊςτεσ που ςυμμετϋχουν ςτισ πιλοτικϋσ δοκιμϋσ. 

 

Το ϋργο υλοποιεύται από μύα κοινοπραξύα ϋξι εταύρων από 5 ευρωπαώκϋσ χώρεσ.  

 

2.  Σο Πρόγραμμα πουδών: προςϋγγιςη ςτισ 
Διδακτικϋσ Ενότητεσ GO UP 

 
Το Πρόγραμμα Σπουδών ϋχει ςτόχο να προςδιορύςει και να ςχεδιϊςει τισ ικανότητεσ, τισ 

γνώςεισ και τισ δεξιότητεσ που οι καθηγητϋσ και οι εκπαιδευτϋσ ενηλύκων πρϋπει να 

καλλιεργόςουν ςχετικϊ με τον χρηματικό και οικονομικό αλφαβητιςμό των 

μεταναςτριών για επιχειρηματικό ϋνταξη. Το GO UP Πρόγραμμα Σπουδών θα διευκολύνει 

την αναγνώριςη των ικανοτότων ςε διαφορετικϋσ χώρεσ, υποςτηρύζοντασ την 

κινητικότητα των καθηγητών και εκπαιδευτών ενηλύκων ςε όλη την Ευρώπη και 

προωθώντασ τη δια βύου μϊθηςη, την πιςτοπούηςη δεξιοτότων και τισ μονϊδεσ 

κατϊρτιςησ. 

Η ςυνειςφορϊ των Εταύρων ςτη διαδικαςύα υπόρξε ωσ εξόσ: 

 διαμόρφωςη ενόσ Θεωρητικού Πλαιςύου που να αναλύει τα ευρωπαώκϊ και εθνικϊ 

πλαύςια επαγγελματικών προςόντων· 

 προςδιοριςμόσ του Πλαιςύου Ικανοτότων που απαιτεύται και δημιουργύα των 

Εκπαιδευτικών Ενοτότων· 

 ανϊπτυξη των Μαθηςιακών Αποτελεςμϊτων που εκφρϊζονται με όρουσ Γνώςεων, 

Δεξιοτότων και Ικανοτότων. 

ΕΣΑΙΡΟ ΧΩΡΑ ΟΡΓΑΝΩΗ 

D1 PT SOLIM   Solidariedade Imigrante 

D2 ES INFODEF Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación S.L 

D3 TU PERA Pera Fine Arts Education Centre 

D4 ES LBP Asociacion La Bien Paga’ Espacio Escénico 

D5 GR ΙΑΣΙΣ ΙΑΣΙΣ 

D6 IR INQS Innoquality Sistem 
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Η αναγνώριςη και ο προςδιοριςμόσ των Ενοτότων Μαθηςιακών Αποτελεςμϊτων ϋχει 

ςχεδιαςτεύ ακολουθώντασ τισ οδηγύεσ και τισ αρχϋσ του ΕΠΕΠ (Ευρωπαώκό Πλαύςιο 

Επαγγελματικών Προςόντων) και του ECVET. Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών εύναι ϋνασ 

Ανοιχτόσ Εκπαιδευτικόσ Πόροσ (OER) διαθϋςιμοσ ςτα Αγγλικϊ και ςε όλεσ τισ γλώςςεσ τησ 

κοινοπραξύασ και προςβϊςιμοσ μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του ϋργου. 

 

Περιγραφό των ςτοιχεύων που θα περιλαμβϊνονται ςτο 

Πρόγραμμα πουδών 
 

τόχοσ 
Συνολικό περιγραφό του ςκοπού, τησ πρόθεςησ ό του ςτόχου τησ Εκπαιδευτικόσ 

Ενότητασ 

 

Κριτόρια Επύδοςησ 
Προδιαγραφϋσ βϊςει των οπούων ϋνα ϊτομο θεωρεύται ικανό ςε κϊθε Ενότητα 

Μαθηςιακών Αποτελεςμϊτων. Με ϊλλα λόγια, μύα πολύ ςύντομη περιγραφό εκεύνων των 

ενεργειών που χρειϊζεται να επιδεικνύει ϋνα ϊτομο ςτο απαιτούμενο πεδύο ικανότητασ 

μετϊ την ολοκλόρωςη τησ Εκπαιδευτικόσ Ενότητασ. 

