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Αποκατάσταση του Σεβασμού μέσω της Μουσικής
Εκπαίδευσης σε δράση: Εφαρμόζοντας την
αποκαταστατική μουσική στο κέντρο νεότητας
RJ4All, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το Διεθνές Ινστιτούτο RJ4All εφάρμοσε την
Αποκατάσταση του Σεβασμού μέσω της
Μουσικής Εκπαίδευσης (RRME) στο κέντρο
νεότητας κατά τη διάρκεια των διακοπών
στη μέση της σχολικής περιόδου.

Στο πλαίσιο της αποστολής του RJ4All για
την αντιμετώπιση της φτώχειας και την
παροχή τοπικών ευκαιριών σε παιδιά και
νέους, καθιερώθηκαν τα κέντρα νεότητας
RJ4All. Αυτές πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια των σχολικών διακοπών (στη μέση
της σχολικής περιόδου, Χριστούγεννα,
Πάσχα και καλοκαιρινές διακοπές).
Διαρκούν μια εβδομάδα και έχουν ως στόχο
να εμπλέξουν τα παιδιά και τους νέους σε
διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν
στη σκέψη, την καρδιά και το σώμα τους. Τα
κέντρα νεότητας λαμβάνουν χώρα στο
Κοινοτικό Κέντρο RJ4All Rotherhithe και οι
δραστηριότητες υλοποιούνται από τους
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και από
μια εξαιρετικά καταρτισμένη ομάδα
Προσωπικών Γυμναστών, καλλιτεχνών,
μουσικών και υπευθύνων προγραμμάτων. 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών στη μέση
της σχολικής περιόδου του Μαΐου 2022,
πραγματοποιήθηκαν καθημερινά μουσικές
δραστηριότητες του RRME, εφαρμόζοντας
μουσική αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Τα
αποτελέσματα ήταν μεταμορφωτικά
δείχνοντας πώς η αποκαταστατική μουσική
μπορεί να καταρρίψει τα στερεότυπα, να
αυξήσει την πολιτιστική ευαισθητοποίηση
και να βελτιώσει τη συνοχή της κοινότητας.
Για να μάθετε περισσότερα για τα κέντρα
νεότητας RJ4All 
 https://www.rj4all.info/youth-clubs 

https://www.rj4all.info/youth-clubs
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Προώθηση μαθημάτων RRME στη Γερμανία!
Το Afridat UG εργάζεται ενεργά για την προώθηση και διάδοση των RRME
ηλεκτρονικών μαθημάτων τόσο στη Γερμανία όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, το Afridat UG βρήκε την ευκαιρία να προωθήσει το
μάθημα μεταξύ 30 Ευρωπαίων νέων συμμετεχόντων σε ένα εργαστήριο που
διοργάνωσε η Life Learning Development e.V., στο Duisburg της Γερμανίας. 

Η διάρκεια της παρουσίασης ήταν 1:30 ώρες και περιλάμβανε: λεπτομερή περιγραφή
του έργου RRME, του ηλεκτρονικού μαθήματος και διάφορες δραστηριότητες από το
ηλεκτρονικό μάθημα RRME. Υπήρχαν κάποιοι συμμετέχοντες που εργάζονται με
παιδιά οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν πολύ να μάθουν για αυτό το μάθημα και το έργο.

Εκτός αυτού, η Afridat UG δημιούργησε κωδικούς QR για γρήγορη πρόσβαση στο
γερμανικό E-Course για να το διαδώσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Εκπαιδευτικά εργαστήρια στην Ισπανία!
Μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022, η Asociación Caminos διοργάνωσε 3
εργαστήρια σχετικά με τη μουσική εκπαίδευση και την επιρροή και την επίδραση
που μπορεί να έχει στην κοινωνική ένταξη, την επίλυση συγκρούσεων και την
αντιμετώπιση ευαίσθητων θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες έμαθαν περισσότερα για την
Αποκαταστατική Δικαιοσύνη, καθώς και για παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών
στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έμαθαν περισσότερα για συγκεκριμένες
μουσικές δραστηριότητες τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν άμεσα στους
μαθητές τους για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης. 

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων,
αλλά οι συμμετέχοντες έλαβαν βίντεο με τις δραστηριότητες, δίνοντας τους οδηγίες
για το πώς να εφαρμόσουν τις ασκήσεις με τους μαθητές τους. Βρείτε δύο
παραδείγματα εδώ:

https://youtu.be/_PTQcSy_0lU (οι συμμετέχοντες καλούνται να ζωγραφίσουν
ανάλογα με τη μουσική και το θέμα που ακούνε. Αργότερα οι ζωγραφιές και τα
συναισθήματά τους συζητούνται ομαδικά)

https://youtu.be/5iEB1FCRV8s (δίνεται στους συμμετέχοντες ένα θέμα για να βρουν
ένα τραγούδι που αντιστοιχεί στα συναισθήματά τους σχετικά με το θέμα αυτό και
τους ζητείται να μοιραστούν τα συναισθήματά τους με την ομάδα)

Τα εργαστήρια παρακολούθησαν δάσκαλοι, εκπαιδευτές καθώς και φοιτητές
παιδαγωγικών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες και τις
γνώσεις τους από την αρχή της διδακτικής τους διαδρομής. 
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Η μουσική εκπαίδευση αγκαλιάζει τη
διαφορετικότητα στην Κύπρο!
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI)
διέδωσε το έργο διανέμοντας φυλλάδια του RRME κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
Diversity & Social Inclusion, που διοργάνωσε το CSI. Ήταν μια διήμερη εκδήλωση
που συγκέντρωσε 100 μετανάστες και ντόπιους, για να γιορτάσουν τη
διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη!
 
