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kullanımından  herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. 
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1. Giriş 
 

GO UP projesinin amacı, öğretmenleri, eğitimcileri ve danışmanları tiyatro teknikleriyle esneklik ve 

kültürlerarası yetkinlikleri artırmak için özel olarak tasarlanmış yenilikçi yöntemler ve araçlar ile 

destekleyerek mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin yetişkin eğitimine katılımını artırmaktır.   

 

Ayrıca, GO UP projesi, öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde aktif bir rol oynamalarına yardımcı 

olan Diyalojik öğrenme (diyalog yoluyla gerçekleşen öğrenme) ve Akran öğrenme gibi yenilikçi 

pedagojileri de uygulayacaktır. 

 

Bunu yapmak için 6 ortaktan oluşan bir konsorsiyum, projede aşağıdaki yöntemlerin birlikte 

yaratılmasına öncülük etti: 

 GO UP Online Dijital Veritabanı (EÇ.1): kültürlerarası ve kapsayıcı tiyatroda yenilikçi uygulamaların, 

projelerin, politikaların, metodolojilerin, pedagojik yaklaşımların, kaynakların ve araçların kapsamlı 

bir derlemesi; 

 Kültürlerarası yetkinlikleri öğretmek ve mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin kültürel 

entegrasyonunu desteklemek için tiyatro tekniklerinin kullanımı ile ilgili öğrenme çıktılarının 

tanınmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak için ECVET Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro 

Eğitim Programı (EÇ.2); 

 Korunmasız grupları desteklemek için tiyatro tekniklerinin kullanılması konusunda yeni yaklaşımlar 

ve yenilikçi metodolojiler hakkında derin bilgi içeren Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro Üzerine GO 

UP Pedagojik El Kitabı (EÇ.3); 

 Mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin tiyatro teknikleri yoluyla dayanıklılık oluşturmalarına ve 

kültürler arası yetkinlikleri artırmalarına yardımcı olmak için yenilikçi tiyatro yönteminin doğrudan 

uygulanması için kullanışlı bir pratik bilgi kaynağı olarak Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro için GO 

UP Araç Kutusu (EÇ.4). 

 

GO UP, her bir ülkede pilot denemelere katılan mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler kadar eğitim 

kursuna katılan Yetişkin eğitimi öğretmenleri, eğitmenleri ve danışmanları - ortaklar ve işbirlikçilerden 

oluşan personel - üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.  
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Proje, 5 Avrupa ülkesinden altı ortaktan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.  

 

2.  Eğitim Müfredatı: GO UP Öğrenme Ünitelerine 
Bakış  

 
Eğitim Müfredatı, göçmen kadınların girişimciliğe katılımı için finansal ve ekonomik 

okuryazarlığı üzerinde çalışması  gereken yetişkin eğitimi öğretmenleri ve eğitmenlerinin 

yeterlilikleri, bilgi ve becerilerini saptamayı ve tanımlamayı amaçlamaktadır. GO UP Eğitim 

Müfredatı, farklı ülkelerdeki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştıracak, Avrupa'daki yetişkin 

eğitimi öğretmenleri ve eğitmenlerinin hareketliliğini destekleyecek ve yaşam boyu öğrenme, 

beceri sertifikası ve eğitim kredisini destekleyecektir. 

Sürece Ortakların katılımı şu şekilde olacaktır: 

 Avrupa ve ulusal yeterlilik çerçevelerini analiz eden bir Teorik Çerçeve oluşturulması; 

 Gereken Yeterlilik Çerçevesinin tanımı ve Öğrenme Ünitelerinin oluşturulması; 

 Bilgi, Beceri ve Yeterlilikler açısından ifade edilen Öğrenme Çıktılarının geliştirilmesi. 

Öğrenme Çıktıları Ünitelerinin tanımlanması ve açıklanması Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve 

ECVET yönergelerine ve ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır. Mevcut Eğitim Müfredatı, 

İngilizce ve konsorsiyumun tüm dillerinde mevcut olan ve proje web sitesinden erişilebilen bir 

Açık Eğitim Kaynağıdır (AEK). 