 

Ενότητεσ Μαθηςιακών Αποτελεςμϊτων 
 Γνώςεισ 

Συλλογό γεγονότων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που ςχετύζονται με το πεδύο 

ςπουδών ό επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

 Δεξιότητεσ 

Ικανότητα εφαρμογόσ των γνώςεων και χρόςησ των αποκτημϋνων πόρων για την 

εκπλόρωςη των καθηκόντων και την επύλυςη προβλημϊτων. Μπορεύ να εύναι γνωςτικϋσ 

(χρόςη λογικόσ, διαιςθητικόσ ό δημιουργικόσ ςκϋψησ) ό πρακτικϋσ (που προώποθϋτουν 

χειρωνακτικό επιδεξιότητα και τη χρόςη μεθόδων, υλικών, εργαλεύων και οργϊνων) 

 Τπευθυνότητα και Αυτονομύα 

Ικανότητα εκτϋλεςησ καθηκόντων και επύλυςησ προβλημϊτων υψηλότερου ό 

χαμηλότερου επιπϋδου πολυπλοκότητασ και διαφορετικϊ επύπεδα αυτονομύασ και 

υπευθυνότητασ 

 

Το GO UP Πρόγραμμα Σπουδών ςτοχεύει ςτο επύπεδο 4 του ΕΠΕΠ. 

 

Επύπεδο 

επαγγελματ

ικών 

προςόντων 

Γνώςεισ Δεξιότητεσ Τπευθυνότητα και Αυτονομύα 
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Επύπεδο 

επαγγελματ

ικών 

προςόντων 

Γνώςεισ Δεξιότητεσ Τπευθυνότητα και Αυτονομύα 

Επύπεδο 4 

Αντικειμενικϋσ και 

θεωρητικϋσ 

γνώςεισ ςε ευρϋα 

πλαύςια εντόσ ενόσ 

πεδύου εργαςύασ ό 

ςπουδών. 

 

Ένα εύροσ 

γνωςτικών και 

πρακτικών 

δεξιοτότων που 

απαιτούνται για την 

παραγωγό λύςεων 

ςε ςυγκεκριμϋνα 

προβλόματα ςε ϋνα 

πεδύο εργαςύασ ό 

ςπουδών. 

Εξϊςκηςη τησ αυτό-διαχεύριςησ 

εντόσ των οδηγιών των πλαιςύων 

εργαςύασ ό ςπουδών που εύναι 

ςυνόθωσ προβλϋψιμα αλλϊ 

υπόκεινται ςε αλλαγϋσ. 

 

Επύβλεψη τησ καθημερινόσ εργαςύασ 

ϊλλων, αναλαμβϊνοντασ κϊποιεσ 

ευθύνεσ για την αξιολόγηςη και τη 

βελτύωςη δραςτηριοτότων 

εργαςύασ ό ςπουδών. 

 

Εξωτερικού πόροι 

Σύνολο διαθϋςιμων πόρων που μπορεύ να βοηθόςουν ςτην επύτευξη των προβλεπόμενων 

ενεργειών (οριςμϋνα παραδεύγματα ϋχουν ςυμπεριληφθεύ ςτισ Εκπαιδευτικϋσ Ενότητεσ). 
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Ενότητεσ Μαθηςιακών Αποτελεςμϊτων (Ε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε1. Διαμόρφωςη ενόσ προγρϊμματοσ για 

την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ 

ανθεκτικότητασ και τη βελτύωςη των 

διαπολιτιςμικών ικανοτότων προςφύγων 

και αιτούντων αςύλου μϋςω τεχνικών 

θεϊτρου 

Ε2. Καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ 

ανθεκτικότητασ προςφύγων και 

αιτούντων αςύλου 

Ε3. Βελτύωςη των διαπολιτιςμικών 

ικανοτότων μϋςω του θεϊτρου 

Ε4. Καλλιϋργεια κοινωνικών 

και προςωπικών δεξιοτότων 

Θεατρικϋσ τεχνικϋσ για την καλλιϋργεια τησ 

ψυχικόσ ανθεκτικότητασ και την 

ενδυνϊμωςη προςφύγων και αιτούντων 

αςύλου 

Ε5. Σεχνικϋσ του Θεϊτρου 

των Καταπιεςμϋνων 
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Να προςφϋρει μύα γενικό επιςκόπηςη του Έργου «Go Up: Καλλιϋργεια τησ Ψυχικόσ Ανθεκτικότητασ 

και Βελτύωςη των Διαπροςωπικών Ικανοτότων Προςφύγων και Αιτούντων Αςύλου» (προςϋγγιςη, 

ςτόχοι, υποςτηρικτικό υλικό και προώόντα), περιγρϊφοντασ τισ ςημαντικότερεσ πτυχϋσ ςχετικϊ με 

τη διαδικαςύα υλοπούηςόσ του (ςχεδιαςμόσ, διαχεύριςη και αξιολόγηςη). 

