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Εισαγωγή
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο αφορά τις πιλοτικές εφαρμογές των δια ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
του RRME που υλοποιούνται στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Κύπρο και την Τουρκία.
Οι πιλοτικές εφαρμογές που υλοποιήθηκαν σε αυτές τις χώρες έγιναν σε διαφορετικές ημερομηνίες και με
διαφορετικούς τρόπους, με κοινό στόχο την καλύτερη αυτού του έργου. Επιπλέον, το ενημερωτικό δελτίο
παρουσιάζει την πλατφόρμα RRME E-course που ξεκίνησε και τα δημοσιευμένα Ε-book (ηλεκτρονικά βιβλία).
Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο RRME για εκπαιδευτικούς και την επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης
(εκπαίδευση μειονεκτούντων μαθητών) στην Ισπανία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, τη
Γερμανία και την Κύπρο. 
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RJ4ALL, UK

RRME Πιλοτική Εφαρμογή στο RJ4All
Στις 27 και 28 Ιανουαρίου, το RJ4All πραγματοποίησε πιλοτική
εφαρμογή για το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο RRME.

Ακολουθεί το ενημερωτικό φυλλάδιο της εκπαίδευσης που
εξηγεί πώς διεξήχθη η πιλοτική λειτουργία. Η πιλοτική
εφαρμογή πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της εκπαίδευσης
για ένα άλλο έργο του RJ4All που ονομάζεται BRING-in και
διήρκεσε 25 λεπτά.

Μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις RRME e-book εδώ.

E-Course 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην
Αγγλική εκδοχή του ηλεκτρονικού
μαθήματος RRME, ακολουθήστε τον πιο
κάτω σύνδεσμο ή σκανάρετε τον κωδικό
QR.
https://rj4all.uk/online/courses/rrme/

https://www.rj4allpublications.com/product/rrme/
https://restoringrespect.org/


Afridat UG
Ο στόχος της πιλοτικής εφαρμογής ήταν να διευρυνθεί η
ιδέα της περιθωριοποίησης και της ένταξης στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Παιδιά από διαφορετικά
υπόβαθρα έρχονται να μοιραστούν έναν γεωγραφικό
χώρο κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσής τους. Ωστόσο,
πολλές φορές αισθάνονται αποκλεισμένοι και αυτό
οδηγεί σε αποξένωση, απογοήτευση και μια αίσθηση
απομάκρυνσης από το περιβάλλον. Αυτό προστίθεται
στην ήδη κοινωνική περιθωριοποίηση που
αντιμετωπίζουν στην κοινωνία και στην οικογένεια.
Στόχος ήταν να δοθεί ένας ασφαλής χώρος σε αυτά τα
παιδιά ώστε από πολύ νωρίς να είναι σε θέση να
αποκτήσουν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης. Αυτό τους
παρέχει την πολυπόθητη αυτοπεποίθηση και τη δύναμη
για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις γύρω τους.

Η κύρια ομάδα στόχος για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
είναι οι επαγγελματίες στον χώρο της εκπαίδευσης.
Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες που
εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών
εξοπλίζονται με ποικίλες μεθοδολογίες και πρακτικές
εμπειρίες μέσω αυτού του μαθήματος. Η πρακτικότητα
του μαθήματος έγκειται στην προσαρμογή του σε
διαφορετικά περιβάλλοντα με βάση τις κοινωνικο-
πολιτιστικές ανάγκες της κοινότητας. Αυτό αφήνει
μεγάλη ευελιξία στους εκπαιδευτικούς και τους
εκπαιδευτές να τροποποιήσουν τις μεθοδολογίες τους
ανάλογα

Στο εργαστήριο αυτό συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα
επαγγελματιών στη χώρα. Αυτό, από μόνο του, ήταν
δημιούργησε το έδαφος για να πειραματιστούμε με τις
σχετικές θεωρίες. Οι συμμετέχοντες ήταν ενθουσιώδεις
και ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους
από την εργασία τους με άτομα που τείνουν να
περιθωριοποιούνται. Ήταν επίσης σε θέση να
μοιραστούν τις ιδέες τους για την τροποποίηση της
εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους εντός της
κοινότητας. Οι συμμετέχοντες πήραν αρκετές ιδέες που
εμπλουτίστηκαν λόγω της συνεργασίας και της
ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ τους.