 

 

 

 

ORTAK ÜLKE KURUM 

D1 PT SOLIM   Solidariedade Imigrante 

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

D3 TU PERA Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi  

D4 ES LBP Asociacion La Bien Paga’ Espacio Escénico 

D5 GR IASIS IASIS 

D6 IR INQS Innoquality System 
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Müfredata dahil edilecek öğelerin tanımı  
 

Amaç 
Öğrenme Ünitesinin amaç veya hedefinin genel açıklaması 

 

Performans Kriteri 
Bireyin her bir Öğrenme Çıktısı Ünitesi'nde yetkin olduğu kabul edilen standartlar. Yani, 

bireyin Öğrenme Ünitesinin tamamlanmasından sonra gerekli yeterlilik alanında göstermesi 

gereken bu eylemlerin çok kısa bir tanımı. 

 

Öğrenme Çıktıları Üniteleri 

 Bilgi 

Bir iş ya da öğrenme alanına ilişkin gerçekler, ilkeler, kuramlar ve uygulamalar 

bütünüdür. 

 Beceriler 

Görevleri yerine getirmek ve problemleri çözmek için bilgiyi kullanma ve uygulama 

yeteneğidir. Bilişsel beceriler (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünmeyi içeren) veya 

uygulama becerileri (el becerisi ile yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımını içeren) 

olarak tanımlanmaktadır. 

 Sorumluluk ve  Özerklik  

      Daha yüksek veya daha düşük karmaşıklık seviyesinde veya farklı sorumluluk ve özerklik       

      seviyelerinde görev geliştirme ve sorun çözme yeteneğidir.   

 

   GO UP Eğitim Müfredatı AYÇ seviye 4’ü hedeflemektedir.  

 

Yeterlilik  

Seviyesi  
Bilgi Beceriler  Sorumluluk ve Özerklik 

Seviye 4 

Bir iş veya öğrenme 

alanında olgusal ve 

teorik bilgi.  

    

 

Bir iş veya öğrenme 

alanında belirli 

problemlere bir dizi 

bilişsel ve pratik 

çözüm üretmek.  

 

Genellikle öngörülebilir ancak 

değişebilir olan iş veya eğitim 

içeriklerinin rehberliğinde öz-yönetim 

uygulayın.  

İş veya öğrenme aktivitelerinin 

değerlendirme ve geliştirilmesi için 

bazı sorumlulukları almak, 

diğerlerinin rutin çalışmalarını 

yönetmek.   

 

 

Dış Kaynaklar  

Öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olabilecek mevcut kaynaklar seti (bazı 

örnekler Öğrenme Ünitelerine dahil edilmiştir). 
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Öğrenme Çıktıları Üniteleri (Ü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü1. Tiyatro teknikleri ile mülteci ve 

sığınmacıların dayanıklılığını sağlamak ve 

kültürlerarası yetkinliklerini arttırmak için 

bir program oluşturulması  

Ü2. Mülteci ve sığınmacıların dayanıklılığını 

arttırmak 

Ü3. Tiyatro ile kültürlerarası yetkinliklerin 

artırılması 

Ü4. Sosyal ve kişisel beceriler 

eğitimi  

Dayanıklılık oluşturmak ve mültecileri ve 

sığınmacıları güçlendirmek için tiyatro 

teknikleri 

Ü5. Ezilenlerin Tiyatrosu 

Teknikleri 
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“Go Up: Mülteci ve Sığınmacıların Dayanıklılığını Sağlamak ve Kültürlerarası Yetkinliklerini Artırmak” 

Projesine genel bir bakış sağlamak  (yaklaşım, amaçlar, destekleyici materyal ve ürünler), uygulama 

süreci (tasarım, yönetim ve değerlendirme) ile ilgili en önemli hususların tanımlanması.  

Ünitenin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından öğrenciler, şunları yapabilecektir: 

 Go Up Projesi’nin yenilikçi pedagojik yaklaşımının tiyatro teknikleriyle mültecilerin ve 

sığınmacıların dayanıklılıklarını artırmaya ve kültürlerarası yeterliliklerini artırmaya nasıl katkıda 

bulunduğuna dair genel bir anlayış göstermek. 