   
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ Ενότητασ, οι μαθητϋσ θα μπορούν να: 

 Δεύχνουν μύα γενικότερη κατανόηςη του πώσ η καινοτόμοσ παιδαγωγικό προςϋγγιςη του 

ϋργου Go Up ςυμβϊλλει ςτην καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ και ςτη βελτύωςη των 

διαπολιτιςμικών ικανοτότων προςφύγων και αιτούντων αςύλου μϋςω θεατρικών τεχνικών.  

 Περιγρϊφουν τα βαςικϊ ςημεύα παιδαγωγικών μεθόδων όπωσ οι τεχνικϋσ θεϊτρου για τη 

βελτύωςη των ευκαιριών του πληθυςμού των προςφύγων, των αιτούντων αςύλου και των 

μεταναςτών.  

 Καταςτρώνουν δραςτηριότητεσ καλλιϋργειασ ικανοτότων που να βαςύζονται ςε καινοτόμεσ 

εκπαιδευτικϋσ τεχνικϋσ όπωσ το δρϊμα, για να ςχεδιϊζουν κοινωνικϊ μονοπϊτια ενςωμϊτωςησ, τα 

οπούα θα απευθύνονται ςε πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου. 

 
 

Γν
ώ

ς
ει

σ Α1. Να περιγρϊφουν τα βαςικϊ 
ςημεύα τησ γενικόσ προςϋγγιςησ 
του Go Up για την υποςτόριξη τησ 
ϋνταξησ μεταναςτών και 
προςφύγων μϋςω τεχνικών 
θεϊτρου. 
Α2. Να επιδεικνύουν τισ βαςικϋσ 
ϋννοιεσ ςχετικϊ με τισ 
αποτελεςματικϋσ διδακτικϋσ και 
μαθηςιακϋσ μεθόδουσ ςτη μη-
τυπικό και ανεπύςημη εκπαύδευςη 
Α3. Να παρουςιϊζουν γνώςεισ 
ςχετικϊ με την εφαρμογό 
θεατρικών παιδαγωγικών 
τεχνικών ςε εκπαιδευτικϊ 
προγρϊμματα ενςωμϊτωςησ που 
απευθύνονται ςε πρόςφυγεσ και 
αιτούντεσ αςύλου  
Α4. Να ςυνδυϊζουν 
μαθητοκεντρικϋσ προςεγγύςεισ και 
ενδυνϊμωςη με το θϋατρο των 
καταπιεςμϋνων ςαν παιδαγωγικό 
μϋθοδο· και την πολιτιςμικό 
ποικιλομορφύα ωσ πηγό 
εμπλουτιςμού 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ Β1. Να εφαρμόζουν καινοτόμεσ 

προςεγγύςεισ ςτισ διαδικαςύεσ 
διδαςκαλύασ και μϊθηςησ 
Β2. Να αναλύουν και να 
ςτοχϊζονται ςχετικϊ με τη 
διαδικαςύα διδαςκαλύασ και 
μϊθηςησ και τη δυναμικό που 
ϋγκειται ςτην προςϋγγιςη του 
θεϊτρου των καταπιεςμϋνων για 
την ενδυνϊμωςη των μαθητών. 
Β3. Να αναγνωρύζουν πώσ, με 
βϊςη θεατρικϋσ τεχνικϋσ, να 
ενθαρρύνουν τουσ μαθητϋσ να 
ςυμμετϋχουν πιο ενεργϊ ςτην 
εμπειρύα, την ανακϊλυψη, την 
πρόκληςη, την ανϊλυςη, τη 
ςύγκριςη, τον ςτοχαςμό και τη 
ςυνεργαςύα. 
Β4. Να αναγνωρύζουν τισ 
δυνατότητεσ τησ πολιτιςμικόσ 
ποικιλομορφύασ ωσ πηγόσ 
εμπλουτιςμού 

