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Bu haber bülteni, saygı ve güç paylaşımının temelinde 
yatan onarıcı adalet değerlerinin yanı sıra "El Sistema" 
adlı yenilikçi bir sosyal eylem müzik programını 
kullanan "Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Geri Kazanma 
(RRME – Restoring Respect through Music 
Education)" projesinin ilk baskısıdır. Bir ortaklık olarak, 
çeşitlilik ve topluluk uyumu meseleleri söz konusu 
olduğunda, öğrencilerinin direncini artırma çabalarında 
öğretmenleri ve diğer eğitimcileri destekleyecek 
kapasite geliştirme araçlarını ve bilgilerini geliştirecek, 
pilot uygulamalar yapacak ve yaygın bir şekilde 
yayacağız. Ayrıca okullarda ve diğer informal eğitim 
ortamlarında ayrımcılık, ayrımcılık ve ırkçılıkla 
mücadele edeceğiz.

Program, göçmen ve mülteci geçmişine sahip olanlara 
özellikle dikkat ederek, dışlanma riski altındaki 
dezavantajlı öğrenciler ve gençleri entegre etmeye 
odaklanmıştır. Proje, bir e-kitap, e-kurs geliştirmenin 
yanı sıra okullarda ve resmi olmayan eğitim 
ortamlarında profesyonellere veya gönüllülere 
öğretecek yenilikçi bir eğitim programı geliştirmeyi ve 
test etmeyi, öğrencilerin ve gençlerin birer Genç Müzik 
Mentoru olmaları için nasıl destekleneceğini, genel 
o l a r a k  s o s y a l  m a r j i n a l l e ş m e y i  e l e  a l m ay a 
odaklanmaktadır.
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enilikçi bir eğitim programı geliştirmek için, kendi ülkelerindeki bağlamı anlamak Yiçin proje ortakları tarafından ilk masa başı araştırmaları yapılmıştır ve bazı ilginç 
bulgular ortaya çıkmıştır. Bulguların özeti ülkeler bazında sunulmaktadır.

Yenilikçi eğitim programının temelini oluşturmak için öncelikle her bir ortağın kendi 
ulusunun yasal ve sosyal bağlamını ifade etmesi önemlidir. Her ortak, hem yasal hem de 
toplumsal yapı açısından eğitimde sosyal ayrımcılığın üstesinden gelmek için kendi 
ülkelerindeki mevcut uygulamalar hakkında bir rapor hazırlamıştır. Ayrıca ülkelerindeki iyi 
uygulama örneklerine de yer vermişler ve bunları projemiz için potansiyel paydaşlar olarak 
sunmuşlardır. Tüm raporlar aşağıdaki şekilde istek üzerine sunulmuştur:

Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Geri Kazanmak Projesi, iddialı bir Erasmus+ projesidir ve 
hedefleri, müziği her türlü yolla öğrettikleri için Eğitim Kurumu Carmen Sylva” Sanat Koleji 
ile uyumludur: bireysel enstrümanlar, orkestra, korolar, geleneksel müzik toplulukları, oda 
müziği .

Carmen Sylva” College of  Art, halihazırda var olan destek ile ihtiyaç duyulan arasında ne gibi 
boşluklar olduğunu daha iyi anlamak ve eğitimcilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için 
araştırmalar yapmıştır. Araştırma boyunca, Romanya'daki birçok eğitimcinin göçmen veya 
mülteci kökenli çocuklarla çalışmalarına yardımcı olmak için profesyonel bir psikolog 
tarafından desteklenmesi gerektiğini keşfettik. Eğitimciler, öğrencileri informal bir ortamda 
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T Ü R K İ Y E

daha özgürce etkileşime geçmeye başlamalarını umarak ders dışı gezilere götürmektedir. 
Carmen Sylva Sanat Koleji'nde çok fazla göçmen veya mülteci öğrencimiz olmamasına 
rağmen, ilçenin yoksul bölgelerinden gelen çocuklar veya okula uyum sorunu yaşayan 
Roman kökenli çocuklarımız var.

Bunun yanı sıra, eğitimcilerin çoğunun okul hükümlerini temel almak ve çocuklara fayda 
sağlayacak devlet tarafından daha fazla sosyal müzik programları uygulamak istediği 
keşfedildi. Yoksul bölgelerden gelen birçok çocuk sosyal burslarla desteklenmektedir ve 
önemli bir gerçek şu ki, okul sonuna dek okul tarafından verilmiş müzik aletleri vardır. 
Öğretmenin kendilerine dağıtılan bir anketten verdiği yanıtlara göre, sanatsal bir ortam 
birçok çocuğun çalışmalarını bırakmamalarına yardımcı olmuştur. Carmen Sylva” College 
of  Art, yerel yetkililer, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların yardımıyla okul 
düzeyinde daha fazla sosyal müzik programının uygulanması gerektiğini önermektedir.

Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe, Türkiye'nin batısındaki bir şehirde, 
zihinsel engelli öğrencilere (14-21 yaş) eğitim veren bir lise seviyesi özel eğitim okuludur. 
Geçici koruma altındaki çocuklar, özel ihtiyaçları olan çocuklar, çeşitliliğe saygı, eğitimden 
erken ayrılma ve ulusal mevzuat bağlamında 5 makro alanda gruplandırılmış araştırma 
bulgularımızı sunuyoruz.
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Geçici Koruma Altındaki Çocuklar
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Aralık 2020'de yayınladığı verilere göre, raporlar 
Türkiye'de geçici koruma sağlanan Suriyeli nüfusun 3.638.288 olduğunu gösteriyor. Bu 
sayının yaklaşık yarısı (%46,8) çocuklardır (0-18 yaş). Geçici koruma altındaki çocukların 
yaşlarına göre dağılımına bakıldığında 0-4 yaş grubunda 505.124, 5-9 yaş aralığında 543.842, 
10-14 yaş aralığında 389.848 ve 15-18 yaş grubunda 262.362 çocuk bulunmaktadır.

Özel ihtiyaçları olan çocuklar
Örgün eğitimde özel eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 2019-20 eğitim öğretim 
yılında bir önceki yıla göre %6,8 artarak 425.774'e ulaşmıştır. Okul öncesi eğitim düzeyinde 
öğrenim gören öğrenci sayısı %2,1 artarak 4.873'e, ilkokul düzeyinde %3,9 artarak 
159.542'ye, ortaokul düzeyinde %8,1 artarak 179.877'ye ve ortaöğretim düzeyinde %9,7 
artarak 81.482'ye yükselmiştir. 

Çeşitliliğe Saygı
Türkiye'nin eğitim ortamında çok kültürlülük artmıştır. Bu, büyük ölçüde mülteci 
öğrencilerin eğitim sistemindeki akışından etkilenmektedir. Bu durum, çocukların okullarda 
hem arkadaşları hem de öğretmenleri tarafından ötekileştirilmelerine, akademik başarı için 
gerekli desteği alamamalarına neden olmuştur. Toplumun neredeyse yarısı çocuklarının 
Suriyelilerle arkadaş olmasını istemiyor. Öğretmenler bu öğrencileri pedagojik olarak nasıl 
destekleyeceklerini bilmiyorlar ve bu konuda desteğe ihtiyaçları var. Ayrıca Türkiye 
okullarındaki LGBT öğrenciler de engelli çocuklar kadar çok ayrımcılığa maruz kalıyor, bazı 
okullar engelli öğrencileri okullarına almamayı tercih edebiliyor. Ayrımcılıkla mücadelede bu 
öğrencilere yardımcı olabilmenin önemi büyüktür.

Eğitimi Erken Bırakmak
Eğitime erişim düzeyinin en önemli göstergelerinden biri okulu terkidir. Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinin 2020 yılına kadar %10'un altında bir erken okulu terki hedefi vardır. Zorunlu 
eğitim kapsamında eğitimi 12 yaşından önce okulu bırakan 18-24 yaş arası bireylerin oranında 
2007 yılından bu yana gözlenen azalma eğilimi devam etmiştir. 2018 yılında %31,2 olan 2019 
yılında Türkiye'ye oranı %28,9 olarak kaydedilmiştir. AB ülkelerinde bu oran %10,9'dur. 
Türkiye'de erkek çocukların eğitimden erken ayrılma oranı 2018 yılında %30,6, 2019 yılında 
%29,0; kadınlar için, 2018'de %31,8, 2019'da %28,8'dir.

Ulusal Mevzuat Bağlamı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesine göre, eğitim ve öğretimden yoksun 
bırakılan kişiler hakkında, ilköğretim tüm erkek ve kadın vatandaşlar için zorunludur ve 
devlet okullarında erişilebilir. Türkiye'deki ulusal mevzuatın, özellikle engelli çocukların 
eğitimi söz konusu olduğunda, uluslararası düzenlemelerle paralel olduğu söylenebilir. 
Onbirinci Kalkınma Planı şu şekilde ifade edilmektedir: “Tüm bireylere kapsayıcı ve nitelikli 
eğitim ve yaşam boyu öğrenme fırsatları sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme 
becerileri geliştirilir, sorumluluk duygusu ile özgüven ve girişimcilik gelişir. Yenilikçi ve 
yenilikçi özelliklere sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve 
iletişime açık, sanatsal ve estetik duyguları güçlü, teknolojiyi kullanmaya yatkın, üretken ve 
mutlu bireyler yetiştirmek temel amaçtır." Bu cümlede geçen "kapsayıcı eğitim" ifadesinin 
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yukarıda bahsedilen ayrımcılıkla mücadeleyi ne ölçüde kapsadığı konusunda bir fikir edinmek 
güçtür, çünkü bununla ilişkilendirilebilecek bir politika veya ihtiyati karar yoktur.

