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Go Up projesi ne hakkındadır?  

 
 

 

Go Up projesi öğretmenler, eğitimciler ve 

danışmanlara yenilikçi metodojiler ve 

araçlarla destek vererek mültecilerin, 

sığınmacıların ve göçmenlerin tiyatro 

teknikleriyle kültürlerarası yetkinliklerini 

geliştirmeyi ve yetişkin eğitimine katılımlarını 

artırmayı hedeflemektedir. 

 

 

 

 

 

İlk Proje toplantısı  

 

Projenin ilk toplantısı 20 Kasım 2018 tarihinde 

Valladolid, İspanya’da gerçekleştirildi.   

 

Toplantının başında atılan ilk adımlardan biri, 

her ortak için Go Up proje hedefleri ile ilgili 

deneyimlerini açıklayan kısa bir sunum 

yapılmasıydı: SOLIM ekibi cinsiyet ve göç 

konusundaki deneyimlerini; PERA, sanatsal ve 

tiyatro teknikleri uygulamalarını; IASIS transfer 

edilebilir projelerini (Connectathens ve Fabrik 

Republic) vb. açıkladı. 

 

 Bir sonraki adım, temel yönlerini çizerek Go 

Up projesiyle ilgili genel bir bakış sunmaktı: 

temel  konular (esneklik, kültürlerarası 

yetkinlikler, tiyatro teknikleri), hedefler, hedef 

kitle, çıktılar, zaman çizelgesi vb.’dir.  

 

 

 

Proje çıktılarının potansiyel kullanıcıları:  

Yetişkin eğitimi öğretmenleri, eğitmenleri ve 

danışmanlarıdır. Projenin nihai faydalanıcıları 

mülteciler, sığınmacılar, göçmenlerdir.  

 

Projenin nihai amacı, yetişkin eğitimi 

uzmanlarına, öğretmen, eğitmenlerine ve 

danışmanlarına yenilikçi metodoloji ve 

araçları sağlayarak; mültecilerin, 

sığınmacıların ve göçmenlerin durumlarının 

iyileştirilmesini sağlamak ve kapsayıcı eğitim 

uygulamasını geliştirmek. 

 

Go Up projesi pedagojik, yenilikçi, kültürler arası ve 

kapsayıcı tiyatro teknikleri tasarlayarak kapsayıcı 

eğ itim uygulamasını geliştirmeyi hedeflemektedir.  

 

 

 

 

               

 

Go Up: Tiyatro teknikleriyle mültecilerin ve sığınmacıların kültürlerarası yetkinliklerinin 

artırılması ve geliştirilmesi  
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Proje Çıktıları  

Projede aşağıdaki Entelektüel Çıktılar geliştirilecektir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Ortakları  

IO1. GO UP Kültürlerarası ve Kapsayıcı 

Tiyatro'daki iyi uygulamaların ve 

kaynakların ÇEVİRİM İÇİ DİJİTAL VERİTABANI  

 

Yetişkin eğitimi öğretmenlerine ve 

eğitmenlerine, Kültürlerarası ve Kapsayıcı 

Tiyatro projelerini hayata geçirmek için 

yararlı olan yenilikçi metodolojileri ve ilham 

verici iyi uygulamaları ve kaynakları sunan 

kullanışlı bir çevrimiçi araç. 

IO2. Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro için 

EĞ İ Tİ M MÜFREDATI  

 

Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro öğ renme 

çıktılarının değ erlendirilmesi, onaylanması ve 

tanınması için bir ECVET müfredatı (Avrupa 

Mesleki Eğ itim ve Öğ retim Kredi Sistemine 

dayalı). 

IO3. Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro 

hakkında PEDAGOJİK EL KİTABI  

 

Kültürlerarası yetkinlikleri öğretmek ve 

mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin 

kültürel entegrasyonunu desteklemek için 

tiyatro tekniklerinin kullanımı konusunda 

yenilikçi pedagojik ve metodolojik 

yaklaşımlar sağlamayı amaçlayan Açık bir 

Eğitim Kaynağı (AEK). 

  

 

IO4. Kültürlerarası ve Kapsayıcı Tiyatro 

için Go Up ARAÇ KUTUSU 

Yetişkin eğitimi öğretmenlerine, 

eğitmenlerine ve danışmanlarına; 

mülteciler, sığınmacılar ve göçmenlere 

kültürlerarası yeterliliklerin öğretilmesi ve 

kültürel entegrasyonlarının sağlanması için 

ulusal ve Avrupa düzeyinde,  günlük 

rutinlerin tiyatro teknikleriyle 

uygulanmasında yaralı araçlar olarak bir 

dizi pratik içerik, etkinlik ve yöntem içeren 
çok dilli bir AEK. 
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 Daha fazla bilgi için: 

www.go-up-project.eu 

 

 