Τ
π

ευ
θ

υ
νό

τη
τα

 κ
α

ι Α
υ

το
νο

μ
ύα

 Γ1. Να παρϋχουν μύα επιςκόπηςη 
τησ τόνωςησ τησ μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ από το Έργο Go Up για 
να βοηθηθούν οι μαθητϋσ μϋςω 
θεατρικών τεχνικών να 
αναπτύξουν διαπολιτιςμικό 
ικανότητα και ψυχικό 
ανθεκτικότητα.  
Γ2. Να ςυμβϊλλουν ςτην 
εφαρμογό θεατρικών τεχνικών 
μϋςω τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ και 
διδαςκαλύασ. 
Γ3. Να προωθούν καινοτόμεσ 
παιδαγωγικϋσ μεθόδουσ ςαν 
θεατρικϋσ τεχνικϋσ για τη βελτύωςη 
των δεξιοτότων προςφύγων και 
αιτούντων αςύλου.  
Γ4. Να κατανοούν την 
παιδαγωγικό προςϋγγιςη για να 
καλλιεργόςουν την ψυχικό 
ανθεκτικότητα μϋςω θεατρικών 
τεχνικών για να βελτιωθούν οι 
ςυνθόκεσ των προςφύγων και των 
αιτούντων αςύλου  
Γ5. Να κατανοούν τον ρόλο τησ 
ανϊπτυξησ τησ διαπολιτιςμικόσ 
ικανότητασ για την επύτευξη τησ 
εκπαύδευςησ τησ ενςωμϊτωςησ 

 Εξοπλιςμόσ ΤΠ: υπολογιςτϋσ, λογιςμικό, ςυςκευό προβολόσ 

Στόχοσ 

Ενότητα 1. Διαμόρφωςη ενόσ προγράμματοσ για την καλλιζργεια τησ ψυχικήσ 
ανθεκτικότητασ και τη βελτίωςη των διαπολιτιςμικϊν ικανοτήτων προςφφγων και 
αιτοφντων αςφλου μζςω τεχνικϊν θεάτρου 

Εξωτερικοί Πόροι 
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 Εύδη γραφεύου και/ό χαρτοπωλεύου 

 Εγχειρύδιο, Εργαλειοθόκη 

 Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Διαδύκτυο 

 

 
Να προςδιορύςει τη ςημαςύα τησ ψυχικόσ ανθεκτικότητασ ςτη διαδικαςύα τησ ϋνταξησ· να βοηθόςει 

την ομϊδα-ςτόχο ςτην αναγνώριςη και την καλλιϋργεια αυτού του χαρακτηριςτικού τησ 

προςωπικότητασ ανϊλογα με τον αντύςτοιχο πολιτιςμό τησ· μϋςω τεχνικών δραματοθεραπεύασ, η 

Ενότητα αυτό θα προςπαθόςει να ενιςχύςει και να ενδυναμώςει την αυτεπύγνωςη και την 

αυτοδιϊθεςη των ατόμων. 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ Ενότητασ, οι μαθητϋσ θα μπορούν να: 

 Ορύζουν την ψυχικό ανθεκτικότητα και να διακρύνουν τισ βαςικϋσ τησ ϋννοιεσ· 

 Υποςτηρύζουν τουσ δικαιούχουσ για να καθορύζουν και να αξιολογούν τισ δικϋσ τουσ 

ανϊγκεσ και· 

 Εκπαιδεύουν τουσ δικαιούχουσ να εύναι πιο ευϋλικτοι όταν αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ. 

 

Γν
ώ

ς
ει

σ Α1. Βαςικϋσ γνώςεισ για τον 
οριςμό και τη ςημαςύα τησ 
ψυχικόσ ανθεκτικότητασ.  
Α2. Να γνωρύζουν τισ εργαςύεσ 
δραματοθεραπεύασ που 
αποςκοπούν να 
κινητοποιόςουν τουσ 
δικαιούχουσ για να εκφρϊςουν 
τα ςυναιςθόματϊ τουσ. 
 Α3. Γνώςεισ για τα βαςικϊ 
ςτοιχεύα που προϊγουν ό 
εμποδύζουν την ψυχικό 
ανθεκτικότητα, αντιςτούχωσ.  
Α4. Βαςικϋσ γνώςεισ για τη 
χρόςη των αντύςτοιχων 
πολιτιςμών των δικαιούχων 
για να ενιςχύςουν την ψυχικό 
τουσ ανθεκτικότητα. 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ Β1. Να μπορούν να 

