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Pedagojik El Kitabının Amaçları: 
 
Yetişkin eğitimi öğretmenleri, eğitmenleri, özel öğretmenler ve danışmanlarına, 

kültürlerarası yetkinlikleri öğretmek ve mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin kültürel 

entegrasyonunu desteklemek için tiyatro tekniklerinin kullanımı konusunda derinlemesine 

bilgi, temel kavramlar, tanımlar ve yenilikçi metodolojik yaklaşımlar sağlamak. 

 

Amaçlar: 

GO UP Pedagojik El Kitabı (EÇ3) aşağıdakileri içeren derin bir içgörü sağlamayı 

amaçlamaktadır: 

a)    Kültürlerarası ve kapsayıcı tiyatro hakkında teorik giriş, yaklaşımlar ve genel kavramlar. 

b)    Yetişkin eğitimi öğretmenleri, eğitmenleri, özel öğretmenler ve danışmanları ile ilgili 

kavramsal bilgi ve metodolojik destek. 

c)    Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ve değerlendirme yöntemleri. 

d)    Modern uygulamalar, başarılı ve ilham verici deneyimler. 

e)    Yararlı bilgiler, ek okumalar ve öneriler 

 
 

Öğrenme Çıktıları Üniteleri: 
 

Üniteler Lider Kurum  

Öğrenme Ünitesi 1. Tiyatro teknikleri ile mülteci ve sığınmacıların 
dayanıklılıklarını artırmak ve kültürlerarası yetkinliklerini geliştirmek için bir 
program oluşturulması 

INQS 

INFODEF 

Öğrenme Ünitesi 2. Mülteci ve sığınmacıların dayanıklılığını arttırmak IASIS 

Öğrenme Ünitesi 3. Tiyatro ile kültürlerarası yetkinliklerin artırılması LBP 

Öğrenme Ünitesi 4.1. Dayanıklılık oluşturmak ve mülteci ve sığınmacıları 
güçlendirmek için tiyatro teknikleri: Sosyal ve kişisel beceriler eğitimi 

PERA 

Öğrenme Ünitesi 4.2. Dayanıklılık oluşturmak ve mültecileri ve sığınmacıları 
güçlendirmek için tiyatro teknikleri: Ezilenlerin Tiyatrosu Teknikleri 

SOLIM 
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Ünite 1 - Tiyatro teknikleri ile mülteci ve sığınmacıların kültürlerarası 

yetkinliklerini artırmak ve kültürler arası yeteneklerini geliştirmek için bir 

program oluşturulması 

 

 

Giriş 
 
Mevcut ünite “Tiyatro teknikleri ile mülteci ve sığınmacıların dayanıklılıklarını artırmak ve 

kültürlerarası yetkinliklerini geliştirmek bir program oluşturmak”, GO-UP projesinin 

temellerini ve dayanıklılık oluşturmak ve kültürlerarası yetkinlikleri geliştirmek için bir 

kuruluşta nasıl program oluşturulacağına ilişkin en iyi uygulamaları ele almaktadır. 

 

Bu ünitenin amacı, Uygulama Projesi yaklaşımına, amaçlarına, destekleyici malzemelere ve 

ürünlere genel bir bakış sağlamak ve uygulama süreci ile ilgili en önemli hususları 

tanımlamaktır. 

 

Tiyatro teknikleri, mültecilerin ve sığınmacıların kendi seslerini bulabilmeleri ve kendilerine 

ait konuları "güvenli bir alanda" ele alabilmeleri ve bu ifadelerin çok değerli bilgileri 

paylaşacak destekleyici, alıcı bir topluluk ortamında tanınması ve onaylanması için 

mükemmel yöntemler ve içgörüler sağlayabilir. 

 
Pedagojik Yöntem ve Yaklaşımlar 
 
Dayanıklılık ve kültürlerarası yeterlilikler geliştirmek için tiyatro tekniklerini kullanmanın 

yararı iyi bilinmektedir. Özellikle Brezilyalı Augusto Boal tarafından yaratılan Ezilenler 

Tiyatrosu'nun kullanımı. 

 

“Forum Tiyatrosu oturumu sırasında birçok kişi sahneye çıkacak ve birçok farklı olasılık 

gösterecek. Bu şekilde olay, deneyimlerin ve fikirlerin prova edildiği ve paylaşıldığı, hem 

dayanışma hem de güçlenme duygusu yaratan bir tür tiyatro tartışması haline gelir.  

 
Ne yazık ki, en iyi niyetlere rağmen, mülteciler ve sığınmacılar için Ezilenlerin Tiyatrosu 

aracılığıyla deneyimlerini keşfetmeleri için fırsatlar yaratırken, travma bilinçli bir yaklaşım 

uygulamak için gerekli beceriye sahip bireylerin istihdamı her zaman mümkün değildir.  

Mültecilere ve göçmenlere karşı dayanıklılık geliştirilmesini teşvik edecektir. Ayrıca, çoğu 

zaman kuruluşlar, makro düzeyde kültürel değer sistemine ve mikro düzeyde, mültecilere ve 

sığınmacılara katılımlarını sağlamak için gerçek katma değer yaratabilecek bir şeyden 

haberdar değildir. 

 
Travma ile bilgilendirilmiş bir yaklaşım kavramına göre, “Travma ile bilgilendirilmiş bir 

program, organizasyon veya sistem: 
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1. Travmanın yaygın etkisini fark eder ve iyileşme için potansiyel yolları anlar; 

2. Müşteriler, aileler, personel ve sistemle ilgili diğer kişilerde travma belirtilerini ve 

semptomlarını tanır;  

 
3. Travma hakkındaki bilgileri politikalara, prosedürlere ve uygulamalara tam olarak entegre 

ederek cevap verir; ve 

4. Yeniden travmatizasyona aktif olarak direnmeye çalışmaktadır ”. 

 

Mülteci ve sığınmacılarla Ezilenlerin Tiyatrosu Teknikleri’ni kullanan bir programın, 

mülteciler ve sığınmacılar için arzu edilen bir sonuç sunmayı ve / veya değer katmayı ve 

travma konusunda bilgilendirilen ve kültürlerarası yetkinliğe aşina olan yöneticileri 

kullanmasını göz ardı etmemesi ve kesiştiği ve potansiyel olarak çatıştığı konular çok 

önemlidir.  

 
GO-UP projesinin arkasındaki metodoloji üç ayrı soruya ayrılabilir: 

a)  Mülteci ve sığınmacılara karşı dayanıklılık nasıl oluşturulabilir 

b) Örgütler, mülteciler ve sığınmacılardaki kültürlerarası yeterliklerin anlaşılması tiyatro 

yöntemleriyle nasıl geliştirilebilir 

c) Daha fazla dayanıklılık ve güçlenme için mültecilerin ve sığınmacıların ne tür sosyal ve 

kişisel beceriler ve Ezilenlerin Tiyatrosu Tekniklerini edinmeleri gerekir. 

 
GO-UP projesi, günden güne doğan hayal kırıklıklarının ifadesi için çok ihtiyaç duyulan bir 

forum oluşturmak isteyebilecek mülteci ve sığınmacı alan kuruluşların beceri setlerindeki 

potansiyel eksiklikleri empatik olarak dikkate alması açısından yenilikçi bir yaklaşımdır. 

Mülteciler ve sığınmacılar için günlük yaşam gerçeği. 

GO-UP çerçevesinde farklı yenilikçi pedagojik yaklaşımlar uygulanabilir. Böylece bize: 

 

•  Diyalojik Öğrenme: Farklı kişilerin güç iddialarına değil, geçerlilik iddialarına dayalı 

argümanlar sağladığı eşitlikçi diyalogun sonucu olarak diyalog yoluyla gerçekleşen öğrenme. 

Diyalogik öğrenme kavramı, insanların serbestçe hareket etmelerine ve öğrenmelerine izin 

verildiğinde, insanların hem okulların içinde hem de içinde nasıl öğrendiklerinin araştırılması 

ve gözlemlenmesiyle gelişti. 

•  Akran Öğrenme: Öğrencilerin işbirlikli öğrenme biçiminde eğitim hedeflerine ulaşmak için 

diğer öğrencilerle etkileşime girdikleri eğitim uygulaması. Akran öğrenme, “herkes, herkes 

tarafından, neredeyse her şey hakkında” öğrenmeyi kolaylaştıran öz-organizasyonun 

yönlerini içeren resmi veya gayri resmi öğrenme bağlamlarında gerçekleşebilir. 

