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cest buletin informativ este o editie Ai n a u g u r a l a  p e n t r u  p r o i e c t u l 
"Restaurarea Respectului prin Educatia 

Muzicala" (RRME), care foloseste principalele 
valori  justitiare restaurative de respect si  
distribuirea puterii, precum si un program 
muzical inovativ de actiune sociala  numit “El 
Sistema” . Ca parteneriat, vom dezvolta, pilota 
si disemina in sens larg instrumente si 
cunostinte de consolidare a capacitatilor care 
vor sprijini profesorii si alti educatori in 
eforturile lor de a mari rezistenta elevilor cand 
vine vorba de diversitate si probleme de 
coeziune la nivel comunitar. Vom urmari, de 
asemenea, abordarea discriminarii, segregarii 
si rasismului in scoli si alte cadre de educatie 
non-formala.

Programul s-a centrat pe integrarea elevilor 
dezavantajati si tinerilor care au risc de 
excludere, cu atentie deosebita acordata celor 
cu pro�iluri de refugiati si migranti. Proiectul 
urmareste sa dezvolte o carte electronica, un 
curs electronic precum si sa dezvolte si sa 
testeze un program de pregatire inovativa, care 
va invata profesionistii/voluntarii din scoli, si 
cadre de educatie non-formala, cum sa sprijine 
elevii si tinerii sa devina Mentori Tineri de 
Muzica, cu o atentie generala pe marginalizarea 
sociala.
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Rezultate din cercetarea initiala
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ENTRU a dezvolta un program de formare inovativ, s-a realizat o cercetare initiala Pde catre partenerii proiectului pentru a intelege contextul in tarile respective si 
acestia au venit cu anumite descoperiri interesante. Rezumatul descoperirilor va �i 

prezentat la nivel de tara.

Pentru a realiza baza programului de formare inovativa a fost esential in primul rand sa se 
inteleaga contextul social si legislativ al natiunii �iecarui partener. Fiecare partener a 
intocmit un raport pe prevederile actuale in propria tara pentru abordarea discriminarii 
sociale in educatie, atat din perspectiva comunitatii sociale, cat si din cea legislativa. 
Acestia au gasit, de asemenea, exemple de buna practica si le-au prezentat ca potentiale 
parti interesante pentru proiectul nostru. Un rezumat al rezultatelor va �i furnizat mai jos 
cu �iecare raport disponibil la cerere.

"Restaurarea	Respectului	prin	Educatie	Muzicala" este un proiect Erasmus + ambitios si 
obiectivele lui sunt in acord cu  institutia educationala Colegiul de Arta "Carmen Sylva”, de  
vreme ce aici se preda muzica prin toate modalitatile: instrumente individuale, orchestre, 
coruri, ansambluri musicale traditionale, muzica de camera. 

Colegiul de Arta “Carmen Sylva” a efectuat cercetari pentru a intelege mai bine ce lacune 
exista in mod current, intre ce suport exista deja si de ce este nevoie, precum si pentru a 
intelege mai bine nevoile educatorilor. Pe parcursul cercetarii, am descoperit ca multi 
dintre educatorii din Romania si-ar dori sa �ie sprijiniti de un psiholog profesionist, sa-i 
ajute sa lucreze cu copiii cu un pro�il de imigrant/migrant. Educatorii  insotesc elevii in 
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excursii extracuriculare in speranta ca acestia vor incepe sa interactioneze mai liber intr-
un cadru non-formal. Desi in Colegiul de Arta “Carmen Sylva” nu avem multi elevi de 
imigranti/migranti, avem copii din zone sarace ale tarii sau copii romi, care, de asemenea, 
au probleme cu integrarea la scoala. 

In afara de aceasta, s-a descoperit ca majoritatea educatorilor doresc sa dezvolte 
prevederi scolare si sa implementeze mai multe programe guvernalentale sociale de 
muzica care sa ii ajute pe copii. Multi copii din zone sarace sunt sprijiniti prin burse 
sociale si un lucru important este faptul ca acestia au un instrument muzical pentru a 
studia, oferit de scoala, pana la �inalizarea studiilor liceale. Conform raspunsurilor 
profesorilor la un chestionar aplicat acestora, un mediu artistic i-a ajutat mult pe copii sa 
nu abandoneze  studiile. Colegiul de Arta “Carmen Sylva” sugereaza ca ar trebui sa �ie 
implementate mai multe programe sociale de muzica la nivel de scoala, cu ajutorul 
autoritatilor locale, al Ministerului National al Educatiei si al altor institutii interesate.

