
RRME e-Bülten
OCAK 2022 BÜLTENİ MÜZİK EĞİTİMİ İLE SAYGIYI ONARMAK

Yüz yüze pilot eğitimi
E-kurs
Yayımlanmış e-kitaplar



Tanıtım
Bu bülten, izleyicilerimizi Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Kıbrıs ve Türkiye'de uygulanan RRME yüz yüze
eğitimi pilot etkinlikleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu ülkelerde uygulanan pilot etkinlikler
farklı tarih ve şekillerde gerçekleştirilmiştir, ancak hepsi bu projenin gerçekleştirilmesine yönelik aynı amaca
ulaşmıştır. Buna ek olarak, haber bülteni ayrıca başlatılan RRME E-kurs platformu, yayınlanmış e-kitaplar,
yani eğitimciler için RRME eğitim el kitabı ve Türkiye, İngiltere, Romanya, Almanya, Kıbrıs ve İspanya'daki
sanatın mevcut durumuna genel bir bakış hakkında sizi bilgilendirir. Daha fazla uzatmadan başlayalım!
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RJ4ALL, UK

RJ4All’da RRME Pilot Uygulama
 

27 ve 28 Ocak'ta RJ4All, RRME eğitim el kitabı için pilot
uygulama yaptı.

Pilot uygulamanın nasıl yapıldığını anlatan eğitimin bilgi
broşürü burada! Pilot uygulama, RJ4All'ın BRING-in adlı
başka bir projesi için eğitimin bitiminden sonra
gerçekleşti. Pilot uygulama 25 dakika sürdü.

RRME E-kitap yayınlarına buradan ulaşabilirsiniz.

E-Kurs 
RRME İngilizce E-kursu versiyonuna
erişmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin
veya sadece QR kodunu tarayın.

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

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


Afridat UG
Pilot uygulamanın arkasındaki amaç, marjinalleştirme ve
eğitim ortamlarına dahil olma fikrini genişletmek ve
yaymaktı. Farklı geçmişlerden gelen çocuklar, büyüme
yıllarında coğrafi bir alanı paylaşmaya gelirler. Bununla
birlikte, çoğu zaman bilmeden, kendilerini dışlanmış
hissederler ve bu da yabancılaşmaya, hayal kırıklığına ve
çevreden kopukluk hissine yol açar. Bu, onların toplumda
ve ailede zaten karşı karşıya oldukları sosyal
marjinalleşmeye ektir. Amaç, bu genç beyinlere çok erken
yaşlardan itibaren özgüven duygusunu aşılayabilmeleri için
güvenli bir alan sağlamaktır. Bu, onlara çevrelerindeki
zorluklarla yüzleşmek için çok ihtiyaç duydukları güveni ve
gücü sağlar.

Bu e-kurs için birincil hedef grup, eğitim ortamındaki
profesyonellerdi. Eğitim sektöründe ve çocuklar arasında
çalışan öğretmenler, eğitimciler ve profesyoneller bu kurs
aracılığıyla çeşitli metodolojiler ve pratik deneyimlerle
donatılır. Dersin pratikliği, toplumun ve toplumun sosyo-
kültürel ihtiyaçlarına göre farklı ortamlara
uyarlanmasında yatmaktadır. Bu, metodolojileri buna göre
değiştirmek için eğitimcilere ve eğitmenlere çok fazla
esneklik sağlar.

Bu çalıştay, ülke çapında çok sayıda profesyonelin
katılımına tanık oldu. Bu, kendi içinde, mevcut teorileri
denemek için kapsayıcı bir zemindi. Katılımcılar hevesliydi
ve anekdotlarını ve en marjinalleştirilmişler arasında
çalışma deneyimlerini paylaşmaya istekliydiler. Ayrıca,
topluluk içinde gereksinimlerine göre eğitimi değiştirme
fikirlerini paylaşabildiler. Katılımcılar, aralarında işbirliği
ve bilgi alışverişi yoluyla daha da zenginleştirilen çeşitli
fikirler aldı.

Eğitmenler ve kolaylaştırıcılar, eğitim süresince
canlı bir atmosfer yaratan, alanında uzman
kişilerden oluşmaktadır.. Alıştırmalar, bireysel ve
grup şarkıları, farklı ülkelerden videolar, daha
katılımcı hale getirmek için modüllerin düzenli bir
parçasıydı. Genel olarak, herkes için ilgi çekici bir
oturum oldu.
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Almanca E-kursuna erişmek için şu
bağlantıyı takip edin: 
https://rj4all.uk/online/courses/rrme_de/
veya sadece QR kodunu tarayın.

E-Kurs

Yüz yüze eğitimin tamamlanmasının ardından
değerlendirme yapılmıştır.

Almanya'da RRME yüz yüze eğitim pilot uygulaması
 

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


Etkinlik

Asociación Caminos RRME E-Kursu ve Eğitiminin Lansmanı!