 

Proje, mülteci ve sığınmacı arayan kuruluşlardan yetişkin eğitimi öğretmenleri, eğitmenleri 

ve danışmanlarına aşağıdaki eğitim araçlarını ve kaynaklarını sunmaktadır: 
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1. GO UP Online Dijital Veritabanı (EÇ.1): kültürlerarası ve kapsayıcı tiyatroda yenilikçi 

uygulamaların, projelerin, politikaların, metodolojilerin, pedagojik yaklaşımların, 

kaynakların ve araçların kapsamlı bir derlemesi 

2. Kültürlerarası yetkinlikleri öğretmek ve mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin 

kültürel entegrasyonunu desteklemek için tiyatro tekniklerinin kullanımı ile ilgili 

öğrenme çıktılarının değerlendirilmesini, değerlendirilmesini ve tanınmasını 

kolaylaştırmak için ECVET Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro Eğitim Programı (EÇ.2) 

3. Savunmasız 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) 

4. 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 proje yaklaşımı, Ezilenlerin Tiyatrosu Tekniklerİ’ni kullanılarak çok çeşitli yüksek 

kaliteli projelerle tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabilir; ırkçılık, eşitsizlik, ayrımcılık, 

sekararianizm, insan hakları, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik, barış ve uzlaşma, ergenlik, 

kaynaştırma vb. veya bir psikolojik programla bağlantılı olarak. 

GO-UP projesi içinde bulunan bir dizi önemli anahtar ev almak; mülteci ve sığınmacılara bir 

travma bilgilendirme yaklaşımı, dayanıklılık ve kültürlerarası yeterlilikler konusunda 

personelini beceremeden mazlum ve sığınmacılara bir Tiyatronun Tiyatrosu programı sunma 

girişimi etik değildir ve bu konularda bir anlayış sağlam olduğunda tiyatro etkileşimde 

oldukları marjinal gruplarda esneklik ve güçlendirme uygulamalarında artışa yol açan 

karmaşık sorunları ele almak için oldukça etkili bir araç. 

 

İyi Uygulamalar 
 
İSPANYA 
 
İspanya'daki ana referanslardan biri Barselona'dan “Centre de Teatre de l’Oprimit (CTO) 

Pa’tothom” dur. Bu drama eğitim merkezi, sosyal adaletsizliklere duyarlı bir grup tiyatro 

uzmanı tarafından ortak sanatsal ve sosyal çizgi için oluşturulmuştur. 

CTO, İnsan Haklarının savunulması ve Tiyatronun tüm alanlarda pedagojik bir araç olarak 

kullanıldığı alternatif sosyal modellerin araştırılmasında çalışan sosyal dışlanmanın ortadan 

kaldırılmasından bu yana 2000 yılında projeler geliştirmeye başladı. CTO projeleri, Ezilenlerin 

metodolojisi ve tekniklerinin Tiyatrosu'nun sosyal alanda yürütülen çalışmalar için bir araç 

olarak uygulanmasını vurgular. Bu deneyimin liderlerinden Jordi Forcadas, genel olarak 

sanat ve özellikle tiyatro aracılığıyla katılımı ve sosyal eylemi motive etmeye yönelik 

çalışmalarla ilgili çeşitli alanlarda referans haline geldi. 

 
Öte yandan, 2011 yılından itibaren Barselona İl Devlet Tiyatroları Enstitüsü Uygulamalı 
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Tiyatro: Toplumsal etki ve Tiyatro yaratımı lisansüstü kursu sunmaktadır. 15 AKTS kredisi ile 

tanınan ders, topluluk çalışması için öneriler geliştirmek ve sosyal bağlamda gösteri 

sanatlarının kullanımı konusunda motive olan profesyonellerin (sosyal, eğitim veya tiyatro 

alanından) eğitimini tamamlamalarını amaçlamaktadır. 

 
Bazı İspanyol Üniversiteleri Sosyal Tiyatroda Eğitim için lisansüstü kurslar sunmaktadır: 

 L Ramon Llull Üniversitesi (Sosyal Eğitim ve Sosyal Treball Fakültesi) Pere Tarrés 

Vakfı tarafından sunulan Sosyal Tiyatro ve Sosyo-Eğitimsel Müdahale 

  Sevilla Pablo Olavide Üniversitesi (UPO) tarafından sunulan Sosyal Tiyatro ve Sosyo-

Eğitimsel Müdahale Uzmanı (47 AKTS) ve Sosyal Tiyatro ve Sosyo-Eğitimsel 

Müdahale Yüksek Lisansı (60 AKTS)  

 
 

Madrid'de Yaygın Eğitim ve Dinleme Tiyatrosu metodolojisi ile Sosyal Tiyatro projeleri 

yürüten iki tiyatro alanı vardır: “Sala Metáforas” ve “Los Últimos Teatro”. Bu projeler, 

iletişimin çeşitli uygulama alanlarında özgürleştirici bir araç olarak kullanılabileceği yolları 

bulmayı amaçlamaktadır: Sahne Sanatları, Eğitim, Sosyal ve Politika. 

 
 

İRLANDA 
 

İrlanda, Ezilenler Tiyatrosu güçlü bir araştırma ve uygulama geçmişine sahiptir. Bunların 

başında Dublin'de bulunan Smashing Times Theatre Company ve Youth Theatre Ireland adlı 

iki kuruluş vardır. En alakalı projeler “Barış İçin Hareket”, “Değişim İçin Hareket” ve 

“Değişim İçin Drama” projeleri ve “Eşitsizliği ve Ayrımcılığı Keşfetmek İçin Bir Araç Olarak 

Forum Tiyatrosunu Tanıtmak” tır. 

 
Smashing Times'ın “Barış İçin Hareket (2014)”in amacı, insan topluluğu liderlerini, gençlik 

çalışanlarını, sanatçıları, akademisyenleri, öğretmenleri, aktörleri, drama kolaylaştırıcılarını 

ve tiyatro ile nasıl etkileşim kurabileceğini öğrenmek isteyen herkes için tiyatro ve tiyatro 

etkinliklerini kullanmaktı. Kuzey İrlanda ve Güney Sınır ilçelerindeki çatışmanın bir sonucu 

olan temaları araştırmak için önemli konulara değinildi. Proje aynı zamanda eşitlik, çeşitlilik 

ve farklı toplulukların bir araya gelmesini ya da karşılıklı anlayış ve saygı içinde uzlaşmayı 

teşvik etmeyi amaçladı. 

Bu amaçla, Kuzey İrlanda sınırının diyalog ve eğitim için 4 seminer düzenlediği üç alanda 

yerel topluluk ve gençlik gruplarıyla 30 Drama ile Uzlaşma atölyeleri oluşturdu ve 

profesyonel bir performans parçası ve ardından ortaya çıkan konular üzerine bir performans 

sonrası tartışma düzenledi. 

 
“Değişim için Hareket” (2013)”in amacı, bir kez daha Kuzey İrlanda ile bir sınır ilçesinde olan 

ortaokul öğrencileri ve gençlik grupları için bir tiyatro programı sunmaktı. Smashing Times, 

Barış III Programı tarafından finanse edildi ve proje, Louth County Konseyi'nin Özel AB 

Programları Kuruluşu için yönetilen AB Barış ve Uzlaşma Ortaklığı Programı aracılığıyla 

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından desteklendi. Smashing Times Tiyatrosu ve Film 

Şirketi drama kolaylaştırıcısı Fiona Bawn Thompson, iyi ilişkiler kolaylaştırıcısı Deirdre Blakely 
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ve aktör Adam Traynor, okul içi bir programın bir parçası olarak Louth genelinde 339 

öğrenciyle çalıştı. Öğrenciler eşitlik, kimlik, ırkçılık ve mezhepçiliği araştıran dört drama 

atölyesine ve Crossings performansına katıldılar. 

 
“Değişim Draması (2014)”, İrlanda, Almanya, Bulgaristan, İspanya ve Hollanda'dan 

ortaklarla yürütülen üç yıllık bir ortaklık projesiydi. Proje, ırkçılık, cinsiyet eşitliği ve 

çeşitliliğini teşvik etmek amacıyla sanatı kullanan yetişkin eğitimciler için yeni bir eğitim 

müfredatı geliştirmek için yaratıcı yöntemler kullandı ve Erasmus + tarafından finanse edildi. 

Amaç, çevrimiçi ve dijital formatta bir Eğitim Müfredatı ve Araç Kutusu geliştirmek, yetişkin 

eğitimcilere, öğretmenlere ve sanatçılara yaratıcı bir ortam aracılığıyla yetişkinlerle çalışmak 

için gerekli becerileri sağlamak, anti- ırkçılık, cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğini teşvik etmek için 

drama ve tiyatroyu kullanmaktı.  

