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Αυτό το ενημερωτικό δελτίο έχει ως στόχο να ενημερώσει το κοινό μας σχετικά με τις
δραστηριότητες του RRME από τους εταίρους μας και τις σκέψεις για το έργο, καθώς το
έργο θα ολοκληρωθεί το 2022. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν γεμάτα δραστηριότητες, όπου
όλοι οι εταίροι συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων του RRME, καθώς και στην
προώθηση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και της μουσικής εκπαίδευσης για την
αντιμετώπιση της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι η
τελευταία έκδοση του έργου RRME και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που φτάσαμε ως
εδώ!

Εισαγωγή

RJ4ALL, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

πρόγραμμα κατάρτισης δια ζώσης, 
πιστοποιημένο ηλεκτρονικό μάθημα CPD, και 
ένα ηλεκτρονικό βιβλίο.
 

Το έργο Restoring Respect through Music Education RRME φτάνει στο τέλος του, το
οποίο έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Στόχος του RRME ήταν να
προωθήσει ένα μουσικό πρόγραμμα που βασίζεται στις βασικές αξίες της
αποκαταστατικής δικαιοσύνης της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης, της
διαφορετικότητας, του διαμοιρασμού της εξουσίας και της μη διάκρισης. Με τη
σύμπραξη οργανισμών από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Κύπρο και την
Τουρκία, το πρόγραμμα κατάφερε να παράγει ένα 

Μέσω αυτού του έργου μάθαμε ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη
για την προώθηση της ένταξης στα σχολεία. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του
έργου θα συνεχίσουν να προωθούνται. Το ηλεκτρονικό βιβλίο RRME, Restoring
Respect through Music Education (Αποκατάσταση του σεβασμού μέσω της
μουσικής εκπαίδευσης): Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και το
ηλεκτρονικό μάθημα θα παραμείνουν διαθέσιμα στον ιστότοπό μας. Το
ηλεκτρονικό βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν και μπορείτε να
εγγραφείτε δωρεάν για το ηλεκτρονικό μάθημα. 

Το έργο στέφθηκε με επιτυχία λόγω της καλής συνεργασίας και σχέσης μεταξύ
των εταίρων. Στο Rj4all έχουμε εκτιμήσει τους εταίρους του RRME και
ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στο μέλλον. 
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Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου RRME!
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Center for Social Innovation, Κύπρος

Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας διοργάνωσε το 2ο
Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Αναπηρία, το οποίο φιλοξένησε τη δεύτερη
ημέρα την τελική εκδήλωση του RRME. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για το έργο RRME. Το σύντομο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του
μουσικοσυνθέτη με μυϊκή δυστροφία Στέλιου Πίσση πυροδότησε τη συζήτηση
για τη σημασία της Μουσικής Εκπαίδευσης για την ένταξη. Ήταν μεγάλη τιμή
που στην έναρξη του φεστιβάλ απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Πολιτισμού
Δρ Γιάννης Τουμαζής. 

Η εκδήλωση ήταν προσβάσιμη από τους συμμετέχοντες που αντιμετωπίζουν
αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών και ακουστικών αναπηριών.
Οι παρουσιάσεις υποστηρίχθηκαν από διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. 

Η εκδήλωση RRME στο 2ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Αναπηρία
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Asociación Caminos , Ισπανία

Συμπέρασμα του έργου RRME στην Ισπανία

Ο Ισπανός εταίρος του έργου, Asociación Caminos, προετοιμάζεται για την
ολοκλήρωση του έργου RRME στην Ισπανία. 
Αφού εργάστηκαν από κοινού για τα αποτελέσματα, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, την
ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων και την τελική δημοσίευση, ο εταίρος είναι στην
ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τα οριστικοποιημένα και ολοκληρωμένα έγγραφα,
διαθέσιμα για δημόσια χρήση. 

Η Asociación Caminos είναι αφοσιωμένη στο να συνεχίσει να προωθεί το έργο όπου
χρειάζεται και με άλλους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενους που
θέλουν να βελτιώσουν την κοινωνική ένταξη και τη διαχείριση των συγκρούσεων σε
περιβάλλοντα μάθησης. 

Μέσω των πολλαπλών εργαστηρίων και του τελικού συνεδρίου, ο οργανισμός έμαθε
επίσης περισσότερα για την κατάσταση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην
Ισπανία και για το τι μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί για την προώθηση της ένταξης
στις τάξεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ισπανικό οργανισμό ή μελλοντικές
εκδηλώσεις, επικοινωνήστε με το office@asoccaminos.org ή επισκεφθείτε τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. 
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Το μεγάλο φινάλε του έργου RRME!