Οι εκπαιδευτές και οι συντονιστές ήταν
εκπαιδευμένοι επαγγελματίες του χώρου που
δημιούργησαν μια ζωντανή ατμόσφαιρα κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ασκήσεις, ατομικό
και ομαδικό τραγούδι, βίντεο από διαφορετικές
χώρες αποτέλεσαν ένα πιο συμμετοχικό μέρος
των ενοτήτων. Γενικά ήταν μια συναρπαστική
εμπειρία για όλους.
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Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
Γερμανικό E-course ακολουθήστε τον
σύνδεσμο:
https://rj4all.uk/online/courses/rrme_de/
ή απλά σκανάρετε τον κωδικό QR

E-Course

Στο τέλος, έγινε αξιολόγηση του προγράμματος. 

RRME πιλοτική εφαρμογή: Δια ζώσης
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γερμανία

 

https://restoringrespect.org/
https://rj4all.uk/online/courses/rrme_de/


Εκδήλωση

Asociación Caminos
Έναρξη του RRME E-Course και της
κατάρτισης!

Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής: Τι επηρεάζει την
κοινωνία; Πώς αναπτύσσεται η κοινωνία μας;
 «El Sistema»: Ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής
από τη Βενεζουέλα.
Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από την
Ευρώπη
Μουσικές δραστηριότητες για την προώθηση της
ένταξης και της ισότητας: Άμεσα εφαρμοστέο σε
τάξεις και περιβάλλοντα άτυπης μάθησης
Ικανότητες ηγεσίας και ενσωμάτωσης:
προετοιμασία εκπαιδευτών και δασκάλων για τη
δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς
αποκλεισμούς

Μετά από έρευνα και ανάπτυξη κατάλληλων και
αποτελεσματικών δραστηριοτήτων, η κοινοπραξία
RRME ξεκίνησε τα εργαστήρια για το μάθημα RRME τον
Δεκέμβριο του 2021. Τα εργαστήρια καλύπτουν θέματα
όπως

Τα εργαστήρια συνεχίστηκαν όλο τον Ιανουάριο για να
επιτρέψουν σε περισσότερους δασκάλους και
εκπαιδευτές να συμμετάσχουν και να μάθουν πώς να
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις μεθόδους
διδασκαλία τους.

Με σκοπό να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό και να
δώσει τη δυνατότητα σε δασκάλους και εκπαιδευτές
που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα από τα δια
ζώσης εργαστήρια, η κοινοπραξία έχει επίσης
προωθήσει ένα ηλεκτρονικό μάθημα σε όλες τις
γλώσσες των εταίρων. Αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα
χωρίζεται σε πέντε ενότητες που καλύπτουν τα θέματα
που περιλαμβάνονται επίσης στα εργαστήρια και
παρέχει ένα Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης CPD στο
τέλος για τους συμμετέχοντες.

 Καινοτόμες δραστηριότητες για την
τάξη και άτυπες ασκήσεις μάθησης και
μουσικής ως νέα μορφή επικοινωνίας
Πώς να αντιμετωπίσετε ευαίσθητα 
 ζητήματα, συγκρούσεις και
αποκλεισμούς στην τυπική και άτυπη
μάθηση
Επίσημη πιστοποίηση ευρωπαϊκών
προτύπων

Τα διαδικτυακά εργαστήρια περιλάμβαναν:

Τα εργαστήρια θα αποτελούν σταθερό
μέρος των μελλοντικών προσφορών μας,
προσπαθώντας συνεχώς να βελτιώνουμε
τις πρακτικές και τους πόρους για τους
εκπαιδευτικούς στην άτυπη και τυπική
μάθηση. Για περαιτέρω υποστήριξη του
εκπαιδευτικού προγράμματος, η
Asociación Caminos δημιούργησε βίντεο
με τις δραστηριότητες. 
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Εργαστήριο στην Ισπανία
 

E-Course

Εργαστήρια Ιανουαρίου!