 
“Eşitsizlik ve ayrımcılığı keşfetmenin bir aracı olarak Forum Tiyatrosu'nun Tanıtımı” İrlanda 

Gençlik Tiyatrosu tarafından sunulan ve Eşitlik Kurumu tarafından finanse edilen bir eğitim 

programı ve kaynak paketidir. Bu kaynak, Forum Tiyatrosu'nu keşfetmekle ilgilenen gençlik 

çalışanlarını, genç sanat çalışanlarını, gençlik tiyatro liderlerini, drama kolaylaştırıcılarını, 

topluluk çalışanlarını ve öğretmenleri destekleyebilir. Forum Tiyatrosu atölyeleri NAYD’ın 

gençlik dramı kolaylaştırma konulu ArtsTrain kursuna katıldı. NAYD, 14 ArtsTrain katılımcısına 

/ kolaylaştırıcısına sunulan bir dizi atölye çalışması ve Forum parçası tasarlamayı ve pilot 

çalışmayı içeren Forum Tiyatro Eğitim Programını araştırdı ve geliştirdi. 

 

Tavsiyeler  

Sonuç olarak, bir kuruluş mülteci ve sığınmacıların drama teknikleriyle entegrasyonlarını 

desteklemek için dayanıklılık ve kültürlerarası yetkinliklerini geliştirmek isterse, 

kolaylaştırıcıları programın travmaya dayalı bir yaklaşım uygulayarak kültürel değer 

sistemlerinin anlaşılması için mülteciler ve sığınmacılara fırsatlar sunmaktadır. Bu El 

Kitabında ve GO UP Online Dijital Veri tabanında sağlanan İyi Uygulamalar, GO UP Projesi 

tarafından oluşturulan kaynaklarla uyumlu olarak kullanılabilen oldukça uygulanabilir bilgi, 

araç, etkinlik ve kaynaklara sahiptir. 

 

Sözlük 

Ezilenlerin Tiyatrosu - 1970'lerde ilk kez Brezilyalı tiyatro uygulayıcısı Augusto Boal 

tarafından hazırlanan, eğitmen ve teorisyen Paulo Freire'nin çalışmalarından etkilenen 

tiyatro formlarıdır. Bu teknikler tiyatroyu, katılımcılara yaşadıkları gerçeği keşfetme, 

gösterme, analiz etme ve dönüştürme konusunda aktif bir rol sağlayan sosyal ve politik 

değişimi teşvik etme aracı olarak kullanır. 

 

Travma bildirimli yaklaşım - Travma bildirimli bir program, organizasyon veya sistem. 

 

Dayanıklılık - Zorluklar ve sıkıntılardan hızla kurtulma kapasitesi. 
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Kültürlerarası Yetkinlikler - Diğer kültürlerden insanlarla etkili ve uygun iletişime yol açan bir 

dizi bilişsel, duyuşsal ve davranışsal beceri. 

 

Kültürel Değerler - Bir topluluk veya toplumda kabul edilebilir veya kabul edilemez, önemli 

veya önemsiz, doğru veya yanlış, uygulanabilir veya uygulanamaz vb. standartlar.  

 
 

Daha Fazlasını Okumak İçin  

Boal, A. (2008) Ezilenlerin Tiyatrosu. Londra: Pluto yayını 

Santos, B. (2019) Ezilenlerin Tiyatrosu Kökler ve Kanatlar:  Bir Praxis Teorisi 

https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-

actors...Augusto-Boal.pdf 

 

Referanslar 

Boal, A. (2008) Ezilenlerin Tiyatrosu. Londra: Plüto basın 
Travmaya Bağlı Yaklaşım ve Travmaya Özgü Müdahaleler – www.mentalhealth.org  
CTO - https://www.cto.patothom.org/ 

Sala Metáforas - http://salametaforas.com/ 
Los Últimos Teatro - http://www.losultimosteatro.com/wordpress/ 
Barış İçin Hareket - http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/page-2/page-2b/  
Değişim İçin Hareket -http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/page-2/acting-for-
change/ 
Değişim İçin Drama- - http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/drama-for-change-
2015-2018/ 
Forum Tiyatrosunu eşitsizliği ve ayrımcılığı keşfetmenin bir aracı olarak tanıtmak - 
http://www.youththeatre.ie/resources/publications/  
  

https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf
http://www.mentalhealth.org/
https://www.cto.patothom.org/
http://salametaforas.com/
http://www.losultimosteatro.com/wordpress/
http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/page-2/page-2b/
http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/page-2/acting-for-change/
http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/page-2/acting-for-change/
http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/drama-for-change-2015-2018/
http://smashingtimes.ie/theatreandfilmcompany/drama-for-change-2015-2018/
http://www.youththeatre.ie/resources/publications/
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 “ÜNİTE 2: Mülteci ve Sığınmacılarının Dayanıklılıklarının Artırılması”  

 

 

Giriş 

Ünitenin temel amaçları, bu Öğrenme Ünitesinin önemli noktasına cevap verecek şekilde 

yapılandırılmış metodolojileri, teknikleri ve araçları; mültecilerin ve sığınmacıların yeni 

toplumlarıyla sorunsuz entegrasyonunu sağlamak için dayanıklılık oluşturmaktır. Ancak, 

öncelikle dayanıklılığın tanımını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Dayanıklılık, zorluklardan 

sıyrılarakhızlı bir şekilde iyileşme kapasitesidir. Başka bir deyişle, dayanıklılık bir kişinin 

baskıya ve günlük yaşamın taleplerine cevap verme kapasitesidir. Bu içerikler, bireylerin 

dayanıklılığın artırılması ve güçlendirilmesi kapsamında doğrudan tiyatro tekniklerine ve 

metodolojilere bağlanacaktır. 

Dayanıklılığın anlamı ve önemi, kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak bireylerin 

psikosentezinde önemli bir rol oynar. Bu Öğrenme Ünitesinin, Projenin daha psikososyal bir 

perspektifini kapsamaktadır. Bu nedenle, dayanıklılık terimini, çıktının pratik uygulaması 

sırasında muhtemelen karşılaşacakları riskleri veya engelleri ve faydalanıcıların 

güçlendirilmesine uyarlanmalıdır.Ayrıca, psikolojik özü nedeniyle, bu Öğrenme Birimi, temel 

olarak tüm insan kişiliklerinde bulunan kişisel bir özelliğe hitap ettiği için, birçok kavrama 

uyarlanabilir, bu kişiliklerin bazıları daha dayanıklıdır ve bazıları daha az dirençlidir. 

Dayanıklılık, bir terim olarak, bir kişilik özelliğine yaklaştığı için, kişilikten kişiliğe farklılaştığı 

için, tüm bireylerden aynı şekilde uyarlanması daha zordur. Bu nedenle, bu tür araçları kendi 

çalışma ortamlarına uygulayacak uzmanların sürdürülebilirliklerini sağlamak için, bu Ünite 

içine dahil edilecek tüm yöntemlerin iyi organize edilmesi ve belirlenmesi çok önemlidir. 

Problem çözme ve kurtarma becerileriyle bağlantılı olan dayanıklılık, muhtemelen savunma 

davranışına neden olabilecek çok hassas bir konudur. Bu nedenle, eğitmenler bu durumlarla 

etkin bir şekilde başa çıkmak için bir güven ilişkisi kurmalıdır. 

Dayanıklılık, temel olarak tüm bireylerde az ya da çok var olan bir kişilik özelliğidir. 

Dayanıklılık oluşturmak, bireylerin psikolojik ve sosyal bakış açıları arasındaki dengeyi 

sağlamak için en önemli adımlardan biridir. Bu nedenle, temel amaç, doğrudan tiyatro 

teknikleriyle bağlantılı faaliyetler ve tekniklerle dayanıklılık seviyelerini arttırmaktır. Bu 

teatral teknikler, danışmanlık yaklaşımını daha yaratıcı ve mecazi bir şekilde teşvik etmek 

için kullanılmıştır. Tiyatro, bireylerin bilinçsiz düşüncelerine bir çıkış yolu bulmalarına, 

zorluklardan kurtulmalarına ve problemlerle etkin bir şekilde yüzleşmelerine yardımcı olmayı 

amaçlar.  
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Pedagojik Metodolojiler ve Yaklaşımlar  

“Metodoloji, bir çalışma alanına uygulanan yöntemlerin sistematik ve teorik analizidir. Bir 

bilgi dalıyla ilişkili yöntem ve ilkelerin teorik analizini içerir. Tipik olarak, paradigmalar, teorik 

model, aşamalar ve nicel veya nitel teknikler gibi kavramları kapsar. ” 

( https://en.wikipedia.org/wiki/Methodology  ’den alınmıştır).  

 

Projenin eğitim materyallerinde kullanılan bazı örnekler: 

- “Drama terapisi, çok çeşitli katılımcılara (hastalara genellikle bu tedavi modalitesinde denir 

gibi) çok daha geniş bir yelpazede, problemlerde ve bozukluklarda uygulanabilen, 

kanıtlanmış ve onaylanmış bir terapi şeklidir. Etkinliğini destekleyen kanıtlar, itirazın 

ardındaki sezgisel akıl yürütme gibi zorlayıcıdır. ”(https://positivepsychology.com/drama-

therapy/ ’den alınmıştır.) 