Διατήρηση και αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζουν τα μαθήματα
μουσικών συνόλων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ιδρύματός μας.
Συγκρότηση φακέλου αναφοράς για χρήση στα μαθήματα μουσικής ή στα
μαθήματα εκτέλεσης συνόλου.
Συλλογή, ανάλυση, ανταλλαγή, σύγκριση και μεταφορά της παιδαγωγικής
πρακτικής των μαθημάτων μουσικής σε σύνολο μεταξύ σχολείων στην
Ευρώπη.
Η δημιουργία μιας αίθουσας μουσικής για τους εκπαιδευτικούς που
δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους, προκειμένου να προωθηθεί η
συζήτηση των πρακτικών και η παραγωγή κοινών οργάνων.
Συνέχιση, επέκταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός, επικαιροποίηση και
προώθηση των μαθημάτων και των προγραμμάτων σπουδών μουσικής
συνόλου.
Καθιέρωση ενός συστήματος μέσω του οποίου οι τακτικοί εκπαιδευτικοί
ειδικής αγωγής στις τάξεις μας μπορούν να επιμορφώνονται περαιτέρω σε
διάφορους βασικούς μουσικούς τομείς.
Ενίσχυση και προώθηση της ανάπτυξης δεσμών μεταξύ της έρευνας και των
επαγγελματιών μουσικών που εργάζονται σε σχολεία και μη κυβερνητικούς
οργανισμούς στον τομέα της μουσικής συνόλων στην Ευρώπη.
Προώθηση και ενίσχυση των προσπαθειών του κράτους μας να
αναγνωριστεί διεθνώς ως ηγέτης στην πρακτική της ειδικής εκπαίδευσης.

Έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία αρκετές διαδικασίες εφαρμογής για την
ανάπτυξη κοινών εργαλείων, την ανταλλαγή γνώσεων και τη μετάδοση
παιδαγωγικών καινοτομιών σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα της μουσικής ή
της ένταξης σε γενικά σχολεία και μουσικά σύνολα. Όλες αυτές οι διαδικασίες
επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια για μια παιδαγωγική προσέγγιση του έργου
RRME. Όταν αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε την κινητικότητα των μαθητών
και των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχέδια Erasmus για την ανταλλαγή μαθητών
στη σχολική εκπαίδευση που διαχειριζόμασταν εκείνη την εποχή, μεταφέραμε
τους στόχους του σχεδίου RRME σε μια διαφορετική φάση. Σε γενικές γραμμές,
αυτά είναι τα πράγματα που πετύχαμε:

Manisa Özel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe, Τουρκία
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Το έργο RRME τελειώνει αποκτώντας μεγάλη εμπειρία !!

Afridat UG, Γερμανία

Επιτυχής διοργάνωση της διά ζώσης πιλοτικής εφαρμογής του RRME,
Συμβολή στην ανάπτυξη πιστοποιημένου ηλεκτρονικού μαθήματος CPD για
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα,
Ανάπτυξη του τελικού αποτελέσματος IO3 που είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο και η
εθνική αναφορά.
Υποστήριξε την επικοινωνία και τη διάδοση του έργου καθ' όλη τη διάρκεια της
περιόδου.

Η Afridat UG συμμετέχει στο έργο αυτό αποκαθιστώντας τον σεβασμό μέσω της
μουσικής εκπαίδευσης τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτά τα δύο χρόνια με το έργο
RRME ήταν πολύ συναρπαστικά για εμάς. Ως φορέας μεταναστών, το έργο αυτό ήταν
πολύ κοντά στις αξίες του οργανισμού μας. Μας αρέσει να προωθούμε την
κοινωνική ένταξη και να αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα σε όλες τις πτυχές
της ευρωπαϊκής ζωής. Μέσω αυτού του έργου, μπορέσαμε να παρουσιάσουμε την
"Αποκαταστατική Δικαιοσύνη" και να ευαισθητοποιήσουμε τη γερμανική κοινωνία.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένες από τις σημαντικότερες δραστηριότητες και
την εμπειρία μας στο πλαίσιο αυτού του έργου.

Επιτεύγματα: 

Είμαστε πολύ ευτυχείς που το έργο αυτό τελειώνει τελικά με τη συμβολή όλων των
εταίρων. Η εργασιακή εμπειρία με το έργο RRME μας βοήθησε να μάθουμε
περισσότερα για τη διαχείριση έργων, τη συνεργασία με εταίρους και την
επανορθωτική δικαιοσύνη και τη μουσική εκπαίδευση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εταίρους μας για τη σκληρή δουλειά, την
υποστήριξη και τη δέσμευσή τους και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελούμε
μέρος αυτού του έργου.

Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα του έργου θα συνεχίσει να παίζει ρόλο στην
αντιμετώπιση της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Η Afridat θα συνεχίσει να διαδίδει
το αποτέλεσμα ακόμη και μετά τη λήξη του έργου και ελπίζουμε σε ένα βιώσιμο
αντίκτυπο από αυτό το έργο !!!

Το ενημερωτικό δελτίο Νοεμβρίου 2022 είναι διαθέσιμο
στο διαδίκτυο. Κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε.

 

https://restoringrespect.org/wp-content/uploads/2022/12/German-Newsletter-Nov-22.pdf
https://restoringrespect.org/wp-content/uploads/2022/12/Greek-Newsletter-Nov-22-1.pdf
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Εταίροι RRME

https://restoringrespect.org/

www.rj4all.info www.asoccaminos.org

www.manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr www.afridat.org

www.csicy.com

https://restoringrespect.org/
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