καταλϊβουν το νόημα τησ 
ψυχικόσ ανθεκτικότητασ και 
να προςπαθούν να 
ενδυναμώνουν αυτό το 
χαρακτηριςτικό για να 
ανακϊμπτουν γρηγορότερα 
από τισ δυςκολύεσ.  
Β2. Να προςαρμόζουν 
εργαςύεσ δραματοθεραπεύασ 
και να τισ εντϊςςουν ςτη 
ςυμπεριφορϊ των 
δικαιούχων. 
Β3. Να αναγνωρύζουν τισ 
ςυνθόκεσ που προωθούν, με 
θετικό ό αρνητικό τρόπο, την 
ψυχικό ανθεκτικότητα. 
Β4.  Να βρουν εκεύνα τα 
χαρακτηριςτικϊ από τουσ 
διαφορετικούσ πολιτιςμούσ 
τα οπούα ενδυναμώνουν την 
ψυχικό ανθεκτικότητα των 
δικαιούχων.  
 

Τ
π

ευ
θ

υ
νό

τη
τα

 κ
α

ι Α
υ

το
νο

μ
ύα

 Γ1. Να αναλαμβϊνουν την 
ευθύνη να προςπαθούν να 
εύναι ψυχικϊ ανθεκτικότεροι 
ςτισ καθημερινϋσ ςυνθόκεσ.  
Γ2. Να αποδεικνύουν τα 
καθόκοντα αυτϊ ςτισ 
καθημερινϋσ τουσ 
υποχρεώςεισ.  
Γ3. Να αξιολογούν τουσ 
παρϊγοντεσ που απαιτούν από 
τουσ δικαιούχουσ να εύναι 
ψυχικϊ ανθεκτικότεροι. 
Γ4. Να εφαρμόζουν αυτϊ τα 
πολιτιςμικϊ χαρακτηριςτικϊ 
για να ενδυναμώςουν την 
ψυχικό τουσ ανθεκτικότητα.  

 
 

 
 Εξοπλιςμόσ ΤΠ: ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ, φορητού υπολογιςτϋσ, ςυςκευό προβολόσ, 

πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Καλλιζργεια τησ ψυχικήσ ανθεκτικότητασ προςφφγων και αιτοφντων 
αςφλου 

Στόχοσ 
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 Υλικϊ για εργαςτόρια 

 Εγχειρύδιο, Εργαλεύα, δραςτηριότητεσ, μεθοδολογύεσ 

 

 
Να κατανοόςουν και να εκτιμόςουν την πολυπολιτιςμικότητα ςαν πηγό εμπλουτιςμού και το 

Θϋατρο ςαν ϋνα καινοτόμο παιδαγωγικό εργαλεύο για να βελτιώςουν τισ διαπροςωπικϋσ ικανότητεσ 

των προςφύγων και των αιτούντων αςύλου.  

 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ Ενότητασ, οι μαθητϋσ θα μπορούν να: 

 Ερμηνεύουν τισ υποθϋςεισ, τισ προκαθοριςμϋνεσ αντιλόψεισ, τα ςτερεότυπα, τισ 

προκαταλόψεισ και τισ εμφανεύσ και ςυγκεκαλυμϋνεσ διακρύςεισ τισ δικϋσ τουσ και εκεύνεσ των 

ϊλλων ανθρώπων. 

 Εφαρμόζουν διαπολιτιςμικό προςϋγγιςη ςτισ παιδαγωγικϋσ ςτρατηγικϋσ δρϊματοσ για να 

βοηθούν τουσ μαθητϋσ να μαθαύνουν από το θϋατρο και μϋςω αυτού για ϊλλουσ ανθρώπουσ 

διαφορετικών πολιτιςμικών αποχρώςεων με μύα ποικιλύα προοπτικών. 

  

  
 

Γν
ώ

ς
ει

σ Α1. Να ορύζουν τισ βαςικϋσ 

ϋννοιεσ τησ διαπολιτιςμικότητασ 

Α2. Να δεύχνουν βαςικϋσ 

γνώςεισ για τη διαχεύριςη τησ 

πολυπολιτιςμικότητασ και για 

τισ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ 

(μειονοτικϋσ και πλειονοτικϋσ 

ομϊδεσ). 

Α3. Να εξηγούν πώσ η 

διαπολιτιςμικό ικανότητα 

βελτιώνει την εκπαύδευςη τησ 

ενςωμϊτωςησ 

Α4. Να ςυνοψύζουν τεχνικϋσ 

βαςιςμϋνεσ ςτο θϋατρο για να 

αναπτύςςουν τη διαπολιτιςμικό 

ικανότητα.  