Για να παρακολουθήσετε σαρώστε τον
κωδικό QR παρακάτω.

https://restoringrespect.org/


Εκδήλωση

Center for social Innovation, Cyprus

Τους τελευταίους μήνες, το Κέντρο Κοινωνικής
Καινοτομίας παρουσίασε το έργο RRME σε καθηγητές
σε δημόσια σχολεία και επίσης έκανες την πιλοτική
εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος,
εστιάζοντας στο γεγονός ότι οι μουσικές
δραστηριότητες βασισμένες στις αξίες της
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης μπορούν να
εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων
και να βελτιώσουν την ένταξη των μαθητών στην τάξη.
Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρθηκαν για το υλικό και τις
σχετικές βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται
στην Κύπρο.

Στις 16 Δεκεμβρίου το CSI φιλοξένησε την πρώτη
υβριδική συνάντηση των εταίρων του έργου στην
Κύπρο. Η κοινοπραξία είχε την ευκαιρία να αναφέρει
την πρόοδό της και να θέσει νέα καθήκοντα και
στόχους σχετικά με το έργο.

Επιπρόσθετες πιλοτικές εφαρμογές του
εκπαιδευτικού προγράμματος στα ελληνικά,
έγιναν διαδικτυακά στις 17 και 19 Ιαννουαρίου.
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Το ελληνικό  Ε-course (ηλεκτρονικό
μάθημα) RRME για εκπαιδευτικούς και
εκπαιδευτές που επιθυμούν να
συμπεριλάβουν τη μουσική εκπαίδευση
για την αντιμετώπιση της κοινωνικής
περιθωριοποίησης είναι πλέον διαθέσιμο
διαδικτυακά! Ακολουθήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο.

Παρουσιάζοντας μουσικές
δραστηριότητες για κοινωνική
ενσωμάτωση

Ανακοίνωση

https://rj4all.uk/online/courses/rrme_gr/

TPM, Δεκέμβριος 2021

https://restoringrespect.org/
https://rj4all.uk/online/courses/rrme_gr/


Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe
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Πιλοτική εφαρμογή του Δια ζώσης
εκπαιδευτικού προγράμματος και Ε-
course στην Τουρκία
Το Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe,
διοργάνωσε την εκδήλωση για τις πιλοτικές εφαρμογές
των έργων του RRME, στις 7 Ιανουαρίου 2022.
Συμμετείχαν συνολικά 36 εκπαιδευτικοί. Όλες οι
δραστηριότητες δικτύωσης που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση της εκπαίδευσής του RRME
πραγματοποιήθηκαν σε επαρχιακό επίπεδο.  Διανεμήθηκε
διαφωτιστικό υλικό και δώρα με το λογότυπο του έργου.
Αν και δεν μπορέσαμε να φιλοξενήσουμε περισσότερους
συμμετέχοντες, όλοι οι καθηγητές μουσικής που
εργάζονται στη Μανίσα ενημερώθηκαν για την πιλοτική
μας εκδήλωση.

Θεωρίες Κοινωνικής Αλλαγής: Τι επηρεάζει την
κοινωνία; Πώς αναπτύσσεται η κοινωνία μας;
«El Sistema»: Ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής από
τη Βενεζουέλα.
Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από την Ευρώπη
Μουσικές δραστηριότητες για την προώθηση της
ένταξης και της ισότητας: Άμεσα εφαρμόσιμο σε τάξεις
και περιβάλλοντα άτυπης μάθησης
Ικανότητες ηγεσίας και ενσωμάτωσης: προετοιμασία
εκπαιδευτών και δασκάλων για τη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Η δραστηριότητά μας έχει αποτελέσει αντικείμενο των εξής
θεμάτων:

Όλο το περιεχόμενο της δια ζώσης εκπαίδευσης στάλθηκε
στους συμμετέχοντες για να μπορέσουν να μάθουν πώς να
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις μεθόδους στη
διδασκαλία τους.

E-Course
Το ίδρυμά μας παρείχε επίσης πληροφορίες
σχετικά με το RRME E-course σε άτομα που
δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο
δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα RRME.
Μέχρι στιγμής, 30 άτομα έχουν ολοκληρώσει
το RRME E-course και έχουν λάβει
διαπιστευμένα πιστοποιητικά CPD.