- “Psikodrama, genellikle psikoterapi olarak kullanılan ve yararlanıcıların yaşamlarını 

araştırmak ve yaşamları hakkında bilgi edinmek için kendiliğinden dramatizasyon, rol 

oynama ve dramatik öz sunum kullandıkları bir eylem yöntemidir.”  

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychodrama  ’dan alınmıştır).  

 
İlgili metodolojilerle karşılaştırıldığında yenilikçi olan, yararlanıcıların baskı, sıkıntı ve 

belirsizlikle iyi başa çıkabilmeleri için onlara doğrudan yaklaşacak şekilde tasarlanmış teatral 

metodolojiler ve teknikler aracılığıyla davranış, düşünce ve eylemler gelişitimeleri üzerine    

kurulmuş olmasıdır. 

 

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre, bireylerin kişisel değerleri ve inançları, duygularını nasıl 

ilettikleri ve çeşitlilikle nasıl baş ettikleri üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Böylece, 

kültürlerarasılık yoluyla, farklı kültürel geçmişe sahip insanlar arasındaki işbirliği ve etkili 

iletişim olan ilk bölümü sağlıyoruz. Tüm araçlar, ekip bağının önemini, başkalarını kabul 

etmeyi ve güven ilişkileri kurmayı amaçlayan bir şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca, dayanıklılığın 

karakteristik özelliği ile ilgili yöntem ve teknikler, teatral yenilikçi teknikler ve araçlarla kendi 

benliklerini ve ihtiyaçlarını tanımlamaya çalışan bireylerin danışmanlık ve destekleyici 

yaklaşımına odaklanmaktadır. Tiyatro ve Psikoloji, bireyleri genel olarak dayanıklılıklarını ve 

işbirlikçi yeterliliklerini artırmak için motive edebilecek çok güçlü bir kombinasyon 

oluşturabilir. Eğitim materyali içinde sağlanan faaliyetlerin uyarlanması, çeşitli bağlamlara 

uygun olan her seferinde değişikliklerle ve daha geniş bir kitleye uygulanabilir. 

 

İyi Uygulamalar 

 Atina, Yunanistan, Gençlik Şehri, “Şehrinizi Bağlayın” (IASIS STK Gençlik Merkezi) 

 Şehrinizi Bağlayın, gençlere hitap eden ve onları sosyal hak sahibi olmak için motive 

etmeyi amaçlayan ve yararlanıcıların kişisel gelişimlerine yardımcı olmak için 

düzenlenen daha geniş bir etkinlik yelpazesine paralel olarak bir eğitim 

metodolojisini birleştirir. Bu İyi Uygulamanın Projenin amaçlarıyla bağlantısı, 

Şehrinizi Bağlayın'ın çok kültürlü bir gençlik merkezi olması, bu nedenle merkezin 

tüm görev ve hizmetlerine uygulanan ilgili yöntem ve tekniklere göre değer ve inanç 

alışverişinin yapılmasıdır (sanat ve tiyatro dahil) birbirleri arasındaki bağlantıdır. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Methodology
https://positivepsychology.com/drama-therapy/
https://positivepsychology.com/drama-therapy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychodrama
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 Şehir kültürünüzü bağlayın, Atina'nın merkezinde, Victoria'da bulunan 16-30 yaş 

arası gençler için yenilikçi bir gençlik merkezidir. Şehir kültürünüzü birleştirmek, 

tiyatro, dans, dans tiyatrosu, canlı müzik grupları, fotoğraf ve görsel enstalasyonları 

sanatsal yollar ve disiplinlerarası sanat projeleri ile gençleri eğitmeyi 

amaçlamaktadır. 

 ŞEHİRİNİZİ BAĞLAYIN, bireylerin aktif vatandaş olarak hareket etmeleri için teşvik 

edilen programları tasarlayan ve uygulayan yaygın eğitimde sertifikalı bir merkezdir. 

Go Up Projesi ile bağlantı, sağlanan araçların pilot testinin Şehrinizi Bağlayın'da, bu 

araçları yüz yüze bağlamda uygulayacak uzman eğitmenler düzenleyecektir. Bu 

şekilde, geçerlilik ve güvenilirliklerini kontrol etmek için araçların sürdürülebilirliğini 

ve kullanımını sağlamaktayız.  

Tavsiyeler 

Bu Öğrenim Birimleri ile ilgili temel noktalar: 

 

• Dayanıklılık bir kişilik özelliğidir; 

• Bazı insanlar stresli durumlarla diğerlerinden daha iyi başa çıkmaktadır, çünkü esas olarak 

daha dirençlidir; 

• Yararlanıcıların temel amacı zorluklarla başa çıkmaktır. 

• Yararlanıcıların yetkinliklerini güçlendirmek için drama terapisi veya psikodrama gibi 

tiyatro tekniklerinin gösterilmesi. 

• Yararlanıcılara yaklaşmak ve dayanıklılıklarını güçlendirmek için eğitim bağlamındaki 

araçların uyarlanması. 

• Dayanıklılığın anlamı ve önemi çok hassas bir konudur ve eğitmenler bu metodolojileri 

bağlamlarına nasıl uygulayacaklarına çok dikkat etmelidir. 

 

Sözlük 

Dayanıklılık: Dayanıklılığın anlamı, zorluklardan hızla kurtulma kapasitesidir. 

Metodoloji: Metodoloji, bir çalışma alanına uygulanan yöntemlerin sistematik ve teorik 

analizidir. 

Psikolojik danışma yaklaşımı olarak tiyatro: Bireylere daha derin duygularını keşfetmek ve 

dayanıklılıklarını arttırmak için yaklaşmayı amaçlayan tiyatro yöntemleri ve teknikleri. 

Daha Fazlasını Okumak İçin   

https://positivepsychology.com/drama-therapy/  

https://www.barrywinbolt.com/resilience-at-work/  

https://psychcentral.com/lib/what-is-resilience/   

https://positivepsychology.com/drama-therapy/
https://www.barrywinbolt.com/resilience-at-work/
https://psychcentral.com/lib/what-is-resilience/
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Referanslar 

Drama Terapi: Temel Teknikler, Aktiviteler & Alıştırmalar + Kurslar. (11 Mayıs 2018). 

https://positivepsychology.com/drama-therapy/ ’den alınmıştır.   

https://positivepsychology.com/drama-therapy/
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ÜNİTE 3: Tiyatro ile Kültürlerarası Yetkinliklerin Artırılması  

 

 

Giriş  

Bu ünitenin amacı, çeşitliliği bir zenginleştirme kaynağı olarak tanımak ve takdir etmek ve 

tiyatroyu, mültecilerin ve sığınmacıların kültürlerarası yetkinliklerini geliştirmek için yenilikçi 

bir pedagojik araç olarak değerlendirilmektir. 

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

gizli ayrımcılığı yorumlamalarını desteklemek istiyoruz. Ayrıca, öğrencilerin farklı kültürel 

ilişkilere sahip çeşitli bakış açılarıyla tiyatrodan ve tiyatro aracılığıyla öğrenmelerine yardımcı 

olmak için pedagojik drama stratejilerine kültürlerarası yaklaşımı uygulamayı amaçlıyoruz. 

Mevcut ve yaygın olarak kullanılan öğretim materyalleri arasında hızlı bir geçiş, kültürlerarası 

yetkinliğe ulaşmak için ciddi bir destek eksikliği olduğunu göstermektedir. Öğretim 

materyalleri iletişimsel dil becerilerini geliştirmeye dikkat eder, ancak iletişimin kültürlerarası 

yönü ihmal edilir. Kültürel konular, hedef dil kültürleri hakkında olgusal bilgilerle sınırlıdır. 

Açıkça, o zaman, dil öğretimi ile bağlantılı olan ya da olmayan, kültürlerarası iletişimsel 

yeterlilik kazanma hedefi ile nasıl buluşulacağı sorusunun çözülmesine ihtiyaç vardır ve bu 

ünite tiyatro teknikleri ile olası bir cevap bulmaya çalışır. 

 

Pedagojik Metodolojiler ve Yaklaşımlar  

Farklı kültürler farklı davranış türleri üretir. Kültürel farklılıklar insanların davranışlarında 

kendini gösterir ve iletişim kalıpları kültürler arasında da değişir. Kültürlerarası iletişim, farklı 

kültürel geçmişlere sahip insanlar iletişim kurduklarında gerçekleşir. Genellikle kullanılan dil, 

anadil değil, konuşmacılardan en az birinin kullandığı dildir. Ortak bir dil, amaçlanan 

mesajların karşılıklı anlaşılmasını ve doğru kod çözülmesini sürdürmek için tek başına yeterli 

değildir. İletişim bağlamının konuşmacıların ana kültürü olmadığı kültürlerarası iletişimde 

dikkate alınmalıdır. 