Kıbrıs Sosyal İnovasyon Merkezi (Center for Social Innovation Cyprus) tarafından 
yürütülen araştırma, Kıbrıs Eğitim Sistemindeki bazı öğrencilerin diğerlerinden daha fazla 
zorlukla karşılaştıklarının çeşitli analizler ve araştırmalarla gösterildiğini ortaya koymaktadır. 
Kıbrıs'ta göçmen kökenli öğrenciler ve özel ihtiyaçları olan öğrenciler gibi dezavantajlı 
grupların entegrasyonuna yönelik politikalar mevcuttur; buna rağmen kamuda eğitimcilere 
sınırlı eğitim verilmektedir ve ne yazık ki bu eğitimcilerin kapasitesi öğrenciler arasında 
oluşan bu boşluğu doldurmaya çoğu zaman yetmemektedir. Bu nedenle, eğitimcilerin daha 
çeşitli ve kapsayıcı bir ortama uyum sağlama becerilerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Sanatsal uygulamaların hem öğrenme deneyimini hem de sosyal içermeyi teşvik edebileceği 
kanıtlanmıştır. Bu nedenle RRME, müzik eğitimi eğitimi ve materyalleri aracılığıyla 
eğitimcilerin sosyal içerme becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

Bu özet, Bonn'daki araştırma ve veriye dayalı kurum olan Afridat UG tarafından Almanya'da 
yürütülen Müzik Eğitimi ile Saygıyı Geri Kazanma Projesi (RRME - Restoring Respect 
through Music Education) ulusal ölçekteji çalışmasının temel bulgularını göstermektedir. 
Araştırma, dezavantajlı öğrencilerin Alman okullarında daha düşük performans gösterdiğini 
ve Alman akranlarına göre okulu bırakma oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu 
oluşumun özel nedenleri arasında dil engelleri, kültürel özellikler ve tanıdık olmayan bir 
ortam bulunmaktadır. Ancak son yıllarda, dezavantajlı öğrencilerin ve öğretmenlerinin 
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karşılaştıkları sorunları, özellikle dil engelleri ve tanıdık olmayan bir çevre alanında, 
ulaşılabilir sonuçlarla azaltmak için Çocukluk Eğitimi ve Bakımına Erişim Desteği, İyi 
Gündüz Bakım Tesisleri Yasası (Gute-KiTa-Gesetz), Sprach-Kitas, DaZ macht Schule vs. 
gibi birçok politika ve program tasarlanmış ve uygulanmıştır. Buna rağmen, bildiğimiz 
kadarıyla, okullarda kültürel farklılıkların üstesinden gelmek için “onarıcı adalet” veya “El 
Sistema” gibi sosyal müzik eğitim programlarının kullanımı yok gibi görünmektedir, eğer 
varsa, farklı bir şey olarak biliniyor olabilir. Bu nedenle, eğitimcilerin kültürel özelliklere karşı 
açık fikirli olmalarına yardımcı olmak için “onarıcı adalet” ve “El Sistema”nın altında yatan 
değerleri temel alan eğitimciler için çeşitlilik konusunda daha fazla eğitimin yapılmasını ve 
dolayısıyla öğrencilerin nasıl yapılacağını öğrenmelerine yardımcı olunmasını öneriyoruz. 
Irksal profil oluşturmayı, önyargıyı ve ayrımcılığı azaltmak için ekip olarak birlikte çalışın.
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Araştırmalar, İspanya'nın tüm AB ülkeleri arasında yoksulluk ve dışlanma riski altındaki en 
yüksek 7. nüfus oranına sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle kaynaştırma özellikle 
eğitimde önemli bir konu haline gelmektedir. İspanya'da, özellikle çocuklar arasında 
içermeyi güçlendirmeyi amaçlayan birden fazla çevrimiçi ve çevrimdışı program 
bulunmaktadır. Görünürde bir değişikliğe ihtiyaç duyulmasına rağmen, tüm bu programlar 
müfredat dışı etkinlikler veya seçmeli derslerdir, ancak dışlanma risklerini ve dışlanma riski 
altındaki insanlarla nasıl ilişki kurulacağını ele almak normal öğretim eğitiminin bir parçası 
değildir. Diğer bir konu da, İspanya genelinde sunulan hizmetler ve sınıflardaki farklılıklardır; 
tüm özerk topluluklar, yalnızca kendilerini ulusal çerçeveye yönlendirirken, eğitim 
odaklarının çoğuna kendileri karar verebilmektedir. Araştırma, çeşitliliğin kabulünü, çatışma 
çözümünü ve katılımı iyileştirmeyi teşvik etmek için öğretim materyallerine açık bir ihtiyaç 
olduğunu ortaya koymuştur.