 Mültecileri, sığınmacıları ve göçmen nüfusun imkanlarını geliştirmek için tiyatro teknikleri 

olarak yenilikçi pedagojik yöntemleri özetlemek.  

 Mülteci ve sığınmacılara yönelik kapsayıcı sosyal yollar çizmek için drama gibi yenilikçi eğitim 

tekniklerine dayalı kapasite geliştirme faaliyetleri geliştirmek. 

 

B
il

g
i K

n
o

w
le

d
g

e
 B1. Göçmenlerin ve mültecilerin 

tiyatro teknikleriyle 
entegrasyonunu desteklemek 
için Go Up'ın genel yaklaşımını 
ana hatlarıyla belirtmek. 
B2. Yaygın eğitimde etkili 
öğretim ve öğrenme 
yöntemlerinin temellerini 
göstermek.  
B3. Mültecilere ve sığınmacılara 
yönelik kapsayıcı eğitim 
programlarında teatral 
pedagojik tekniklerin 
uygulanması hakkında bilgi 
vermek.  
B4. Öğrenme merkezli 
yaklaşımları ve pedagojik bir 
yöntem olarak ezilenlerin 
tiyatrosu ile güçlendirmeyi ve 
zenginleştirme kaynağı olarak 
kültürel çeşitliliği bir araya 
getirmek.   

B
e

ce
ri

le
r 

 B1. Öğretme ve öğrenme 
süreçlerinde yenilikçi 
yaklaşımları uygulamak.  
B2. Öğrenenleri güçlendirmek 
için ezilenlerin tiyatrosu 
yaklaşımını öğretme ve 
öğrenme sürecinde analiz 
etmek ve yansıtmak.  
B3. Tiyatro teknikleri 
temelinde öğrencileri deneyim, 
keşif, meydan okuma, analiz, 
karşılaştırma, yansıtma ve 
işbirliğine aktif olarak dahil 
olmaya nasıl teşvik 
edeceklerini belirlemek. 
B4. Zenginleştirme kaynağı 
olarak kültürel çeşitlilik 
olanaklarını tanımak.   

S
o

ru
m

lu
lu

k
 v

e
 Ö

ze
rk

lik
  K1. Tiyatro teknikleriyle 

kültürlerarası yetkinlik ve 
dayanıklılık geliştirmek için 
öğrencilere yardımcı olmak 
üzere Go Up Projesi'nin 
öğrenme sürecine katkısına 
genel bir bakış sağlamak.  
K2. Öğrenme ve öğretme süreci 
ile tiyatro tekniklerinin 
uygulanmasına katkıda 
bulunmak.  
K3. Mülteci ve sığınmacıların 
becerilerini geliştirmek için 
yenilikçi pedagojik yöntemleri 
tiyatro teknikleri olarak teşvik 
etmek.  
K4. Mültecilerin ve sığınmacıların 
durumlarını iyileştirmek için 
teatral tekniklerle dayanıklılık 
oluşturmak için pedagojik 
yaklaşımı anlamak.  
K5. Kapsayıcı eğitime ulaşmak 
için kültürlerarası yetkinliğin 
geliştirilmesinin oynadığı rolü 
anlamak.   

 ET ekipmanları: bilgisayar, yazılım, projeksiyon 

 Ofis ve/veya kırtasiye malzemeleri  

 Manuel, Araç Kutusu  

 Medya, İnternet 

 

Amaç 

Öğrenme Çıktıları  

ÜNİTE 1. Tiyatro teknikleri ile mülteci ve sığınmacıların dayanıklılığını sağlamak ve 
kültürlerarası yetkinliklerini arttırmak için bir program oluşturulması  

Dış Kaynaklar  

Performans kriteri  
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Entegrasyon sürecinde dayanıklılığın önemini tanımlamak; hedef gruba, kendi kültürlerine bağlı olarak 
kişilik özelliklerini tanıma ve geliştirme konusunda yardımcı olmak; drama terapisi teknikleri ile bu Ünite 
bireylerin farkındalıklarını ve kendi kaderini tayinlerini güçlendirmeye çalışacaktır. 
Ünitenin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine, öğrenciler: 

• Dayanıklılığı tanımlamak ve temel kavramlarını ayırt etmek; 

• Yararlanıcıların kendi ihtiyaçlarını belirleme ve değerlendirme konusunda desteklenmesi ve;  

• Yararlanıcıları zorluklarla başa çıkmada daha dayanıklı olmaları için eğitmek. 