 

İnsanlar genellikle günlük yaşamlarının sosyal sınıflarında, mahallelerinde, ülkelerinde 

otomatik olarak kabul edilen ve uygulanan yazılı kurallardan ne kadar etkilendiğinin farkında 

değildir. Sadece onları kabul etme eğiliminde değil, aynı zamanda herkesin aynı kültürel 

kurallar sistemi içinde faaliyet gösterdiğine dair yanlış varsayımlarda bulunurlar. Çoğu zaman 

insanlar sadece kendi toplumlarından uzaklaştırıldıklarında ve farklı bir kültürle temas 

ettiklerinde diğer insanları yeterince yorumlayamadıklarının farkına varırlar. 
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Yabancı çevrenin anlaşılmaması, muhtemelen bir kişiyi genellikle kültür şoku veya kültür 

stresi olarak adlandırılan bir şey yaşamaya yönlendirir. Kişi, çevredeki kültürün dil ve 

gelenekleri gibi daha belirgin tezahürleri bilse bile, bireyin bu sosyal davranışın altında yatan 

değerleri anlaması muhtemel değildir. Ziyaretçi en küçük şeylerin nasıl tekrar yapıldığını 

öğrenmek zorunda kalacak. Ortaya çıkan duygular sıkıntı, çaresizlik ve yeni çevreye karşı 

düşmanlıktır. 

Kültürlerarası iletişimde modern yaklaşımlar genellikle iki kategoriye ayrılır: Kültüre özgü ve 

kültüre genel. Kültüre özgü yaklaşımlar, genellikle yerel ve bir diğer kültür olmak üzere 

belirli iki kültür arasında aracılık etmeye odaklanır. Yabancı dil öğretiminde kültüre özgü bir 

yaklaşım, amacın ana dil ile hedef dil kültürü arasında aracılık yapmak olduğu anlamına gelir. 

Kültür-genel yaklaşımlar, muhatapların ana dilleri veya kültürlerinden bağımsız olarak 

herhangi bir kültürler arası durumda uygulanabilecek iletişim becerilerini hedefler. 

 

Kültürlerarası yetkinliği öğretmenin farklı modellerinin odağında çeşitlilikler vardır. Byram 

(1991) ve Seelye (1993) kültürlerarası iletişim öğretimine yabancı dil öğretimi bağlamında 

bakarlar. Hoffstede (1991) ve Bennett (1998) gibi diğerleri, özellikle kültürlerarası iletişime 

odaklanmaktadır. 

Hofstede modeli 

Hofstede (1991) kültürlerarası yetkinliğin üç aşamada oluşturulduğunu ileri sürmektedir: 

farkındalık, bilgi ve beceriler. İlki öğrenenler, kendi davranışlarının belirli bir toplumda 

büyürken parçası oldukları kültür tarafından koşullandırıldığını ve diğerlerinin de büyüdüğü 

farklı kültürlerden farklı şekilde şartlandığını fark etmelidir. İkincisi, etkileşimde 

bulunacakları kültür hakkında bilgi edinmelidirler. Dili öğrenmeleri gerekir ve açık kültürel 

tezahürler ve hedef kültürün ve kendi kültürünün temel değerlerindeki temel farklılıklar 

hakkında bilgi edinmeleri gerekir. Hofstede kültürel tezahürlerle, saygın özelliklere sahip 

olarak algılanan gelenekler ve aynı zamanda gerçek ya da kurgusal karakterler olan 

kahramanlar anlamına gelir. Üçüncüsü, öğrenciler hedef kültürün bilgisini uygulamalı ve 

hedef kültür ortamında uygulamaya koymalıdır 

Byram modeli 

Kültürel farkındalık öğretimi, monokültürel farkındalığın kültürlerarası farkındalığa 

dönüştürülmesi, yani öğrencilerin kültürlerarası yetkin hale getirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Sonuç, öğrencilerin “tutum ve kavramlarında” bir değişiklik ve “kültüre 

özgü şemada değişiklik” olmalıdır (Byram 1991: 24). 
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Byram’ın model dilinde öğrenme ve kültürel farkındalık, öğrencilere yurtdışında yaptıkları 

gezilerde sunulan doğrudan kültürel deneyimde bir araya getirilir. Deneyim, öğrencilere 

öğrendikleri dili ve kültürel bilgiyi gerçek anlamda deneme fırsatı sunar. Ancak bu, 

öğrenmenin yabancı bir kültür ortamında olması gerektiği anlamına gelmez. Byram, yabancı 

kültürün özellikleri bir daldırma sürecinde olduğu gibi bu yabancı dilde öğretilecekse, 

öğrenciler yabancı dili yeni deneyimlerle başa çıkarken kullandıkları şemada değişiklik yapma 

sürecinin sınıfta elde edilebileceğine inanmaktadır. Byram, öğrencileri önceden hazırlanmış 

ve daha sonra kültürel farkındalık öğretiminde analiz edilmiş yapılandırılmış bir öğrenme 

sürecine dahil etmenin önemini vurgular. 

Bennett modeli 

Bennett’in (1999) kültürlerarası iletişim eğitimine yaklaşımı etnorelativizmin gelişimine 

odaklanmaktadır. Bennett (1999: 197-207) etnosentrik algıyı sempati duygusuyla 

ilişkilendirir. Sempati içinde insanların diğer insanla aynı durumla karşılaştıklarında 

kendilerini nasıl hissedeceklerini hayal etmeye çalıştıklarını savunuyor. Bunun aksine, diğer 

insanların içinde bulundukları durumda nasıl hissettiklerini anlamaya çalıştıkları empatiyi 

öneriyor. Bennett (s.208), empatinin kültürlerarası iletişimde haksız benzerlik varsayımı 

sonucu ortaya çıkan bu tür sorunları çözebileceğini ileri sürmektedir. Bennett (1999), 

öğreniciyi yapıcı bir deneyime dahil eden bir öğrenme süreci sunmaktadır. Bennett (1999: 

209-212), empati becerilerinin geliştirilmesi için altı aşamalı bir model önermektedir. Atılacak 

adımlar şunlardır: 1) Farkı varsaymak, 2) Kendini tanımak, 3) Kendini askıya almak, 4) 

Güdümlü Hayal gücüne izin vermek, 5) Empatik deneyime izin vermek ve 6) Kendini yeniden 

yapılandırmak. Birincisi, öğrenciler birden fazla farklı gerçekliğin varlığını kabul etmeli ve 

farklı koşullar göz önüne alındığında dünyanın farklı bir perspektifine sahip olabileceği 

gerçeğiyle anlaşmalıdırlar. İkincisi, kendi kültürlerindeki değerler, varsayımlar ve inançların 

farkına vararak açıkça kendi kimliklerini oluşturmalıdırlar. Üçüncüsü, öğrenciler içinde 

bulundukları durumdaki duyguların dışında düşünme kalıplarını genişletirler. Dördüncüsü, 

öğrenciler normalde sahip olmayacakları durumları hayal etmek için genişletilmiş 

farkındalıklarını kullanacaklardır. Bir insanın bir oyunda bir karakter gibi davrandığı gibi, 

başka bir kişinin deneyimine yaratıcı bir şekilde katılmaları gerekir. Beşinci olarak, öğrenciler 

diğer kişiyi o kişiymiş gibi empatik olarak deneyimlemelerine, bir an için olduğu gibi 

yaşamasına ve o kişinin duygularını bulundukları her durumda deneyimlemelerine izin 

vermelidir. Son olarak, öğrenciler varlık duygularını yeniden yaratmalıdır. araştırılan diğer 

kişiden ayrı. Öz Kimlikler yeniden başlar. 

 

İyi Uygulamalar  

 La Bien Pagá Espacio Escénico - Doğal sanat programları  

 Kültürlerarası eğitim uygulama rehberi (devlet okulları için):  

http://ligaeducacion.org/escuelasinterculturales/wp-content/uploads/2015/09/orientaciones-

para-la-practica-de-laeducacio-nintercultural.pdf 

http://ligaeducacion.org/escuelasinterculturales/wp-content/uploads/2015/09/orientaciones-para-la-practica-de-laeducacio-nintercultural.pdf
http://ligaeducacion.org/escuelasinterculturales/wp-content/uploads/2015/09/orientaciones-para-la-practica-de-laeducacio-nintercultural.pdf
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Tavsiyeler  

Eğitimsel Drama, Eğitimde Drama, Yaratıcı Drama, Doğaçlama Drama ve Süreç Drama, 

genellikle belirli bir okul konusunun kapsamı dışında, drama eğitimine ulaşmak için kullanılan 

çeşitli drama etkinlik biçimlerini ifade etmek için kullanılan terimlerden sadece bazılarıdır. 