Manisa Ozel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe este un liceu special intr-un oras din 
vestul Turciei care educa elevi (cu varste cuprinse intre 14 si 21 ani) cu disabilitati 
mentale. Va prezentam rezultatele cercetarii noastre grupate pe 5 zone mari in ce priveste 
copiii sub protectie temporara, copiii cu nevoi speciale, respectul pentru diversitate, 
abandonul scolar prematur si contextul legislativ national.
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Copii	sub	protectie	temporara
In concordanta cu datele transmise de Directia Generala a Administratiei Imigratiei in 
decembrie 2020, rapoartele arata ca populatia siriana sub protectie temporara in Turcia e 
de 3,638,288. Aproximativ jumatate din acest numar (46.8%) sunt copii (intre 0 si 18 ani). 
In ce priveste distributia copiilor sub protectie temporara, in functie de varsta, sunt 
505,124 copii in grupul de varsta de 0-4 ani, 543,842 in grupul de varsta cuprins intre 5 si 
9 ani, 389,848 in grupul de varsta de 10-14 ani si 262,362 in cel cuprins intre 15-18 ani.

Copii	cu	nevoi	speciale
Numarul elevilor care bene�iciaza de servicii educative speciale in educatia formala a 
crescut cu 6.8% in anul academic 2019-20 in compratie cu anul trecut si a ajuns la 
425,774. Numarul elevilor care invata la nivel prescolar a crescut cu 2.1% pana la 4,873, la 
nivel scolar primar a crescut cu 8.1% pana la 179,877 si la nivel liceal a crescut cu 9.7% 
pana la 81,482.

Respect	pentru	diversitate
Multiculturalitatea in mediul educational din Turcia a crescut. Acest fapt e in mare masura 
in�luentat de a�luxul elevilor refugiati in sistemul de educatie. Acest lucru a dus la 
marginalizarea copiilor in scoala de catre prietenii si profesorii lor, ei neprimind sprijin 
su�icient necesar pentru succesul academic. Aproape jumatate din societate nu doreste ca 
si copiii lor sa �ie prieteni cu sirienii. Profesorii nu stiu cum sa sprijine acesti copii din 
punct de vedere pedagogic si au nevoie de sustinere in acest sens. De asemenea, elevii 
LGBT din scolile din Turcia, sufera foarte multa discriminare, ca si copiii cu dizabilitati, 
anumite scoli nu acepta copii cu dizabilitati in scolile lor. E mult de lucru pentru a sprijini 
acesti elevi in lupta impotriva discriminarii.

Abandonul	scolar	prematur
Unul dintre indicatorii decisivi ai nivelului de acces la educatie este renuntarea prematura 
la scoala/educatie. Tarile din Uniunea Europeana (UE) au ca obiectiv  sa aiba o rata de 
abandon scolar prematur mai mica de 10% pana in 2020. Trendul descendent observat 
incepand cu 2007 in proportia indivizilor cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani care au 
renuntat la educatie inainte de 12 ani, in cadrul educatiei obligatorii, a continuat. 
Procentul de abandon scolar a fost de 31.2% in 2018 inTurcia in comparatie cu 2019 cand 
a fost inregistrat un procent de 28.9%. In tarile Uniunii Europene, aceasta rata a fost de 
10.9%. Rata de abandon scolar prematur a baietilor in Turcia in 2018 a fost de 30.6% si de 
29.0% in 2019; la femei, a fost de 31.8% in 2018 si 28.8% in 2019.

