
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ #2. Νοέμβριος 2020 
 

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας και ενίσχυση των διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο μέσω 
θεατρικών τεχνικών 

 
 

Σχετικά με το Πρόγραμμα  
 

Το πρόγραμμα Go Up στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των 

μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων, υποστηρίζοντας δασκάλους, εκπαιδευτικούς και συμβούλους με 

εξατομικευμένες καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμένα για να χτίσουν ανθεκτικότητα και να 

ενισχύσουν τις διαπολιτισμικές ικανότητες μέσω θεατρικών τεχνικών. Για να γίνει αυτό, το  Θέατρο των 

Καταπιεσμένων έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την αποτελεσματικότητα του θίγοντας τα κοινωνικά και τα 

ψυχολογικά αποτελέσματα που έχουν σχέση με την κοινωνική ευαλωτότητα.  
 

6 εταίροι από τις Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία –Εκπαιδευτές Ενηλίκων και πάροχοι 

ΕΕΚ, ΜΚΟ και κοινωνικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί– έχουν συνεργαστεί αναπτύσσοντας τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:  
 

• Η Ψηφιακή Βάση Δεδομένων του Go Up με καλές πρακτικές και πόρους στο διαπολιτισμικό και το 
περιεκτικό θέατρο. 

 

• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Διαπολιτισμικό και περιεκτικό θέατρο. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
βασισμένο στο ECVET για την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων. 

 

• Παιδαγωγικό Εγχειρίδιο του προγράμματος Go Up το οποίο προσφέρει καινοτόμες παιδαγωγικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις πάνω στη χρήση των θεατρικών τεχνικών για τη διδασκαλία διαπολιτισμικών 

ικανοτήτων και την υποστήριξη της πολιτιστικής ένταξης των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των 

μεταναστών. 
 

• Η εργαλειοθήκη του προγράμματος Go Up περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών περιεχομένων, 
δραστηριότητες και μεθόδους πάνω στο Διαπολιτισμικό και περιεκτικό θέατρο τα οποία στοχεύουν σε 
δασκάλους, εκπαιδευτές και συμβούλους της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

Εκδηλώσεις Διάδοσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος και Τελικό 
Συνέδριο 
 
Οι μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα του Go Up έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί επιτυχημένα από τις 
ομάδες στόχου και τους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών που διεξήχθησαν σε όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες. 

 
Οι στόχοι, τα παράγωγα και τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν και θα εξηγηθούν 
αναλυτικά κατά τη διάρκεια των εθνικών εκδηλώσεων διάδοσης αποτελεσμάτων και στο τελικό συνέδριο το 
οποίο προγραμματίζεται για τέλη Δεκέμβρη του 2020. 
Αν ενδιαφέρεστε για να συμμετάσχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό σας 
συνεργάτη. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.go-up-project.eu 
 
 

 

Πληροφορίες στην Ελλάδα 
 
Σχέσεις Τύπου: Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ 

 
Mail: iasisrnd@gmail.com / Web: www.iasismed.eu 

 

 
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.  
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