
Αυτό το πρόγραμμα 2018-1-PT01-KA204-047449 έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσα από το πρόγραμμα ERASMUS+. Αυτή η δημοσίευση 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

3# Ενημερωτικό Δελτίο  
Δεκζμβριοσ 2020 

Σχετικά με το Πρόγραμμα  
Το πρόγραμμα Go Up ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των προςφφγων, των αιτοφντων άςυλο και των 
μεταναςτών ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, υποςτθρίηοντασ δαςκάλουσ, εκπαιδευτικοφσ και ςυμβοφλουσ με 
εξατομικευμζνεσ καινοτόμεσ μεκοδολογίεσ και εργαλεία ςχεδιαςμζνα για να χτίςουν ανθεκτικότητα και να 
ενιςχφςουν τισ διαπολιτιςμικζσ ικανότητεσ μζςω θεατρικών τεχνικών. Για να γίνει αυτό, το  Θζατρο των 
Καταπιεςμζνων ζχει αποδείξει εδϊ και δεκαετίεσ τθν αποτελεςματικότθτα του κίγοντασ τα κοινωνικά και τα 
ψυχολογικά αποτελζςματα που ζχουν ςχζςθ με τθν κοινωνικι ευαλωτότθτα. 

6 εταίροι από τισ Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιςπανία και Τουρκία –Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και πάροχοι 
ΕΕΚ, ΜΚΟ και κοινωνικοί και πολιτιςτικοί οργανιςμοί– ζχουν ςυνεργαςτεί αναπτφςςοντασ τα ακόλουκα 
αποτελζςματα: 

 Τη Ψηφιακή Βάςη Δεδομζνων του Go Up με καλζσ πρακτικζσ και πόρουσ ςτο διαπολιτιςμικό και περιεκτικό κζατρο. 

 Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Διαπολιτιςμικό και περιεκτικό κζατρο. Ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βαςιςμζνο 
ςτο ECVET για τθν αξιολόγθςθ, τθν επικφρωςθ και τθν αναγνϊριςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. 

 Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο του προγράμματοσ Go Up το οποίο προςφζρει καινοτόμεσ παιδαγωγικζσ και μεκοδολογικζσ 
προςεγγίςεισ πάνω ςτθ χριςθ των κεατρικϊν τεχνικϊν για τθ διδαςκαλία διαπολιτιςμικϊν ικανοτιτων και τθν 
υποςτιριξθ τθσ πολιτιςτικισ ζνταξθσ των προςφφγων, των αιτοφντων άςυλο και των μεταναςτϊν. 

 Η εργαλειοθήκη του προγράμματοσ Go Up περιλαμβάνει ζνα ςφνολο πρακτικϊν περιεχομζνων, δραςτθριότθτεσ και 
μεκόδουσ πάνω ςτο Διαπολιτιςμικό και περιεκτικό κζατρο τα οποία ςτοχεφουν ςε δαςκάλουσ, εκπαιδευτζσ και 
ςυμβοφλουσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. 

Τελικό Συνζδριο ςτη Λιςαβόνα, Πορτογαλία  
Οι ενδιαφερόμενοι και οι ομάδεσ-ςτόχοι του ζργου παρακολοφκθςαν το ςυνζδριο το οποίο χωρίςτθκε ςε δφο θμερομθνίεσ 
και πραγματοποιικθκε ςτισ 28 και ςτισ 30 Δεκεμβρίου, προκειμζνου να υπάρχει αςφάλεια λόγω των περιοριςμϊν που 
υπάρχουν εξαιτίασ τθσ κατάςταςθσ με τον COVID-19. Το Θζατρο των Καταπιεςμζνων παρουςιάςτθκε ςαν ζνασ τρόποσ για 
να ενιςχφςει τθν ανκεκτικότθτα των μεταναςτϊν, των προςφφγων και των αιτοφντων άςυλο και να τουσ βοθκιςει να 
αναπτφξουν τισ διαπολιτιςμικζσ τουσ δεξιότθτεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου, θ Anabela Rodrigues, project manager από τθ SOLIM, πραγματοποίθςε με τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ζνα εργαςτιριο με κζμα τισ τεχνικζσ του Θεάτρου των Καταπιεςμζνων. Ο Om Bahadur μοιράςτθκε τθν 
εμπειρία του ϊσ δικαιοφχοσ του ζργου ο οποίοσ πιρε μζροσ ςτθν πιλοτικι φάςθ. Τζλοσ, ο Timóteo Macedo, διευκυντισ τθσ 
SOLIM, παρουςίαςε τισ δυνατότθτεσ εκμετάλλευςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου με τουσ ςχετικοφσ ενδιαφερόμενουσ, 
όπωσ για παράδειγμα το Δθμαρχείο τθσ Λιςαβόνασ, με το οποίο κα αναπτυχκεί ζνα πρόγραμμα από τον Ιανουάριο του 2021  

www.go-up-project.eu 
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