Contextul	legislativ	national
Conform Articolului 42 din Constitutia Republicii Turcia in privinta indivizilor privati de 
educatie si formare, educatia primara e obligatorie pentru toti cetatenii barbati si femei si 
este accesibila in scoli de stat. Legislatia nationala in Turcia, in special cand e vorba de 
educatia copiilor cu disabilitati, se poate spune ca e paralela cu reglementarile 
internationale. Planul 11 de dezvoltare  e exprimat astfel: “Prin asigurarea educatiei 
incluzive si cali�icate si oportunitatilor de invatare pe viata pentru toti indivizii, sunt 
dezvoltate gandirea, perceptia si abilitatile lor de rezolvare de probleme, increderea de 
sine si antreprenoriatul cu simtul responsabilitatii. Principalul obiectiv este de a creste 
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indivizi productivi si fericiti care au trasaturi inovative, care au absorbit valori 
democratice si de cultura nationala, care sunt deschisi sa impartaseasca si sa comunice, 
care au puternice sentimente artistice si estetice si care sunt dispusi sa foloseasca 
tehnologia”. E di�icil sa iti faci o idee de masura in care expresia “educatie incluziva” in acest 
context include lupta impotriva discriminarii mentionata mai sus, pentru ca nu exista 
nicio politica sau decizie de avertizare cu care poate �i asociata.

Cercetarea condusa de Centrul pentru Inovare Sociala din Cipru a descoperit ca, prin 
diverse analize si cercetari,  anumiti elevi din cadrul sistemului de educatie cipriot se 
confrunta cu mai multe probleme decat altii. Politicile de integrare a grupurilor 
dezavantajate precum elevii cu pro�iluri de migranti si nevoi speciale exista cu adevarat in 
Cipru; in ciuda acestui lucru, se ofera o formare limitata educatorilor din sectorul public 
si, din pacate, capacitatea acestor educatori adesea nu este su�icienta pentru a umple 
aceasta diferentiere care s-a creat intre elevi. Astfel, e necesar sa intarim abilitatile 
educatorilor de a se adapta la un mediu mai divers si incluziv. S-a dovedit ca practicile 
artistice pot stimula atat experienta de invatare, cat si incluziunea/integrarea sociala. Din 
acest motiv, RRME are ca scop sa impulsioneze abilitatile educatorilor catre incluziunea 
sociala prin materiale si formare din domeniul educatiei muzicale.

Acest rezumat urmareste rezultatele cheie ale studiului - proiectul "Restaurarea 
Respectului prin Educatie Muzicala" (RRME), contextul national in Germania �iind 
coordonat de Afridad UG, o institutie bazata pe date si cercetare din Bonn. Studiul a aratat 
ca elevii dezavantajati din scolile germane au rezultate mai slabe si o rata mai mare de 
abandon scolar decat colegii lor germani. Motivele speci�ice pentru acest fenomen includ 
barierele lingvistice, particularitatile culturale si un mediu nefamiliar/necunoscut. Totusi, 
in ultimii ani, multe politici si programe precum "Sprijin pentru accesarea educatiei in 
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copilaria timpurie" si Actul de facilitati de ingrijire in centrele de zi (Gute-KiTa-Gesetz), 
Sprach-Kitas, DaZ macht Schule, etc. au fost destinate si implementate pentru a reduce 
problemele cu care se confrunta copiii dezavantajati si profesorii lor cu rezultate 
incurajatoare in special in zona barierelor lingvistice si a mediului necunoscut. In ciuda 
acestui fapt, dupa cunostintele noastre,folosirea  "justitiei restaurative" sau de programe 
sociale de educatie muzicala precum "El Sistema" pentru abordarea diferentelor 
culturale in scoli pare sa �ie inexistente, si daca exista, poate �i cunoscut ca ceva diferit. 
Prin urmare, recomandam sa se realizeze  o formare mai ampla a educatorilor in ce 
priveste diversitatea folosind valorile de baza de "justitie restaurativa" si "El Sistema" 
pentru a-i sprijini pe acestia sa �ie deschisi catre particularitatile culturale, ajutandu-i 
astfel pe elevi sa invete cum sa lucreze impreuna ca o echipa pentru a reduce pro�ilarea si 
prejudecata rasiala si discriminarea.
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Cercetarile au aratat ca Spania este a 7 a tara cu cea mai mare rata de oameni cu risc de 
saracie si excludere printre toate tarile UE, facand astfel includerea/integrarea un subiect 
important, mai ales in educatie. Sunt nenumarate programe online si of�line in Spania 
care urmaresc sa consolideze includerea/integrarea, in special printre copii. In ciuda 
nevoii aparente de schimbare, toate aceste programe sunt activitati extracurriculare sau 
ore optionale, in vreme ce abordarea riscurilor de excludere si cum sa te ocupi de oameni 
cu risc de excludere nu este parte din predarea de baza a educatiei. O alta problema o 
constitue diferentele de servicii si clase existenta in Spania, cu toate comunitatile 
autonome avand dreptul de a decide  in mare parte pe ce se axeaza educatia si orientandu-
se doar pe cadrul national. Cercetarea a scos la iveala faptul ca exista o nevoie aparenta de 
materiale de predare care sa impulsioneze acceptarea diversitatii, solutionarea 
con�lictelor si ameliorarea includerii/integrarii.

