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RJ4ALL, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει ως στόχο να ενημερώσει το κοινό μας σχετικά με
τις εκδηλώσεις του RRME που υλοποιήθηκαν στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ισπανία, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε
διαφορετικές ημερομηνίες και με διαφορετικό τρόπο, ωστόσο, όλες πέτυχαν τον
ίδιο στόχο, της προώθησης του έργου αυτού. Επιπλέον, το ενημερωτικό δελτίο σας
παρέχει επίσης ανακοινώσεις! Ας ξεκινήσουμε. 

Σχολεία, εκπαίδευση νέων και αποτροπή του αποκλεισμού μέσω
δημιουργικών πρακτικών | RJ4All RRME Multiplier Event 

Το RJ4all πραγματοποίησε εκδήλωση για το RRME στις 25 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση
ήταν μέρος του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου: Voices from Within. Η εκδήλωση ήταν το
πρώτο εργαστήριο του συνεδρίου όπου μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τα
αποτελέσματα του έργου (RRME). Στην εκδήλωση συμμετείχαν μάλιστα πάνω από 30
άτομα, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, ερευνητές, εργαζόμενοι
στον τομέα της νεολαίας και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη νεολαία. Η
εκδήλωση ήταν επιτυχημένη, διότι η συμμετοχή των συμμετεχόντων ήταν πέραν
του αναμενόμενου, οι άνθρωποι είχαν ερωτήσεις και σχόλια, και ορισμένα από τα
σχόλια έθεσαν πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές συζητήσεις μεταξύ των
παρευρισκομένων. Κάποιοι μάλιστα μοιράστηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες και
εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το πώς τα παιδιά τους αγωνίστηκαν μέσα στο
σχολικό σύστημα. Οι ομιλίες και οι συζητήσεις έδειξαν ότι το ζήτημα του σχολικού
αποκλεισμού και των διακρίσεων επηρεάζει πολλούς ανθρώπους και ότι οι
άνθρωποι απλώς αναζητούν τρόπους για να κάνουν τη σχολική εμπειρία ευχάριστη
και να κρατήσουν τους νέους στο σχολείο. 

"Αποκαταστατική μουσική δικαιοσύνη: Ένα
εργαλείο για τη συνοχή του σχολείου" -
Thandiwe Mcina (υπεύθυνη του έργου RJ4All)
"Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων:
ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω της RJ στην
πράξη" - Dave Walker (Calm Mediation)

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ως εξής: 
Με επικεφαλής το έργο Restoring Respect
through Music Education (RRME) Υπό την
προεδρία της Miriam Arntz (μη εκτελεστική
διευθύντρια της RJ4All).

Εισαγωγή
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http://v/
https://www.linkedin.com/in/miriam-arntz/


"Μουσική για την ένταξη: ιδέες από την Ισπανία" - Vanessa Pittl (Asociación
Caminos)
"Μαθαίνοντας επανορθωτικά μέσω της μουσικής εκπαίδευσης στη Γερμανία" -
Sabrina Ibrahim (Afridat)
"Αποκαθιστώντας τον σεβασμό μέσω της μουσικής εκπαίδευσης - εφαρμογή
στην Κύπρο" - Αλεξάνδρα Πάμπουκα (Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας)
"Η τεράστια δύναμη της μουσικής της αποκαταστατικής δικαιοσύνης!" - Sercan
Dere (Manisa Ozel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe)

Βίντεο παρουσίασης της εφαρμογής και των ευρημάτων της RRME:
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"Χρήση της εκπαίδευσης χαρακτήρων για την προώθηση της ένταξης και τη
μείωση των σχολικών αποκλεισμών" - Sarah Noble (Abbey College Cambridge)
"Είναι ο σχολικός αποκλεισμός δικαιοσύνη;" - Yeung Tang (RJ4All Intern)

https://www.asoccaminos.org/
https://www.afridat.org/
https://socialinnovation.org/
https://manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr/


Center for Social Innovation, Κύπρος

Αποκατάσταση του Σεβασμού μέσω Ταινιών για την Αναπηρία
Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI-Κύπρος) με τους εταίρους του RRME
οριστικοποίησαν όλα τα αποτελέσματα του έργου και συναντήθηκαν (διαδικτυακά
και δια ζώσης) στη Γερμανία για την τελική συνάντηση, στις 17 Νοεμβρίου. 

Το CSI ετοίμασε επίσης μια βίντεο-παρουσίαση για το συνέδριο RJ4All στο Ηνωμένο
Βασίλειο, παρουσιάζοντας την εφαρμογή του RRME στην Κύπρο. 

Το εγχειρίδιο κατάρτισης RRME Face to Face, το ηλεκτρονικό μάθημα και το
ηλεκτρονικό βιβλίο είναι διαθέσιμα για κάθε εκπαιδευτικό ή επαγγελματία που
επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με την αποκατάσταση του σεβασμού μέσω
της μουσικής εκπαίδευσης για ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για τους
μαθητές και τους νέους.