Α5. Να παρουςιϊζουν το πώσ 

διευκολύνεται ϋνα 

διαπολιτιςμικό περιβϊλλον ςε 

ϋνα πρόγραμμα που 

υποςτηρύζει τουσ μετανϊςτεσ 

μϋςω του θεϊτρου. 

 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ Β1. Να απομακρύνουν από το 

επύκεντρο τη δικό τουσ οπτικό 

γωνύα λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 

προοπτικϋσ ϊλλων ανθρώπων 

εκτόσ από τισ δικϋσ τουσ. 

Β2. Να προςαρμόζουν τη 

ςυμπεριφορϊ τουσ ςε νϋα 

πολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα. 

 Β3. Να αναλύουν κοινωνικο-

πολιτιςμικϊ πλαύςια για να 

προςεγγύζουν διαφορετικϋσ 

πολιτιςμικϋσ λογικϋσ και να 

αναγνωρύζουν μοτύβα 

ενςωμϊτωςησ και διϊκριςησ. 

Β4. Να αναγνωρύζουν τα 

ςτερεότυπα ςαν ευκαιρύεσ για 

ςυζότηςη και ςτοχαςμό με 

τουσ μαθητϋσ ςχετικϊ με το 

πώσ δημιουργούνται και 

διατηρούνται τα ςτερεότυπα, 

καθώσ και το πώσ πρϋπει να 

αμφιςβητούνται.  

Β5. Να εφαρμόζουν την 

παιδαγωγικό του θεϊτρου των 

καταπιεςμϋνων για να 

βελτιώςουν τη διαπολιτιςμικό 

ικανότητα 

 

Τ
π

ευ
θ

υ
νό

τη
τα

 κ
α

ι Α
υ

το
νο

μ
ύα

 Γ1. Να προωθούν τη 

μαθητοκεντρικό προςϋγγιςη 

μϋςω τησ μαθηςιακόσ 

διδαςκαλύασ 

Γ2. Να κατανοούν και να 

ςϋβονται ϊτομα που 

θεωρούνται ότι ϋχουν 

διαφορετικϋσ πολιτιςμικϋσ 

αποχρώςεισ από τισ δικϋσ τουσ. 

Γ3. Να βοηθούν τουσ μαθητϋσ να 

αμφιςβητούν πολιτιςμικϊ 

ςτερεότυπα και 

προκαταλόψεισ. 

Γ4. Να ςυμβϊλλουν ςτη 

δημιουργύα θετικών και 

εποικοδομητικών ςχϋςεων με 

ϊτομα από διαφορετικϊ 

πολιτιςμικϊ πλαύςια. 

Γ5. Να βοηθούν τουσ μαθητϋσ να 

αναπτύξουν τη διαπροςωπικό 

ικανότητα μϋςω θεατρικών 

τεχνικών 

 

Κριτήρια Επίδοςησ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Βελτίωςη των διαπροςωπικϊν ικανοτήτων μζςω του θεάτρου. 
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 Εξοπλιςμόσ ΤΠ: υπολογιςτϋσ, λογιςμικό, ςυςκευό προβολόσ 

 Εύδη γραφεύου και/ό χαρτοπωλεύου 

 Εγχειρύδιο, Εργαλειοθόκη 

 Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, Διαδύκτυο 

 

Ο ςτόχοσ τησ Ενότητασ αυτόσ εύναι η καλλιϋργεια κοινωνικών και προςωπικών δεξιοτότων ςε 
πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου μϋςω τεχνικών θεϊτρου, για να τουσ βοηθόςουν ςτο χτύςιμο 
καλών ςχϋςεων με ϊλλουσ ανθρώπουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ατόμων από ϊλλουσ πολιτιςμούσ, 
ϋτςι ώςτε να μειωθεύ το ϊγχοσ και η αγωνύα ςτη ζωό τουσ και να διευκολυνθεύ η ϋνταξό τουσ ςτισ 
κοινωνύεσ υποδοχόσ. 
 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ Ενότητασ, οι μαθητϋσ θα μπορούν να: 

 Βελτιώνουν τισ κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ δεξιότητεσ προςφύγων και αιτούντων αςύλου 
μϋςω τεχνικών θεϊτρου.  

 Υποςτηρύζουν τουσ δικαιούχουσ-ςτόχουσ ςτο χτύςιμο μακροχρόνιων προςωπικών και 
διαπολιτιςμικών φιλικών ςχϋςεων μϋςω αποτελεςματικών κοινωνικών δεξιοτότων.  