Εκδήλωση

Η εκδήλωση της πιλοτικής εφαρμογής των
προγραμμάτων του έργου "Αποκατάσταση του
σεβασμού μέσω της μουσικής εκπαίδευσης"
(RRME) πραγματοποιήθηκε στο Manisa
Anemon Hotel στις 7 Ιανουαρίου 2022, με
συντονιστή το "Manisa Özel Eğitim Uygulama
Okulu III. Kademe". Οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές
μουσικής, οι διοικήσεις των σχολείων και το
Υπουργείο Παιδείας της Περιφέρειας από τις
πόλεις της Μανίσα και της Σμύρνης ήταν
παρόντες και συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Επίσης, διενεργήθηκαν έρευνες αξιολόγησης,
πριν και μετά το πρόγραμμα. Διεξάχθηκαν
επίσης τεστ και δόθηκαν πιστοποιητικά για
συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD). Η
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δείπνο μετά από
ομαδικές φωτογραφήσεις.

Ανακοίνωση

Εδώ θα βρείτε το RRME E-course στα
Τούρκικα! 

https://rj4all.uk/online/courses/rrme_tk
 
 

https://restoringrespect.org/
https://rj4all.uk/online/courses/rrme_tk/


 
 Αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο έχει αναπτυχθεί από την κοινοπραξία του έργου Erasmus+ «Αποκατάσταση

του σεβασμού μέσω της μουσικής εκπαίδευσης» (RRME). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε
σχολεία και άτυπα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Εισάγει την έννοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και
στοχεύει να τους παρέχει νέα εργαλεία προκειμένου να υποστηρίξει τους μαθητές και τους νέους
εστιάζοντας στην αντιμετώπιση της κοινωνικής περιθωριοποίησης μέσω της μουσικής. Το Εγχειρίδιο
διαρθρώνεται γύρω από 5 ενότητες (μία εισαγωγική ενότητα και 4 ενότητες εκπαιδευτικού περιεχομένου).
Κάθε Ενότητα αποτελείται από 2-3 υποενότητες. Μια ενότητα περιλαμβάνει 4-5 ώρες μάθησης. Το
πρόγραμμα παρέχει πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) (τουλάχιστον 20 βαθμοί
μάθησης CPD – Ενδιάμεσο επίπεδο) από το Διεθνές Ινστιτούτο RJ4All. Συμπληρώνεται από το πιστοποιημένο
CPD E-course Αποκατάσταση του σεβασμού μέσω της μουσικής εκπαίδευσης: Αντιμετωπίζοντας τον
κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά, Ισπανικά, Τουρκικά και Γερμανικά

Abbey College
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Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς

Σύνδεσμος για το E-book
https://www.rj4allpublications.com/product/
rrme/

Αποκατάσταση του Σεβασμού μέσω της Μουσικής Εκπαίδευσης: Μια
επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στην Ισπανία, την Τουρκία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και την Κύπρο.

Σύνδεσμος για το E-book:
 https://www.rj4allpublications.com/product/rrmebook/

Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο παράγεται ως μέρος του χρηματοδοτούμενου έργου Erasmus+ «Αποκατάσταση
του σεβασμού μέσω της μουσικής εκπαίδευσης» (RRME). Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πακέτου
κατάρτισης για να υποστηρίξει τους δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς στις προσπάθειές τους να
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των μαθητών τους σε θέματα διαφορετικότητας και συνοχής της κοινότητας.
Για το λόγο αυτό, κάθε εταίρος της κοινοπραξίας παρέδωσε μια έρευνα δευτερογενών πηγών για τους
εθνικούς πόρους, προκειμένου να παρουσιάσει εν συντομία μεθόδους ένταξης για μειονεκτούντες μαθητές
σχετικά με τις αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης της κατανομής της εξουσίας, της ισότητας, της
αξιοπρέπειας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, νομοθεσίας, καλών πρακτικών κ.λπ. ., και να εντοπίσει κενά
και ζητήματα στις υπάρχουσες πρακτικές, με επίκεντρο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Αυτό το Ε-book
είναι το αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας.
Το Ε-book προορίζεται για ανάγνωση σε συνδυασμό με το Restoring Respect through Music Education:
Training Handbook για εκπαιδευτικούς.

Δημοσιευμένα E-books

https://www.rj4allpublications.com/product/rrmebook/
https://restoringrespect.org/
https://www.rj4allpublications.com/product/rrme/
https://www.rj4allpublications.com/product/rrme/
https://www.rj4allpublications.com/product/rrmebook/


RRME Partners
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www.afridat.org

www.csicy.com

www.rj4all.info

www.manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr

www.asoccaminos.org

https://restoringrespect.org/