Το CSI ανέφερε επίσης το έργο RRME κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου
Building Bridges V(irtual) με θέμα "Βέλτιστες πρακτικές για την ενταξιακή
εκπαίδευση διαφορετικών μαθητών σε δύσκολους καιρούς".

Επιπλέον, το CSI συνεχίζει να προωθεί το ελληνικό ηλεκτρονικό μάθημα RRME σε
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές για να εγγραφούν προκειμένου να αξιοποιήσουν τα
πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους.

Εγγραφείτε στο ελληνικό
ηλεκτρονικό μάθημα του RRME

σήμερα!



Εορτασμός των διεθνών ημερών με παιδιά με
αναπηρία στην Τουρκία!
Κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της 19ης Μαΐου για την Ημέρα
Νεολαίας και Αθλητισμού που γιορτάζονται κάθε χρόνο στην Τουρκία, το Σχολείο
Ειδικής Αγωγής Μανίσα, σε συνεργασία με άλλα σχολεία ειδικής αγωγής,
παρουσίασε όμορφες χορευτικές και μουσικές παραστάσεις στον κήπο του
σχολείου. Οι μαθητές που προετοιμάζονταν για την εκδήλωση για πολύ καιρό,
κέρδισαν τις καρδιές του κοινού με τις συναρπαστικές χορογραφίες τους. Οι
μαθητές του Γυμνασίου Κοινωνικών Επιστημών της Manisa έδωσαν χρώμα στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον κήπο του σχολείου με τα διασκεδαστικά
τους κοστούμια.

Επιπλέον, οι μαθητές του σχολείου Ειδικής Αγωγής έλαβαν εκτίμηση για τις
παραστάσεις που ετοίμασαν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης
για την Αναπηρία (10-16 Μαΐου 2022) που γιορτάζεται στην Τουρκία και την ημέρα
της 23ης Απριλίου, Ημέρα Εθνικής Ανεξαρτησίας και Παιδιού. Εκτός από τη
συμμετοχή πολλών γονέων και πολλών παιδιών με αναπηρία, ο Περιφερειακός
Διευθυντής Εθνικής Εκπαίδευσης Yunusemre και ο Διευθυντής του σχολείου Ειδικής
Αγωγής επέστησαν την προσοχή στη συμμετοχή της εκδήλωσης.
 
Οι παραστάσεις που ετοίμασαν οι μαθητές του σχολείου Ειδικής Αγωγής
ενθουσίασαν το κοινό. Οι μαθητές παρουσίασαν τις δεξιότητές τους με ομάδες
ρυθμού που αποτελούνταν από κρουστά όργανα, χορογραφίες σύγχρονου χορού,
επιδείξεις ρυθμικής γυμναστικής, ορατόρια και χορούς με τη συνοδεία τούρκικης
μουσικής που παρουσίασαν μαθητές γυμνασίου καλών τεχνών.

Ανακοίνωση
Το σχολείο Ειδικής Αγωγής διαθέτει πλέον μια πλήρως εξοπλισμένη
αίθουσα μουσικής! Θα είναι σε θέση να διεξάγουν μουσικές
δραστηριότητες με πολύ πιο πλούσιο περιεχόμενο
χρησιμοποιώντας 50 διαφορετικά όργανα που έστειλε το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας.
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Γερμανική έκδοση

Ισπανική έκδοσηΑγγλική έκδοση

Ελληνική έκδοση Ρουμανική έκδοση

Τουρκική έκδοση

Ενημέρωση από τους εταίρους

Το έργο RRME παρέχει επίσης τα εργαστήρια σε μορφή ηλεκτρονικού
μαθήματος:

Είδατε ποτέ ένα μαθητή να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τους
άλλους ή άδικα με βάση λανθασμένες αντιλήψεις και στερεότυπα;

Έχετε ποτέ δυσκολευτεί να επιλύσετε συγκρούσεις μεταξύ των
μαθητών σας χωρίς να πάρετε θέση;

 
Μάθετε περισσότερα για το πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον

συμπερίληψης στην τάξη χωρίς αποκλεισμούς, με μουσικές
δραστηριότητες που βελτιώνουν τον σεβασμό, την ένταξη και την

κατανόηση!
 

Το ηλεκτρονικό μάθημα προσφέρει ελκυστικές δραστηριότητες και
πληροφορίες, είναι πιστοποιημένο και διατίθεται σε 6 γλώσσες.
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Συνεργάτες RRME
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The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.