Το CSI διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου για την Αναπηρία στις
2 και 3 Δεκεμβρίου 2022, όπου θα
φιλοξενηθεί και η τελική εκδήλωση του
RRME. Στις 3 Δεκεμβρίου θα γίνει
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
RRME και του βραβευμένου
ντοκιμαντέρ για τον Κύπριο συνθέτη με
μυϊκή δυστροφία, Στέλιο Πισσή. Αυτό
θα ανοίξει τη συζήτηση για το πώς η
μουσική μπορεί να βελτιώσει τη ζωή
των ανθρώπων και να βοηθήσει την
ένταξή τους στην κοινωνία.

Ανακοίνωση
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Asociación Caminos , Spain

Εθνικό συνέδριο RRME στην Ισπανία

Στις 9 Νοεμβρίου 2022, ο ισπανικός εταίρος Asociación Caminos διοργάνωσε το
εθνικό συνέδριο RRME στη Vélez-Málaga της Ισπανίας. 
Το συνέδριο διεξήχθη σε συνεργασία με τον δήμο Vélez-Málaga και το C.A.C. (Κέντρο
Σύγχρονων Τεχνών) Francisco Hernández. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές από την Concejala Delegada de Participación
Ciudadana, Cultura y Patrimonio Histórico σχετικά με τη σημασία του πολιτισμού
και των τεχνών για την κοινωνική ένταξη και τη συνεργασία. Επιπλέον, δύο
εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, οι οποίοι εργάζονται επίσης στον τομέα της
μουσικής και του χορού, συνέβαλαν στην ενότητα των ομιλητών με μια συζήτηση
σχετικά με τις δυνατότητες της μουσικής και του χορού στην εργασία με τους νέους,
καθώς και με το πώς η μουσική μπορεί να γεφυρώσει πολιτισμικές διαφορές και
συγκρούσεις. 

Εκτός από τα τμήματα των ομιλητών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
διερευνήσουν τα αποτελέσματα του έργου και να δοκιμάσουν τη μεθοδολογία των
δραστηριοτήτων RRME μέσω διαδραστικών ασκήσεων στο ίδιο το συνέδριο. Οι
ασκήσεις υλοποιήθηκαν σε στυλ ανοιχτής έκθεσης, επιτρέποντας σε όλους τους
συμμετέχοντες να εξερευνήσουν μόνοι τους, ενώ παράλληλα απολάμβαναν ποτά
και φαγητό από διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισπανικές δραστηριότητες ή
εκδηλώσεις, επικοινωνήστε με το office@asoccaminos.org.
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Manisa Özel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe, Τουρκία

Εκδήλωση στο σχολείο μας!
Η εκδήλωση του έργου Erasmus με τίτλο "Restoring Respect through Music
Education", του οποίου είμαστε εταίροι, πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση
του υπεύθυνου του προγράμματος, καθηγητή μουσικής Sercan DERE, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του σχολείου μας, Manisa Özel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe,
στις 24 Νοεμβρίου 2022, η οποία γιορτάζεται επίσης ως Ημέρα των Εκπαιδευτικών,
με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτικών που εργάζονται στο σχολείο μας. Στο τέλος της
εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες έλαβαν δώρα που δημιουργήθηκαν για την
ευαισθητοποίηση του έργου. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Manisa Özel Eitim
Uygulama Okulu III. Kademe. https://manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr/
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https://manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr/


Afridat UG, Γερμανία

Εκδήλωση: Συζήτηση με νέους συμμετέχοντες από όλη την
Ευρώπη

Το Afridat UG διοργάνωσε μια πολλαπλασιαστική εκδήλωση για την προώθηση της
Αποκατάστασης του Σεβασμού μέσω της Μουσικής Εκπαίδευσης: RRME στη
Γερμανία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου από τις 10:00 π.μ. στο
Hotel Montan, στο Duisburg της Γερμανίας. Ήταν μια ευκαιρία όπου 25
συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν για μια εκδήλωση στη Γερμανία.
Σε συνεργασία με τον εταίρο μας Life Learning Development e.V., εκμεταλλευτήκαμε
την ευκαιρία για να προωθήσουμε το έργο RRME, τον στόχο του και την άποψη των
νέων για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα ξεκινά με μια παρουσίαση
διαφανειών και ο Segun Ajibola διευκόλυνε την εκδήλωση. 

Ακολούθησε συζήτηση και προσκεκλημένη διάλεξη από τον Δρ Eng. Ibrahim
Muritala, όπου οι νέοι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη
τους για το εν λόγω έργο και να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της
Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση και
η προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού. 

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου και ένα
σημειωματάριο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στις 13:00 με αξιολόγηση.
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https://restoringrespect.org/

Εταίροι RRME

www.rj4all.info www.asoccaminos.org

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

www.csicy.com
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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
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