öğretim hedefleri (Laakso 1992: 123). Amaçlarında farklılık gösteren iki veya bir dereceye 

kadar örtüşen eğitim draması dalları vardır. Kişinin bir bütün olarak gelişimini teşvik etmeyi 

amaçlayan, genellikle öğrencilerin değer ve tutumlarıyla ilgilenen uygulamanın eğitim 

hedefleri olduğu söylenebilir ve kişiye belirli bir beceri veya konu öğretmeyi amaçlar.   

 

Sözlük   

Kültürlerarası Yeterlilik. Kültürlerarası yetkinlik, diğer kültürlerden insanlarla etkili ve uygun 

iletişim kurmayı sağlayan bir dizi bilişsel, duyuşsal ve davranışsal beceridir. 

Drama, çok sayıda şeyi ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. Oxford Advanced 

Learner’ın Sözlüğü, dramayı “Tiyatro, radyo veya TV için bir oyun”, “Oyun yazma ve sunma 

sanatı”, “Bir dizi çıkış etkinliği” veya sadece “Heyecan” olarak tanımlar. Eğitim alanında 

drama kelimesi bir edebiyat biçimine, bir okul dersine, bir öğretim yöntemine veya bir dizi 

olaya atıfta bulunabilir. 

 

Daha Fazlasını Okumak İçin  

Kültürel nüansların şifresini çözme: Sosyal hizmet öğrencilerinde kültürlerarası iletişimi 

güçlendirmek için Ezilenlerin Tiyatrosundan drama tekniklerini kullanmak: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615479.2019.1597039?scroll=top&needAcce

ss=true 

 

Kültürlerarası Tiyatro Topografyasına Doğru 

https://scholarworks.umass.edu 

 

Referanslar 

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3827/Szuba,%20A.%204584600.pdf?seq

uence=1 

https://ag.purdue.edu/ipia/Documents/International%20Extension%20Curriculum/1.2.S2.pdf 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615479.2019.1597039?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615479.2019.1597039?scroll=top&needAccess=true
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwi1h9XRlYnlAhVC_qQKHXYrBIIQFjAFegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fscholarworks.umass.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1010%26context%3Dcie_capstones&usg=AOvVaw2tpQY64So5ltM87FIXEpft
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3827/Szuba,%20A.%204584600.pdf?sequence=1
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3827/Szuba,%20A.%204584600.pdf?sequence=1
https://ag.purdue.edu/ipia/Documents/International%20Extension%20Curriculum/1.2.S2.pdf
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UNIT 4.1:  Theatre techniques to build resilience and empower refugees and asylum 

seekers: Training social and personal skills 

 

Giriş 

Ünite, mülteci ve sığınmacıların sosyal ve kişisel becerilerini tiyatro teknikleri ile eğitmeyi, 

diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmalarına ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamalarına yardımcı 

olmayı amaçlamaktadır. 

Ünite, sosyal ve kişisel beceriler hakkında bilgi içerir ve rol oynama, interaktif diyaloglar gibi 

tiyatro tekniklerini kullanarak bu becerileri geliştirmek için farklı yöntemler, etkinlikler ve 

araçlar içerir. 

Ele alınması gerekir, çünkü mültecilerin ve sığınmacıların sosyal hayata katılmaları ve 

toplumda iletişim kurmaları gerekir. Tiyatro tekniklerini kullanmak onların daha iyi zihinsel 

ve psikolojik sağlığa sahip olmalarına ve sosyal yaşama katılımlarını sağlayacak daha iyi 

iletişim becerilerine sahip olmalarına yardımcı olacaktır. 

Farklı kültürlerden gelen ve farklı dilleri konuşan mülteci ve sığınmacıların sosyal ve kişisel 

becerilerini tiyatro teknikleriyle eğitmek, ünitenin ele aldığı temel problemdir. 

Hedef grup için çok önemli olan iletişim becerileri çoğunlukla sözel iletişim olarak 

düşünülmektedir. Aksine, bu ünitede sosyal ve kişisel becerilerin tiyatro teknikleri ile 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır, ancak tüm hedef grup üyeleri göç ettikleri ülkenin dili 

hakkında bilgi sahibi olamadıklarından, eğitim pratik uygulamalar ve çoğunlukla sözel 

olmayan tekniklerle uygulanmaktadır. Farklı bakış açılarını kabul etme, sözel olmayan eğitim 

teknikleriyle zor olduğundan, empati kurularak da sağlanabilir.        

 

Pedagojik Metodolojiler ve Yaklaşımlar  

Metodoloji, paradigma, teorik model, aşamalar ve teknikler gibi belirli bileşenlerle, önde 

gelen araştırmalar ve konuları analiz etmek için en uygun yöntem kümesini tanımlamayı 

amaçlayan bilimsel bir süreçtir. Bir Metodoloji çözüm sağlamaz, ancak bir yöntemin, bir dizi 

yöntemin veya “en iyi uygulamaların” nasıl uygulanabileceği, belirli bağlamla nasıl uyumlu 

olduğunu anlamak için teorik araçlar sunar. 

  Ayrıca aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

- "Bir disiplin tarafından kullanılan yöntem, kural ve postülaların prensiplerinin analizi"; 

- "Bir disiplinde uygulanan, uygulanabilen veya uygulanmış yöntemlerin sistematik olarak 

incelenmesi"; "Yöntemlerin Araştırılması veya Tanımlanması". 

(https://www.definitions.net/definition/Methodology ’den alınmıştır.)  

https://www.definitions.net/definition/Methodology
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Yenilikçi veya diğer metodolojileri / yaklaşımları tamamlayıcıdır. Çünkü mültecilerin ve 

sığınmacıların sosyal ve kişisel becerilerini eğitmek için tiyatro tekniklerini kullanırken; ana 

metodolojiler, dil problemini önlemek için beden dilinin kullanılması gibi sözel değildir ve 

ayrıca hedef grup üyelerinin dayanıklılığını sağlamak için tiyatro teknikleri kullanılır. 

Sosyal beceri eğitimi (SBE), zihinsel bozuklukları olan veya gelişimsel engelli kişilerde sosyal 

becerileri geliştirmek için kullanılan bir tür davranış terapisidir. SST, anksiyete bozuklukları, 

duygudurum bozuklukları, kişilik bozuklukları ve diğer agnozlara yardımcı olmak için 

öğretmenler, terapistler veya diğer profesyoneller tarafından kullanılabilir. Arkadaşlarla ve 

diğerleriyle iletişim kurma, problem çözme, karar verme, kendi kendini yönetme ve ilişkileri 

kontrol etme becerisini içerir. Sosyal beceriler öğrenilmiş bir beceridir ve sadece iyi 

tavırlara sahip olmaktan daha fazlasıdır. Sosyal beceriler doğumdan öğrenilir ve 

başkalarından öğrenilmelidir. Sosyal beceriler genellikle genç yaşlardan başlayarak 

öğrenilir, ancak tüm insanlar bu becerileri düzgün bir şekilde elde edemez. ... Uygulama ve 

kararlılıkla yetişkinler, çevrelerindeki insanlarla etkileşim kurarak sosyal beceriler 

edinebilirler. Birimin metodolojileri ve yaklaşımları içerisinde yer alan faaliyetler ve araçlar, 

sosyal ve kişisel becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 

 (https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38-

_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKE

wisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576  ’den alınmıştır.)  

 

İyi Uygulamalar  

 Sosyal Hizmet ve Mülteciler 

 İnsanları etkili bir düzeyde psikososyal işlevsellik kazanmada ve tüm insanlar için 

refahı artıran sosyal değişiklikleri etkileyen mültecilere yönelik sosyal hizmetler 

hakkında bilgiler içerir. 

 Mültecilere yönelik sosyal hizmetler, kendi kendine yeterliliğe, karşılaştıkları acil 

sorunları çözme yeteneğine ve aynı zamanda güvenlik duygusu oluşturma 

becerilerine odaklanmaktadır. 