 

B
il

g
i B1. . Dayanıklılığın tanımı ve 

önemi hakkında temel bilgiler. 
B2. Yararlanıcıları duygularını 
ifade etme konusunda motive 
etmeyi amaçlayan drama 
terapisi görevleri hakkında bilgi 
sahibi olur. 
B3. Dayanıklılığı teşvik eden veya 
engelleyen temel unsurlar 
hakkında bilgi. 
B4. Dayanıklılıklarını 
güçlendirmek için yararlanıcıların 
kültürlerini kullanmaları 
hakkında temel bilgiler. 

B
e

ce
ri

  B1. Dayanıklılığın anlamını 
anlayabilmek ve zorluklarla  
daha çabuk başedebilmek için 
bu özelliği güçlendirmeye 
çalışmak.  
B2. Drama terapisi görevlerini 
uyarlamak ve bunları 
faydalanıcıların davranışlarına 
entegre etmek.  
B3. Olumlu ya da olumsuz bir 
şekilde dayanıklılığı teşvik eden 
koşulları tanımak.  
B4. Yararlanıcıların 
dayanıklılığını güçlendiren 
farklı kültürlerden özellikleri 
bulmak.  
 

S
o

ru
m

lu
lu

k
 v

e
 Ö

ze
rk

lik
  K1. Günlük koşullarda daha 

dirençli olmaya çalışma 
sorumluluğunu üstlenmek.  
K2. Bu görevleri günlük 
gereksinimlerinde göstermek. 
K3. Yararlanıcıların daha 
dayanıklı olmasını gerektiren 
faktörleri değerlendirmek.  
K4. Dayanıklılıklarını  
güçlendirmek için bu kültürel 
özellikleri uygulamak.  

 

 ET ekipmanları: bilgisayarlar, laptoplar, projektörler, internet erişimi  

 Workshop materyalleri  

 Manuel, Araçlar, aktiviteler, metodolojiler  

  

ÜNİTE 2. Mülteci ve sığınmacıların dayanıklılığını arttırmak 

Dış kaynaklar  

Amaçlar 
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Çeşitliliği bir zenginleştirme kaynağı olarak ve tiyatroyu mültecilerin ve sığınmacıların kültürlerarası 

yetkinliklerini geliştirmek için yenilikçi bir pedagojik araç olarak anlamak ve takdir etmek. 

Ünitenin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine, öğrenciler: 

 Kişinin kendi ve diğer insanların varsayımlarını, önyargılarını, kalıp yargılarını, önyargılarını, açık 

ve gizli ayrımcılığını yorumlamak. 

 Öğrencilerin tiyatrodan ve tiyatro aracılığıyla, farklı bakış açılarına sahip farklı kültürel ilişkilere 

sahip insanlar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak için kültürlerarası drama stratejilerini 

uygulamak.  

 

K
n

o
w

le
d

g
e

 B1.Kültürlerarasılığın temellerini 
tanımlamak 
B2. Çeşitlilik yönetimi ve 
kültürlerarası ilişkiler (azınlık ve 
çoğunluk grupları) hakkında 
temel bilgileri göstermek. 
B3. Kültürlerarası yeterliliğin 
kapsayıcı eğitimi nasıl 
geliştirdiğini açıklamak.  
B4. Kültürlerarası yetkinlik 
geliştirmek için tiyatroya dayalı 
teknikleri özetlemek.  
B5. Göçmenleri tiyatro 
aracılığıyla destekleyen bir 
programda kültürlerarası bir 
ortamın nasıl kolaylaştırılacağını 
göstermek.  