Sosyal Değişim Teorileri: Toplumu neler etkiler?
Toplumumuz nasıl gelişiyor?
“El Sistema”: Venezuela'dan en iyi uygulama örneği.
Avrupa'dan en iyi uygulama örnekleri
Kapsayıcılığı ve eşitliği teşvik eden müzik etkinlikleri:
Sınıflarda ve resmi olmayan öğrenme ortamlarında
doğrudan uygulanabilir
Liderlik ve kapsayıcılık yetkinlikleri: Eğitmenleri ve
öğretmenleri kapsayıcı bir öğrenme ortamı
oluşturmaya hazırlamak

Uygun ve etkili faaliyetleri araştırıp geliştirdikten sonra,
RRME ortaklığı, Aralık 2021'de RRME kursu için atölye
çalışmalarına başladı.

Çalıştaylar, daha fazla öğretmen ve eğiticinin katılmasına
ve öğrenilen yöntemleri öğretimlerinde etkili bir şekilde
nasıl kullanacaklarını öğrenmesine olanak sağlamak için
Ocak ayı boyunca devam edecek.

Ortaklık, daha geniş bir kitleye ulaşmak ve ayrıca
atölyelerden birine katılamayan öğretmen ve eğitmenleri
etkinleştirmek için tüm ortak dillerde bir E-kurs başlattı.
Bu E-kurs, çalıştaylarda da yer alan konuları kapsayan
beş modüle ayrılmıştır ve katılımcılar için sonunda bir
CPD tamamlama Sertifikası sağlar.

Sınıf için yenilikçi etkinlikler ve yeni bir
iletişim biçimi olarak informal öğrenme
ve müzik alıştırmaları
Örgün ve yaygın öğrenmede hassas
konular, çatışmalar ve dışlanma ile nasıl
başa çıkılır?
Avrupa standartlarına ilişkin resmi
sertifika

Çevrimiçi atölyeler şunları içeriyordu:

Çalıştaylar, gayri resmi ve örgün öğrenmede
eğitimciler için uygulamaları ve kaynakları
sürekli olarak geliştirmeye çalışan
gelecekteki tekliflerimizin sabit bir parçası
olacaktır. Eğitimi daha da desteklemek için
Asociación Caminos, aşağıdaki QR kodunu
taramak için aktivite videoları da hazırladı.
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İspanya'da atölye
 

E-Kurs

Ocak ayı Atölyeleri!

Eğitim videolarını izlemek için QR kodunu
tarayın

https://restoringrespect.org/


Etkinlik

Center for social Innovation, Kıbrıs

Son aylarda, Sosyal İnovasyon Merkezi Okullarda
RRME'yi yaygınlaştırdı. Ayrıca, Onarıcı Adalet değerlerine
dayalı müzik etkinliklerinin derslerde uygulanabileceği ve
öğrencilerin sınıfa katılımını artırabileceği gerçeğine
odaklanarak öğretmenlere Yüz Yüze Eğitimi pilot olarak
uygulamıştır.

Eğitimciler, Kıbrıs'ta halihazırda uygulanmakta olan
materyal ve ilgili en iyi uygulamalarla ilgilendiler.
Dahili olarak, 16 Aralık'ta CSI, Kıbrıs'ta ilk hibrit Ulusötesi
Ortak Toplantısına ev sahipliği yaptı. Konsorsiyum,
ilerlemelerini raporlama ve projeyle ilgili yeni görevler ve
hedefler belirleme şansı buldu.

Yunanca dilinde Yüz Yüze Eğitimin pilot
uygulamaları 17 ve 19 Ocak tarihlerinde online
olarak gerçekleştirildi.
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Sosyal marjinalleşmeyi ele almak için müzik
eğitimini dahil etmek isteyen eğitimciler ve
eğitmenler için RRME Yunanca e-kursu artık
çevrimiçi olarak mevcuttur! Aşağıdaki
bağlantıyı takip edin.

Sosyal içerme için müzik etkinliklerinin
tanıtılması

Duyuru

TPM, ARALIK AYI 2021

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

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


Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe
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Türkiye'de yüz yüze pilot eğitim ve e-kurs
uygulaması

Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe, 7
Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek pilot uygulama
etkinliği için gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Toplam 36
katılımcı katıldı. RRME yüz yüze eğitimimizin
gerçekleştirilmesi için gerekli tüm görünürlük ürünleri ile
proje logosu ve bilgilerinin yer aldığı hediyelerin
katılımcılara dağıtımı da dahil olmak üzere tüm ağ
oluşturma faaliyetleri il düzeyinde gerçekleştirilmiştir.
Daha fazla katılımcıya ev sahipliği yapamasak da
Manisa'da görev yapan tüm müzik öğretmenleri pilot
uygulamamız hakkında bilgilendirildi.