 İen Levienne, sosyal hizmet mesleğinin sığınmacılar ve mülteciler için üç farklı 

seviyede çalışabileceğini belirtti. Bu alanları mikro, mezzo ve makro seviyeleri olarak 

tanımlayan Levine, mikro düzeyde sosyal hizmet müdahalesinin sığınmacıların ve 

mültecilerin katılımcı davranışlarını artırmaya, başvuru sahiplerinin becerilerini 

kazanmaya ve kendi kendine yeterlilik yaratmaya odaklandığına dikkat çekti. Mezzo 

düzeyinde, toplu problem çözme becerilerini geliştirmek, duygusal tepkileri 

normalleştirmek, etkinlik ve kontrol mekanizmaları kazanmak ve grup çalışmalarını 

kullanarak örgütsel davranışları göstermek için sosyal hizmet müdahalesi 

kullanılabilir. Makro düzeyde, sosyal hizmet sığınmacı ve mültecilerin ekonomik, 

psikososyal, eğitim ve sağlık alanlarındaki rolünün karşılanamayacağı, araştırma 

yapamayacağı, bu başvuru sahiplerine ilişkin politikaların oluşturulmasına katkıda 

bulunamayacağı ve toplum yararı orgaznizasyonu yapılamıyacağı belirtilmiştir.  

 (http://multeci.net/?p=27  ’den alınmıştır) 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38-_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKEwisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38-_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKEwisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38-_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKEwisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576
http://multeci.net/?p=27
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Tavsiyeler 

Bu Öğrenim Ünitesi ile vurgulanması gereken noktalar şunlardır: 

- Sosyal ve kişisel becerilerin belirlenmesi. 

- Başkalarıyla etkileşim sağlamak için iletişim becerilerinin geliştirilmesi. 

- Sosyal yaşama katılım için farklı tiyatro tekniklerini uygulamak. 

- Tiyatro teknikleri aracılığıyla, hedef grup üyelerinin genel olarak zihinsel açıdan daha iyi ve 

sosyal açıdan yetkin olmalarına, kendilerine güvenmelerine yardımcı olmak. 

 

Sözlük  

Sosyal Beceriler: Sosyal Beceriler, insanların çevrelerinde gezinmelerini, başkalarıyla iyi 

çalışmalarını sağlayan insani beceriler, sosyal beceriler, iletişim becerileri, karakter veya 

kişilik özellikleri, tutumlar, kariyer özellikleri, sosyal zeka ve duygusal zeka, iyi performans 

göstermek ve başarmak gibi özelliklerin bir kombinasyonudur. 

(https://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html ’den alınmıştır) 

Kişisel Beceriler: Beceri, bir şeyi iyi yapma, belirli bir yetenek veya yeterliliktir. Beceriler 

genellikle doğrudan deneyimler ve eğitim yoluyla edinilir veya geliştirilir ve sürekli çaba 

gerektirebilir. Bu nedenle, kişisel beceriler sahip olduğunuz ve güçlü yanlarınızı 

düşündüğünüz becerilerdir. Güçlü kişisel becerilere sahip olanlar fikirleri net bir şekilde 

iletebilir ve başkalarını iyi dinleyebilir. 

Personal Skills: A skill is the ability to do something well, a certain competence or 

proficiency. Skills are typically acquired or developed through direct experiences and 

training, and they can require sustained effort. Therefore, personal skills are simply 

those skills that you possess and consider your strengths. Those with strong personal 

skills can communicate ideas clearly and listen well to others. 

Kişisel Beceriler: Beceri, iyi bir şey, belirli bir yeterlilik veya yeterlilik yapma yeteneğidir. 

Beceriler genellikle doğrudan deneyimler ve eğitim yoluyla edinilir veya geliştirilir ve sürekli 

çaba gerektirebilir. Bu nedenle, kişisel beceriler sahip olduğunuz ve güçlü yanlarınızı 

düşündüğünüz becerilerdir. Güçlü kişisel becerilere sahip olanlar fikirleri net bir şekilde 

iletebilir ve başkalarını iyi dinleyebilir. 

Daha Fazla Okumak İçin   

https://www.jobs.ie/job-talk/personal-skills/ 

https://examples.yourdictionary.com/examples-of-skills.html 

https://www.skillsyouneed.com/general/soft-skills.html 

https://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html
https://www.jobs.ie/job-talk/personal-skills/
https://examples.yourdictionary.com/examples-of-skills.html
https://www.skillsyouneed.com/general/soft-skills.html
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Referanslar 

https://www.definitions.net/definition/Methodology) 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38-

_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKE

wisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576) 

http://multeci.net/?p=27  

              https://en.wikipedia.org › wiki › Soft_skills 

              https://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTJM3IUwnI5PUajeJUMXoaq953H6w%3A157

4338945587&ei=gYHWXaG_I7OFhbIP1eWkuAE&q=personal+skills&oq=personal+skills&gs_l

=psy-ab.1.0.35i39j0l2j0i203l7.3857.3857..9460...0.2..0.132.132.0j1......0....1..gws-

wiz.......0i71.zixp2PE0XEs  

https://www.thebalancecareers.com/personal-skills-list-2063763#what-are-personal-skills) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definitions.net/definition/Methodology
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38-_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKEwisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38-_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKEwisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTksn1BEAeL38-_u9cfIjEHKY4Z0g:1574336007187&q=Can+social+skills+be+learned%3F&sa=X&ved=2ahUKEwisq9zTmvvlAhVCY8AKHSsSAGwQzmd6BAgLEBc&biw=1280&bih=576
http://multeci.net/?p=27
https://www.skillsyouneed.com/ips/social-skills.html
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTJM3IUwnI5PUajeJUMXoaq953H6w%3A1574338945587&ei=gYHWXaG_I7OFhbIP1eWkuAE&q=personal+skills&oq=personal+skills&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0l2j0i203l7.3857.3857..9460...0.2..0.132.132.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.zixp2PE0XEs
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTJM3IUwnI5PUajeJUMXoaq953H6w%3A1574338945587&ei=gYHWXaG_I7OFhbIP1eWkuAE&q=personal+skills&oq=personal+skills&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0l2j0i203l7.3857.3857..9460...0.2..0.132.132.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.zixp2PE0XEs
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTJM3IUwnI5PUajeJUMXoaq953H6w%3A1574338945587&ei=gYHWXaG_I7OFhbIP1eWkuAE&q=personal+skills&oq=personal+skills&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0l2j0i203l7.3857.3857..9460...0.2..0.132.132.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.zixp2PE0XEs
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTJM3IUwnI5PUajeJUMXoaq953H6w%3A1574338945587&ei=gYHWXaG_I7OFhbIP1eWkuAE&q=personal+skills&oq=personal+skills&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0l2j0i203l7.3857.3857..9460...0.2..0.132.132.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.zixp2PE0XEs
https://www.thebalancecareers.com/personal-skills-list-2063763#what-are-personal-skills
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ÜNİTE 4.2: Mülteci ve sığınmacıların Dayanıklılıklarını Artırmak ve güçlendirmek 

için tiyatro teknikleri: Ezilenlerin Tiyatrosu Teknikleri  

 

Giriş  

Ünite, Ezilenlerin Tiyatrosu’nun (ET) tarihini ve göçmenler, mülteciler ve sığınmacılarla ET 

teknikleriyle sosyal dönüşüm için geliştirilecek bazı tiyatro oyunları sunmayı 

amaçlamaktadır. 

Brezilyalı oyun yazarı Augusto Boal'ın yıllar boyunca yaptığı çalışmalar ve Ezilenlerin 

Pedagojisi Paulo Freire'nin kısa referansı, çok bağlı olduğu için sunuluyor. Bu ünite 

teknikleri, katılımcıların Ezilenlerin Tiyatrosu’nun gerçeği değil, aynı zamanda bir praksiyi 

dönüştürmek için devrimci bir yöntem olduğunu anlamalarını sağlayacaktır. 

Bu kaynak GO UP projesinin amaçlarına göre tasarlanmıştır. İçerik ve yazarlar, göçmenleri 

tiyatro ve özellikle ET aracılığıyla güçlendirebilme imkânı dikkate alınarak seçilmiştir. Öte 

yandan, metodolojinin daha iyi anlaşılmasına hizmet etmektedir. 

Ünite boyunca Gazete Tiyatrosu, Görüntü Tiyatrosu, Forum Tiyatrosu, Görünmez Tiyatro, 

Arzu Gökkuşağı ve Yasama Tiyatrosu hakkında bazı alıştırmalar ve açıklamalar verilmiştir. 

Önerilen egzersizler estetik bir yaklaşıma dayanmaktadır. 

Göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların hakları için mücadele etme, tüm olasılıklara karşı 

daha iyi bir durum arama güçleri GO UP Projesi ortaklığıyla edinilen deneyime dayanarak, bu 

ünite bir tiyatro forumu oyunu yaratma,  bir resim sergisi yapma, dayanıklılığı ve hakları için 

savaşmalarını sağlayan sosyal diyaloga dayalı bir çalışma yapmanın estetik bir yolunu sunar.  