B
e

ce
ri

le
r B1. Kişinin kendi bakış açısıyla 

ilgilenmek, kendi bakış açısına 
ek olarak başkalarının bakış 
açılarını da dikkate almak.  
B2. Kişinin davranışını yeni 
kültürel ortamlara uyarlamak. 
B3. Farklı kültürel mantıklara 
yaklaşmak ve kapsayıcı ve 
ayrımcı kalıpları belirlemek için 
sosyokültürel bağlamı analiz 
etmek.  
B4. Kalıpyargıları, 
kalıpyargıların nasıl yaratıldığı 
ve sürdürüldüğü ve bunlara 
nasıl meydan okumaları 
gerektiği hakkında öğrencilerle 
tartışma ve yansıtma fırsatı 
olarak tanımlamak. 
B5. Kültürlerarası yetkinliği 
artırmak için ezilenlerin 
tiyatrosu pedagojisini  
uygulamak.  
 

S
o

ru
m

lu
lu

k
 v

e
 Ö

ze
rk

lik
 K1. Öğrenme süreci boyunca 

öğrenci merkezli yaklaşımı teşvik 
etmek. 
K2. Kendisinden farklı kültürel 
bağları olduğu düşünülen 
insanları anlamak ve saygı 
göstermek. 
K3. Öğrencilerin kültürel 
stereotiplere ve önyargılara 
meydan okumalarına yardımcı 
olmak. 
K4. Farklı kültürel bağlamlardan 
kişilerle olumlu ve yapıcı ilişkiler 
kurmaya katkıda bulunmak. 
K5. Tiyatro teknikleriyle 
öğrencilerin kültürlerarası 
yetkinlik geliştirmelerine 
yardımcı olmak. 

 

 ET ekipmanları: bilgisayar, yazılım, projeksiyon 

 Ofis ve/veya kırtasiye malzemeleri  

 Manuel, Araç Kutusu  

 Medya, İnternet 

 

  

Amaç 

Performans kriteri 

Öğrenme Çıktıları  
 

ÜNİTE 3. Tiyatro ile kültürlerarası yetkinliklerin artırılması 
 

Dış kaynaklar  
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Bu Ünitenin amacı, mülteci ve sığınmacılara tiyatro teknikleriyle sosyal ve kişisel beceriler kazandırmak, 

diğer kültürleri oluşturan kişiler de dahil olmak üzere diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmalarına yardımcı 

olmak, böylece yaşamlarındaki stres ve kaygılarını azaltmak ve ev sahibi toplumlara entegrasyonlarine 

sağlamak.  

 

Ünitenin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra, öğrenciler : 

 Tiyatro teknikleri ile mülteci ve sığınmacıların sosyal ve kişisel becerilerini geliştirmek.  

 Etkili sosyal beceriler yoluyla uzun süreli kişisel ve kültürlerarası dostluklar kurmak için hedef 

yararlanıcıları desteklemek. 

  Yararlanıcıları, başkalarının ihtiyaçlarına saygılı olurken, kendi ihtiyaçlarının farkında 

olmaları için eğitmek. 

 

B
il

g
i B1. Mülteciler ve sığınmacılar 

tarafından geliştirilecek sosyal 
ve kişisel becerileri tanımlamak.    
B2. Sosyal ve kişisel beceriler 
eğitimi için ana tiyatro 
tekniklerini özetlemek.  
B3. Göçmenleri ve mültecileri 
sosyal ve kişisel becerilerini 
geliştirmeleri için destekleme 
konusunda kültürlerarası 
bağlamın önemini yorumlamak.  

B
e

ce
ri

  B1. Mülteci ve sığınmacıların 
kişisel gelişimi ile ilgili temel 
kişisel ve sosyal becerileri 
tanımlamak. 
B2. Sosyal ve kişisel becerileri 
geliştirmek için farklı tiyatro 
tekniklerini uygulamak. 
B3. Mülteci ve sığınmacıların 
sosyal ve kişisel beceri 
eğitiminde kültürlerarası 
yaklaşımları uygulamak 

S
o

ru
m

lu
lu

k
 v

e
 Ö

ze
rk

lik
  K1. Mültecilerin ve sığınmacıların 

sosyal açıdan yetkin olmalarına 
yardımcı olmak için sosyal ve 
kişisel beceri geliştirme 
süreçlerini yönetmek. 
K2. Kişisel ve sosyal becerileri 
geliştirmek için tiyatro 
tekniklerinin etkin kullanımına 
katkıda bulunmak 
K3. Mültecilerin ve sığınmacıların 
sosyal entegrasyonuna kültürler 
arası bir yaklaşımı teşvik etmek. 
 
