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χετικά με το έργο GO UP?  

 
 

 

Το έργο GO UP στοχεύει στο να  ενισχύσει τη 

συμμετοχή των προσφύγων, των αιτούντων 

άσυλο και των μεταναστών στην εκπαίδευση 

ενηλίκων υποστηρίζοντας τους δασκάλους , 

εκπαιδευτές και συμβούλους  με καινοτόμες 

μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμένα για 

την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων μέσω θεατρικών 

τεχνικών. 

 

 

 

 

 

υνάντηση έναρξης του έργου 

Η συνάντηση έναρξης του έργου έλαβε χώρα 

στο Βαγιεδολίδ της Ισπανίας στις 20 

Νοεμβρίου του 2018. 

 

Στην αρχή της συνάντησης ένα από τα πρώτα 

βήματα ήταν ο κάθε συνεργάτης να 

περιγράψει την δική του εμπειρία σχετικά με  

τους στόχους του έργο GO UP . Οι 

συνεργάτες από τον οργανισμό SOLIM 

συσχέτισαν την εμπειρία τους σχετικά με το 

φύλο και την μετανάστευση; Οι συνεργάτες 

από τον οργανισμό PERA παρουσίασαν την 

πρακτική τους με καλλιτεχνικές και θεατρικές 

τεχνικές ; Ο οργανισμός ΙΑΣΙΣ περιέγραψε τα 

μεταβιβάσιμα έργα (Connectathens και 

Fabric Republic), και άλλα.  

 

 Το επόμενο βήμα ήταν να παρουσιαστεί ένα 

πλάνο σχετικά με το έργο GO UP 

σχεδιάζοντας τις κύριες πτυχές όπως : τα 

κύρια θέματα του έργου ( ανθεκτικότητα , 

διαπολιτισμικές ικανότητες ,θεατρικές τεχνικές) 

, στόχους , ομάδα στόχου , παραδοτέα , 

χρονοδιάγραμμα κλπ. 

 

 

Οι δυνητικοί χρήστες του έργου είναι δάσκαλοι 

, εκπαιδευτές και σύμβουλοι ενηλίκων. Οι 

τελικοί αποδέκτες του έργου είναι οι 

πρόσφυγες , οι αιτούντες άσυλο και οι 

μετανάστες. 

 

Ο τελικός στόχος του έργου είναι να εξοπλίσει 

τους επαγγελματίες εκπαιδευτές και 

συμβούλους με καινοτόμες μεθοδολογίες και 

εργαλεία για να υποστηρίξουνε τους 

πρόσφυγες , τους αιτούντες άσυλο και τους 

μετανάστες για να αποκτήσουν ανθεκτικότητα 

και να λάβουν την εκπαίδευση. 

 

Το Έργο Go Up επικεντρώνεται στο σχεδιασμό 

και την ανάπτυξη παιδαγωγικών, καινοτόμων, 

διαπολιτισμικών και θεατρικών τεχνικών χωρίς 
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IO3. Go Up ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ για το 

διαπολιτισμικών θέατρο και τις τεχνικές 

του.  

Ένας Ανοικτός Πόρος Εκπαιδευτικός Πόρος 

(OER) αποσκοπεί στην παροχή καινοτόμων 

παιδαγωγικών και μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων για τη χρήση τεχνικών 

θεάτρου για την διδασκαλία των 

διαπολιτισμικών ικανοτήτων , την 

υποστήριξη της πολιτιστικής ενσωμάτωσης 

των προσφύγων των αιτούντων άσυλο και 

των μεταναστών. 

 

 

 IO4. Go Up ΕΡΓΑΛΕΙΟ για το 

διαπολιτισμικών θέατρο και τις 

τεχνικές του.  

Ένας πολύγλωσσος Ανοικτός Πόρος 

Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) με πρακτικό 

περιεχόμενο, δραστηριότητες και 

μεθοδολογίες για να παρέχει στους 

δασκάλους , εκπαιδευτές και συμβούλους 

εκπαίδευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο , με τεχνικές θεάτρου ως χρήσιμα 

εργαλεία για να τα εφαρμόσουν στην 

καθημερινότητα τους  για την διδασκαλία 

των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και  την 

υποστήριξη της πολιτιστικής 

ενσωμάτωσης των προσφύγων των 

αιτούντων άσυλο και των μεταναστών. 

  

 

αποκλεισμούς για τη βελτίωση της εφαρμογής 

της συμμετοχικής εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδοτέα του έργου 

Το έργο θα αναπτύξει τα παρακάτω πνευματικά παραδοτέα :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO1. Go Up ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΑΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με καλές πρακτικές  και 

πηγές σχετικά με τις θεατρικές τεχνικές. 

Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που προσφέρει 

στους δασκάλους και εκπαιδευτές 

καινοτόμες μεθοδολογίες , εμπνευσμένες 

καλές πρακτικές και πόρους για την 

ανάπτυξη διαπολιτισμικών θεατρικών 

έργων. 

  

 

 

IO2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ για το 

διαπολιτισμικό θέατρο και τις τεχνικές 

του. 

Ένα πρόγραμμα σπουδών ECVET 

(βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Πιστωτικό 

Σύστημα επαγγελματική εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης) για την αξιολόγηση , την 

επικύρωση και την αναγνώριση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων του 

διαπολιτισμικού θεάτρου και των τεχνικών 

του. 
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Project Partnership 

 

 

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

www.go-up-project.eu 

 

 