 

Pedagojik Metodolojiler ve Yaklaşımlar  

Ünite 4.1'de daha önce önerildiği gibi, bir metodoloji ET'nun özel durumu hakkında bilimsel 

bir süreçtir. Metodoloji normalde '' profesyonel '' olarak kabul edilmeyen insanlarla devam 

eden bir süreçtir. Bu yöntem, okuma yazma bilmeyenler dahil olmak üzere ezilenler içindir. 

Bu durumda, çoğu göçmen, sığınmacı ve mülteci evsahibi ülkelerin dilini hemen konuşamaz 

ve yazamazlar. Yine de yetkinlikler, umutlar ve olasılıklarla doludurlar. Boal'ın da belirttiği 

gibi, herkes hayatta bir aktördür. Tiyatro, baskıların üstesinden gelmek için bir provadır. 

Tiyatro pratiği olarak, davranışının algılarından kaynaklandığı ve tahakküm ve sosyal 

dışlanma süreçlerindeki güç ilişkilerine bağlı olduğu şekliyle kişinin gerçekliğini yansıtmasını 

amaçlamaktadır. Boal'in yönteminin yeniliği, izleyiciyi aktif bir role sokmaktı. Oyunlar ve 

alıştırmalar bir oyun yaratmanın temelidir. Bir tiyatro forumu oyunu, en çok kullanılan teknik 

olmuştur. Çünkü performans yoluyla göçmenleri, mültecileri ve sığınmacıları etkileyen çoklu 

sosyal sorunlar hakkında farkındalığı teşvik etmek için toplumda diyalog için alanlar 

yaratılmaktadır. 
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Bu, katılımcıların bir oyunu yaratan, prova eden ve halka halka sunan aktörler ve aktrisler 

olduğu anlamına gelir. Seyirci de oyuncu olacaktır, çünkü oyuna katılabilir (forum). Bir 

diyalog vardır ve bu diyalogda farklı stratejiler mümkündür. Hikaye (senaryo) kişisel bir 

hikayeye dayanarak yaratılır, o zaman bu kişisel hikayeyi sosyal bağlamında gösteririz, 

böylece sorunu sahneye koyabiliriz ve çözmek için farklı yaklaşımlar öneririz.   Örneğin en iyi 

uygulamalarda göçmenler, mülteciler ve sığınmacılardan özel bir sorunu, sorunu çözmek 

için belirli sorunları sunarız.  

ET yöntemi, her katılımcının iktidar ilişkilerini anlamasına, kendi bireysel sorununa farklı bir 

bakış açısına sahip olmasına ve bunu kolektif bir durum olarak görmesine olanak tanır.  

Neden? Çünkü baskı, toplumdaki herkesi etkileyen yapısal olarak temelli bir sorundur. Bu, 

ezilenlerin yaşadığı olumsuz durumların çoğuna özünde bağlıdır. Üstesinden gelme 

yeteneğine inanmama, hiçbir şeyin değişmeyeceği inancına yol açabilir. Bu nedenle, bu 

metodoloji ve praksis, farklı eylem sorunlarını analiz ederek, tartışarak ve deneyerek kolektif 

aktörlerin ve spektrum aktörlerin veya aktrislerin sanatsal bir şekilde bir problem yarattığını, 

aktif düşünmeye, farkındalığa ve katılıma yol açtığını gösterir. Toplum bilincinin artmasına 

neden olur. Göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların belirli topluluklarına uyarlanmış bu 

koşullar, sorunlarını çözmek ve müttefikler bulmak için koşulları güçlendirmektedir. 

   

(https://www.taylorfrancis.com/books/9780203984895 ’den ve http://www.gtolx.org/  

den’alınmıştır.  

 Santos, Bárbara,2019- Ezilenlerin Tiyatrosu Kökleri ve Kanatları: Bir Praksis Teorisi, Santos, 

Barbara, 2018-Percursos Estéticos-1º Edição São Paulo ve) 

 

İyi Uygulamalar  

 

⮚ http://www.saudesembarreiras.com/- Solidariedade Imigrante-  

⮚ https://www.youtube.com/watch?v=0V8u9A_-laE  GTO LX-Grupo Teatro do Oprimido 

de Lisboa  

⮚ https://www.apele.org/- 

 

Burada önerilen iyi uygulamalar, Portekiz'de ET topluluklarını veya üyelerini güçlendirmenin 

bir biçimi olarak kullanan kuruluşlardır. Özellikle Solidariedade Imigrante ve GTOLX söz 

konusu olduğunda, katılımcılar göçmen, mülteci veya sığınmacıdır. ET, müşterek olarak 

problemlere çözüm bulma, gözlemleme, analiz etme ve yaratmalarını sağlayan bir 

stratejidir. Solidariedade göçmen ve üyeleri, Portekiz'de göçle ilgili bazı yasa değişiklikleri 

için zorlu bir güç olmuştur. Her iki kuruluş da göçmenlerin değişimin kahramanı olması 

gerektiğine inanır. Tiyatro forumu performansları sayesinde göçmenlerin çoğu kendi 

sorunlarının çözümü için üye olmaktadır.  

 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203984895
http://www.gtolx.org/
http://www.saudesembarreiras.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0V8u9A_-laE
https://www.apele.org/-
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Tavsiyeler  

Ezilenlerin Tiyatrosu (ET) bir sosyal dönüşümdür. Tüm oyunlar, alıştırmalar ve metinler için 

kullanılabilir ve göçmenlerden, mültecilerden ve sığınmacılardan uyarlanmıştır. Bu işlevi 

etkinleştiriciler, joker olarak hareket etmeli ve katılımcının grubun kolektif hikayesini inşa 

etmesine gerçekten katılmaya izin verilmelidir. Diyalogu geliştirmek için maieutic olmalıdır. 

Ayrıca, bu yöntem ezenlere değil, ezilenlere yöneliktir. 

 

Oyun sürrealist veya irrasyonel hariç gerçekçi, dışavurumcu her türlü, stil veya form veya 

formatta olabilir. Çünkü amaç, tiyatro dilini kullanarak somut durumlar hakkında 

tartışmaktır. 

 

 

Sözlük  

Baskı: Baskı, Sartre tarafından “İnsanın insan tarafından sömürülmesi” olarak tanımlanır. . . 

Bir sınıfın, başka bir sınıfın üyelerini özgürlüklerinden mahrum etmesiyle karakterize edilir”. 

Toplumumuzda bu, bir toplum / sosyal grup sürekli olarak haklarından mahrum 

bırakıldığında görülür. 

Kahraman / Ezilen: Gerçekliği dönüştürmek isteyen aktör veya aktrislerdir. Tanıdığı ve 

kullandığı silah ve araçlarla başarısız bir şekilde bir şey yapmaya çalışır, bir hedefe ulaşır. 

Pasif “fakir” değil, oyunda zalim tarafından yenilgiye uğrayandır. Halkın yerine geçmesi 

gereken, farklı bir sonuca izin veren davranışlarına alternatifler sunan, ezilenlerin 

baskılarının üstesinden gelmek için çözümler üretme hedeflerine ulaştığı bu karakterdir. Bu 

değişime ihtiyacı vardır, bu nedenle hayalini kurar. 

Ezen (ler): Aktör (ler) veya oyuncu (lar) toplumu ve genellikle baskıları uygulamak için 

kullanılan yapıları temsil eder. Birinin eylemleri, çıkar çatışması ve güç eşitsizliği anlamına 

gelen bir ilişkide, başkalarının hedeflerinize ulaşmasını önlemek için konumunuzu kullanır. 

Genellikle bilinçlidir, ancak kültürel standartlardan da kaynaklanabilir ve “olması gerektiği 

gibi”, “normal” olarak görülebilir. 

Joker gerçeğin öğretim üyesi ya da sahibi değildir. İş, “biraz daha fazlasını” bilen ve 

bilgilerini göstermeye cesaret edip, cesaret etmeye cesaret edenlerin neler yapabildiklerini 

göstermelerini sağlamaktır. Theatre Fórum'un performansı sona erdiğinde, tartışmaya 

aracılık etme ve sahneye çıkması için spektörlere / izleyicilere teşvik etme gibi önemli bir rol 

oynayabilir.  

 

 

https://career.arizona.edu/sites/career.arizona.edu/files/social_justice/story_html5.html and 

https://www.iep.utm.edu/sartre-p/#H4 ’den alınıp adapte edilmiştir 

 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.iep.utm.edu/sartre-p/#H4
about:blank
about:blank
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Daha Fazla Okumak İçin  

https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-

actors...Augusto-Boal.pdf 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203984895 

Santos, Bárbara,2019-Ezilenlerin Tiyatrosu Kökleri ve Kanatları: Bir Praxis Teorisi,  

Santos, Barbara, 2018-Percursos Estéticos-1º Edição São Paulo 
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Entelektüel Çıktı 3. GO UP Pedagojik El Kitabı  