Sosyal Değişim Teorileri: Toplumu neler etkiler?
Toplumumuz nasıl gelişiyor?
“El Sistema”: Venezuela'dan en iyi uygulama örneği.
Avrupa'dan en iyi uygulama örnekleri
Kapsayıcılığı ve eşitliği teşvik eden müzik etkinlikleri:
Sınıflarda ve resmi olmayan öğrenme ortamlarında
doğrudan uygulanabilir
Liderlik ve kapsayıcılık yetkinlikleri: Eğitmenleri ve
öğretmenleri kapsayıcı bir öğrenme ortamı
oluşturmaya hazırlamak

Etkinliğimiz aşağıdaki konulara konu olmuştur:

Pilot eğitim katılımcılarımıza, öğrendikleri yöntemleri
öğretimlerinde etkin bir şekilde nasıl kullanacaklarını
öğrenmeleri için tüm yüz yüze eğitim içerikleri
gönderilmiştir.

E-kurs
Kurumumuz ayrıca RRME yüz yüze eğitim
programına katılma fırsatı bulamayan
kişilere RRME E-kursu hakkında bilgi verdi.
Şu ana kadar 30 kişi RRME E-kursunu
tamamlayarak CPD akredite sertifikalarını
aldı.

Gerçekleşen Etkinlik

07 Ocak 2022 tarihinde Manisa Anemon
Otel'de Manisa Özel Eğitim Uygulama
Okulu III. Kademe ev sahipliğinde Müzik
Eğitimi Yoluyla Saygıyı Yeniden Kurmak
(RRME) pilot etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Manisa ve İzmir illerinden müzik
öğretmenlerimiz/eğitmenlerimiz, okul
yönetimleri ve ilçe milli eğitim
müdürlüklerimiz hazır bulundu ve katılım
sağladılar.

Ayrıca ön ve son değerlendirme anketleri
yapılmış, sürekli mesleki gelişim sertifikası
(CPD) için testler yapılmış ve sertifikaları
verilmiş ve grup fotoğraf çekimlerinin
ardından akşam yemeği ile çalışma
sonlandırılmıştır.

 

Duyuru

İşte Türkçe RRME Ecourse!
https://rj4all.uk/online/courses/rrme_tk

 
 

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


Bu Eğitim El Kitabı, Erasmus+ projesi olan Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Onarmak (RRME) konsorsiyumu
tarafından geliştirilmiştir. Okullarda ve resmi olmayan eğitim ortamlarında çalışan eğitimcilere yöneliktir. Onarıcı
adalet kavramını tanıtır ve öğrencilerin ve gençlerin sosyal marjinalleşmeyi ele almaya odaklanan genç müzik
mentorları olmalarını desteklemek için onlara yeni araçlar sağlamayı amaçlar. El Kitabı 5 modül (bir giriş modülü
ve 4 eğitim eğitimi içeriği modülü) etrafında yapılandırılmıştır. Her Modül 2-3 Birimden oluşmaktadır. Bir modül
4-5 saatlik öğrenmeyi içerir. Program, RJ4All International Institute tarafından Sürekli Mesleki Gelişim (CPD)
statüsü (en az 20 CPD öğrenme noktası - Orta seviye) ile akredite edilmiştir. Bu, CPD sertifikalı E-kursu Müzik
Eğitimi Yoluyla Saygıyı Onarmak Sosyal marjinalleşmeyi ele alma ile tamamlanmaktadır. Bu, Yunanca,
İspanyolca, Türkçe ve Almanca'ya çevrildi.

Abbey College
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Eğitimciler için Eğitim El Kitabı

E-El Kitabının Linki:
https://www.rj4allpublications.com/product/rrme/

Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Onarmak: İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık,
Romanya, Almanya ve Kıbrıs'taki mevcut sanat durumuna genel bir bakış.

E-kitabın linki:
https://www.rj4allpublications.com/product/rrmebook/

Bu e-kitap, Erasmus+ tarafından finanse edilen Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Onarmak (RRME) projesinin bir
parçası olarak üretilmiştir. Proje, çeşitlilik ve topluluk uyumu konularında öğrencilerinin direncini artırma
çabalarında öğretmenleri ve diğer eğitimcileri desteklemek için bir eğitim paketi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu
nedenle, konsorsiyumun her bir ortağı, dezavantajlı öğrenciler için güç paylaşımı, eşitlik, onarıcı adalet değerleri
dahil politikalar, mevzuat, iyi uygulamalar vb. . ve eğitimcilerin eğitimine odaklanarak mevcut uygulamalardaki
boşlukları ve sorunları belirlemek. Bu e-kitap, bu araştırma çabasının sonucudur.
Bu e-kitap, Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Onarmak, Eğitimciler için Eğitim El Kitabı ile birlikte okunmalıdır.

Yayımlanan E-kitaplar

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 Ortakları
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www.afridat.org

www.csicy.com

www.rj4all.info

www.manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr

www.asoccaminos.org

https://restoringrespect.org/