 Εκπαιδεύουν τουσ δικαιούχουσ να ϋχουν επύγνωςη των δικών τουσ αναγκών, ςεβόμενοι 
παρϊλληλα τισ ανϊγκεσ των ϊλλων. 

 

Γν
ώ

ς
ει

σ Α1. Να προςδιορύζουν τισ 
κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ 
δεξιότητεσ που πρϋπει να 
αναπτυχθούν από τουσ 
πρόςφυγεσ και τουσ αιτούντεσ 
αςύλου 
Α2. Να περιγρϊφουν ςε γενικϋσ 
γραμμϋσ τισ κύριεσ θεατρικϋσ 
τεχνικϋσ για την καλλιϋργεια 
κοινωνικών και προςωπικών 
δεξιοτότων 
Α3. Να ερμηνεύουν τη ςημαςύα 
του διαπολιτιςμικού πλαιςύου 
για να υποςτηρύζουν τουσ 
μετανϊςτεσ και τουσ 
πρόςφυγεσ για την ανϊπτυξη 
των κοινωνικών και 
προςωπικών τουσ δεξιοτότων 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ Β1. Να αναγνωρύζουν τισ 

κύριεσ προςωπικϋσ και 
κοινωνικϋσ δεξιότητεσ που 
ςχετύζονται με την 
προςωπικό ανϊπτυξη των 
προςφύγων και των 
αιτούντων αςύλου.  
Β2. Να εφαρμόζουν 
διαφορετικϋσ τεχνικϋσ 
θεϊτρου για να καλλιεργούν 
κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ 
δεξιότητεσ.  
Β3. Να εφαρμόζουν 
διαπροςωπικϋσ προςεγγύςεισ 
ςτην καλλιϋργεια κοινωνικών 
και προςωπικών δεξιοτότων 
των προςφύγων και των 
αιτούντων αςύλου.  

Τ
π

ευ
θ

υ
νό

τη
τα

 κ
α

ι Α
υ

το
νο

μ
ύα

 Γ1. Να ηγούνται διαδικαςιών 
ανϊπτυξησ των κοινωνικών και 
προςωπικών δεξιοτότων για 
να βοηθούν τουσ πρόςφυγεσ 
και τουσ αιτούντεσ αςύλου να 
γύνονται κοινωνικϊ ικανού.  
Γ2. Να ςυμβϊλλουν ςτην 
αποτελεςματικό χρόςη των 
τεχνικών θεϊτρου για τη 
βελτύωςη των προςωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτότων 
Γ3. Να προωθούν μύα 
διαπολιτιςμικό προςϋγγιςη 
ςτην κοινωνικό ϋνταξη των 
προςφύγων και των αιτούντων 
αςύλου.  
 
 
 

 

Στόχοσ 

Τεχνικζσ θεάτρου για την καλλιζργεια τησ ψυχικήσ ανθεκτικότητασ και την ενδυνάμωςη 
προςφφγων και αιτοφντων αςφλου. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Καλλιζργεια κοινωνικϊν και προςωπικϊν δεξιοτήτων. 

Κριτήρια επίδοςησ 

Μαθηςιακά αποτελζςματα 
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 Εξοπλιςμόσ ΤΠ: ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ, φορητού υπολογιςτϋσ, ςυςκευό προβολόσ, 
πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο 

 Εύδη γραφεύου και/ό χαρτοπωλεύου όπωσ χαρτύ, ςτιλό, μολύβι, φϊκελοσ κλπ. 

 Εγχειρύδιο, Εργαλειοθόκη, Μεθοδολογύεσ  

 

 

 
Ο ςτόχοσ αυτόσ τησ Ενότητασ εύναι να παρϋχει τισ απαραύτητεσ γνώςεισ και δεξιότητεσ ςτουσ 

επαγγελματύεσ που ςτηρύζουν μετανϊςτεσ, πρόςφυγεσ και αιτούντεσ αςύλου ςχετικϊ με τισ κύριεσ 

τεχνικϋσ του Θεϊτρου των Καταπιεςμϋνων και τη χρόςη του για την καλλιϋργεια τησ ψυχικόσ 

ανθεκτικότητασ και την ενδυνϊμωςη μεταναςτών και προςφύγων. 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ Ενότητασ, οι μαθητϋσ θα μπορούν να: 

 Συνοψύζουν τισ κύριεσ αρχϋσ των μεθοδολογιών του Augusto Boal και τισ τα θεμελιώδη 

ςτοιχεύα των τεχνικών του Θεϊτρου των Καταπιεςμϋνων (ΘΚ). 