İspanya'da uygulanan en iyi uygulama örneklerinin çoğu toplum merkezleri tarafından 
yürütülür veya okullarda veya harici kuruluşlar tarafından isteğe bağlı sınıflar olarak sunulur. 
Ayuda en Acción kuruluşu, İspanya genelinde çok sayıda projeyi içeren, yoksulluk ve sosyal 
dışlanma riski altındaki çocukları ve ergenleri destekleyen “Aquı� también” adlı bir 
program oluşturdu. Projeler, yaratıcı sanatlar yoluyla dışlanmayı azaltmayı ve RRME 
projesiyle çeşitli yönleri paylaşmayı amaçlıyor. Kâr amacı gütmeyen bir dernek olan 
Caminos'un sunduğu bu bulgu, Onarıcı Adalet değerlerini de içeren RRME projesinin 
çocukların ve ergenlerin farklılıkların ve çatışmaların üstesinden gelmelerini ve eşitsizliği 
azaltmalarını daha da sağlayacağını öne sürüyor.

Değer temelli bir Cambridgeshire Ortaokulu olan Abbey College'a göre, şu anda Birleşik 
Krallık'ta dezavantajlı öğrencilerin karşılaştığı en büyük sorun, Covid 19 yüzünden okul 



09

kapanmalarının etkisidir. Bu sorunlar arasında dijital erişimde yoksulluk, zayıf  motivasyon 
ve evde ebeveyn desteğinin olmaması sayılabilir. Dezavantajlı öğrenciler kapanmalardan 
olumsuz etkilenmiştir ve bu nedenle dezavantajlı öğrenciler ile akranları arasındaki uçurum 
son bir yılda önemli ölçüde artmıştır.

Birleşik Krallık hükümeti, covid19 ile başa çıkmayı desteklemek için 300 milyon sterlin sözü 
vermişir, ancak bunun etkili olması için nasıl görünebileceği konusundaki tartışmalar 
sürmektedir. Daha uzun okul günleri ve daha kısa tatiller önerilmiş, ancak bunun öğrenci 
refahı açısından bir takım problemli yönleri var. Öğrencilerin geri kalmama ve konuları 
yakalayabilme konusunda çok fazla stres yaşadığı belirtilmektedir. Öğrencilerin bir sonraki 
seviyeye geçmelerini sağlamak için temel derslerde beklenen standarda ulaşmaları 
konusunda yoğun baskı var, ancak gençlerin bunalmış hissetmemeleri için sanat ve spora da 
odaklanmamız gerektiği konusunda hem fikir olunmuştur.
Birleşik Krallık'ta dezavantajlı gençler arasında güven, dayanıklılık ve liderlik oluşturmada 
başarılı olan Sanat ödülü ve 'In Harmony' gibi girişimler mevcuttur, ancak şu anda personel 
için özel olarak müzik eğitimi yoluyla saygıyı geri kazanma konularını ele alan hiçbir eğitim 
programı bulunmamaktadır.

Sonuç
Tüm ulusal bağlamlardan elde edilen bulgulara dayanarak, okulu erken bırakma, 
engelli öğrencilerin desteklenmesi, göçmen öğrencilerin güçlendirilmesi ile 
mücadelede sosyal içerme ihtiyacı büyük önem taşımaktadır ve bu, ne kadar 
vurgulansa azdır. Bazı ülkelerde çeşitliliğe ve topluluk uyumuna odaklanan 
pedagojik uygulamalar, eğitimciler için araç takımları, hükümet fonları ve 
programları olmasına rağmen, bu temel sorunu ele almak için daha fazlasının 
yapılması gerekiyor. Bu nedenle RRME projesi, bu boşluğu kapatmak için bir araç 
kutusu olarak kullanışlı hale gelecektir.



Proje Ortakları

www.csicy.com
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www.asoccaminos.org

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