Majoritatea exemplelor de buna practica, implementate in Spania, sunt conduse de centre 
comunitare sau sunt oferite drept ore de curs optionale in scoli sau de catre organizatii 
externe. Organizatia "Ajutor si Actiune" a stabilit un program numit "Aici, de asemenea", 
care include nenumarate proiecte in toata Spania, sprijinind copiii si adolescentii cu risc 
de saracie si excludere sociala. Proiectele urmaresc reducerea excluderii prin arte 
creative si impartasesc aspecte variate cu proiectul RRME. O asociatie non-pro�it, 
Caminos, a constatat ca aceasta descoperire sugereaza faptul ca proiectul RRME, care 
include, de asemenea, valorile Justitiei Restaurative, va permite copiilor si adolescentilor 
sa depaseasca diferentele si con�lictele si sa reduca inegalitatea.

Potrivit Colegiului Abbey, un liceu din Cambridgeshire care se bazeaza pe valori, cea mai 
mare problema cu care se confrunta frecvent elevii dezavantajati din Regatul Unit este 

R E G A T U L U N I T
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impactul inchiderii scolilor din cauza pandemiei de Covid 19.
Aceste probleme includ saracia digitala, motivatia slaba si o lipsa de sprijin parental 
acasa. Elevii dezavantajati au fost afectati negativ de inchiderea scolilor si astfel 
diferentierea dintre elevii dezavantajati si colegii lor a crescut semni�icativ in ultimul an.

Guvernul Regatului Unit a promis 300 milioane de lire pentru a sprijini lupta anti Covid, 
dar exista multa dezbatere despre cum ar arata aceasta pentru a �i e�icienta. S-a 
recomandat program zilnic prelungit la scoala si vacante mai scurte, dar acest aspect 
creeaza di�icultati in ce priveste starea de sanatate a elevilor. S-a semnalat faptul ca elevii 
sunt stresati de presiunea limbajului de "lupta anti Covid". Este o presiune pentru elevi sa 
atinga standardul asteptat la subiecte de baza care sa le permita sa treaca la urmatorul 
nivel, totusi s-a admis ca e nevoie sa ne axam si pe arte si sport astfel incat tinerii sa nu se 
simta coplesiti.
Exista initiative in Regatul Unit, de exemplu premiul Artelor si "In armonie" care sunt 
demersuri de succes in dezvoltarea increderii, rezistentei si a calitatii de lider 
(leadership-ului) printre tinerii dezavantajati, dar nu sunt actualmente programe de 
pregatire a personalului care sa abordeze in mod special probleme de restaurare a 
respectului prin educatia muzicala.

Concluzie
In baza descoperirilor din toate contextele nationale, nevoia de includere/integrare 
sociala in abordarea abandonului scolar prematur, sprijinirea elevilor cu dizabilitati, 
imputernicirea elevilor migranti este de o importanta deosebita si nu poate �i 
supralicitata. Desi sunt practici pedagogice, seturi de instrumente pentru educatori, 
�inantare guvernamentala si programe in anumite tari, centrate pe diversitate si coeziune 
comunitara, mai trebuie multe lucruri facute in abordarea acestei probleme de fond. Prin 
urmare, proiectul RRME vine in ajutor ca un instrumentar care sa umple golul. 



Partenerii de Proiect

www.csicy.com

www.afridat.org www.colegiul-carmensylva.ro www.abbeycollege.cambs.sch.uk

www.asoccaminos.org

www.rj4all.info
www.manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr
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