 Να εφαρμόζουν τεχνικϋσ του ΘΚ για την ενδυνϊμωςη των μεταναςτών γενικότερα και των 

προςφύγων και των αιτούντων αςύλου ειδικότερα και για την υποςτόριξη τησ καλλιϋργειασ τησ 

ψυχικόσ τουσ ανθεκτικότητασ. 

 Να υποςτηρύζουν τουσ δικαιούχουσ-ςτόχουσ ςτο χτύςιμο μακροχρόνιων προςωπικών και 

διαπολιτιςμικών φιλικών ςχϋςεων μϋςω αποτελεςματικών κοινωνικών δεξιοτότων.  

 

Γν
ώ

ς
ει

σ Α1. Να επιδεικνύουν γνώςεισ 
ςχετικϊ με τισ μεθοδολογύεσ 
του Augusto Boal  
Α2. Να παρουςιϊζουν ςε 
γενικϋσ γραμμϋσ τα θεμελιώδη 
ςτοιχεύα των τεχνικών του ΘΚ 
που εύναι ςημαντικϊ για τον 
κοινωνικό μεταςχηματιςμό 
Α3. Να ςυνοψύζουν τα 
θεμελιώδη ςτοιχεύα των 
τεχνικών και τησ θεωρητικόσ 
δομόσ του ΘΚ  
Α4. Να επιδεικνύουν βαςικϋσ 
λειτουργικϋσ γνώςεισ των 5 
κατηγοριών παιχνιδιών ςτο 
ΘΚ 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
σ Β1. Ικανότητα να 

διευκολύνουν τη ςυνεργαςύα 
των παικτών  
Β2. Ικανότητα να 
αναγνωρύζουν τισ ανϊγκεσ 
και τισ προςδοκύεσ 
μεταναςτών και προςφύγων 
Β3. Ικανότητα να ςυν-
δημιουργούν προτϊςεισ για 
κοινωνικό αλλαγό  
Β4. Ικανότητα να από-
μηχανοποιούν το ςώμα το 
πνεύμα για ςυμμετοχό 
Β5. Εφαρμογό τησ 
αποκτημϋνησ γνώςησ του ΘΚ 
ςε μύα παραγωγό Θεατρικού 
Φόρουμ 

Τ
π

ευ
θ

υ
νό

τη
τα

 κ
α

ι Α
υ

το
νο

μ
ύα

 Γ1. Να υλοποιούν 
διαφορετικϋσ ςτρατηγικϋσ και 
τεχνικϋσ του ΘΚ για να 
διευκολύνουν τη ςυνεργαςύα 
μεταξύ παικτών  
Γ2. Να ενθαρρύνουν την 
ϋκφραςη αναγκών και 
προςδοκιών από μετανϊςτεσ 
και πρόςφυγεσ 
Γ3. Να εφαρμόζουν ϋνα εύροσ 
τεχνικών του ΘΚ  
Γ4. Να καθοδηγούν την από-
μηχανοπούηςη ςώματοσ και 
πνεύματοσ χρηςιμοποιώντασ 
το μοντϋλο των 5 κατηγοριών  
Γ5. Να διενεργούν και να 
προςαρμόζουν 
δραςτηριότητεσ Θεατρικού 
Φόρουμ 

 

Εξωτερικοί πόροι 

Τεχνικζσ θεάτρου για την καλλιζργεια τησ ψυχικήσ ανθεκτικότητασ και την ενδυνάμωςη 
προςφφγων και αιτοφντων αςφλου. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Τεχνικζσ του Θεάτρου των Καταπιεςμζνων 

Κριτήρια επίδοςησ 

Μαθηςιακά αποτελζςματα 
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 Εξοπλιςμόσ ΤΠ: ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ, φορητού υπολογιςτϋσ, ςυςκευό προβολόσ, πρόςβαςη 

ςτο διαδύκτυο 

 Εύδη γραφεύου και/ό χαρτοπωλεύου όπωσ χαρτύ, ςτιλό, μολύβι, φϊκελοσ κλπ. 

 Εγχειρύδιο, Εργαλειοθόκη, Μεθοδολογύεσ  

 

Εξωτερικοί πόροι 