 
 

 

 

 ET ekipmanları: bilgisayar, lap-top, projektör, internet erişimi  

 Kağıt, kalem, kurşun kalem, dosya vb. gibi ofis ve/veya kırtasiye malzemeleri   

 Manuel, Araçlar, Metodolojiler  

  

Amaçlar 

Tiyatro teknikleri ile mülteci ve sığınmacıların dayanıklılığını sağlamak ve kültürlerarası 

yetkinliklerini arttırmak için bir program oluşturulması. 
ÜNİTE 4. Sosyal ve kişisel beceriler eğitimi  

Öğrenme Çıktıları  

Dış kaynaklar 

Performans kriteri 



                                                                                                  

                                                                

IO2 GO UP Eğitim Müfredatı  

Pa
ge

 1
1 

Bu Ünitenin amacı, Ezilenlerin Tyatrosu’nun temel teknikleriyle iligli gerekli bilgi ve becerileri göçmenler, 

mülteciler ve sığınmacıları destekleyen uygulayıcılara sağlamak ve göçmenleri ve mültecileri 

güçlendirmek ve dayanıklılık oluşturmak için kullanmaktadır. 

 

 

Ünitenin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra, öğrenciler :  

 Augusto Boal'ın metodolojilerinin temel prensiplerini ve Ezilenler Tiyatrosu (ET) tekniklerinin 

temellerini özetlemek. 

 Genel olarak göçmenleri, özellikle mültecileri ve sığınmacıları güçlendirmek ve dayanıklılıklarını 

desteklemek için ET tekniklerini uygulamak. 

 Hedef faydalanıcıları etkili sosyal beceriler yoluyla uzun süreli kişisel ve kültürlerarası dostluklar 

inşa etmek için desteklemek.  

 

B
il

g
i B1. Augusto Boal'ın 

metodolojileri hakkında bilgi 
vermek. 
B2. Sosyal dönüşüme önem 
veren temel tekniklerin ana 
hatlarını açıklamak.  
B3. TE tekniklerinin ve teorik 
yapının temellerini özetlemek. 
B4. ET'daki 5 oyun kategorisi 
hakkında temel operasyonel 
bilgileri açıklamak.  

B
e

ce
ri

  B1. Oyuncuların işbirliğini 
kolaylaştırma yeteneği. 
B2. Göçmenlerin ve 
mültecilerin ihtiyaç ve 
isteklerini belirleme becerisi. 
B3. Sosyal değişim için teklifleri 
birlikte oluşturabilme. 
B4. Katılım için bedenin ve 
zihnin mekanizmasını çıkarma 
yeteneği. 
B5. Edinilen ET bilgisini Forum 
Tiyatrosu yapımına uygulama. S

o
ru

m
lu

lu
k

 v
e

 Ö
ze

rk
lik

  K1. Oyuncular arasında işbirliğini 
kolaylaştırmak için farklı ET 
stratejileri ve teknikleri 
uygulamak. 
K2. Göçmenlerin ve mültecilerin 
ihtiyaç ve isteklerinin ifade 
edilmesini teşvik etmek. 
K3. Çeşitli ET tekniklerini 
uygulamak.  
K4. 5 kategori modelini 
kullanarak bedenin ve zihnin 
mekanizmasının çıkarılmasına 
rehberlik etmek. 
K5. Forum Tiyatrosu etkinliklerini 
yürütmek ve uyarlamak.  

 

 ET ekipmanları: bilgisayar, lap-top, projektör, internet erişimi  

 Kağıt, kalem, kurşun kalem, dosya vb. gibi ofis ve/veya kırtasiye malzemeleri   

 Manuel, Araçlar, Metodolojiler  

 

Amaçlar 

Tiyatro teknikleri ile mülteci ve sığınmacıların dayanıklılığını sağlamak ve 

kültürlerarası yetkinliklerini arttırmak için bir program oluşturulması. 
ÜNİTE 5. Ezilenlerin Tiyatrosu teknikleri  

Öğrenme Çıktıları  

Dış kaynaklar 

Performans kriteri 


