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RJ4ALL, Birleşik Krallık

Bu haber bülteni, izleyicilerimizi Almanya, İngiltere, İspanya, Kıbrıs ve Türkiye'de uygulanan
RRME çarpanı etkinliği hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu ülkelerde uygulanan
çoğaltıcı etkinlikler farklı tarihlerde ve şekillerde yapıldı, ancak hepsi bu projenin tanıtımına
yönelik aynı amacı gerçekleştirdi. Ek olarak, haber bülteni size gelecekteki güncellemeleri de
verir! Başlayalım. Bu haber bülteni, izleyicilerimizi Almanya, İngiltere, İspanya, Kıbrıs ve
Türkiye'de uygulanan RRME çarpanı etkinliği hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu
ülkelerde uygulanan çoğaltıcı etkinlikler farklı tarihlerde ve şekillerde yapıldı, ancak hepsi bu
projenin tanıtımına yönelik aynı amacı gerçekleştirdi. Ek olarak, haber bülteni size gelecekteki
güncellemeleri de verir! Başlayalım.

Okullar, gençlerin eğitimi ve yaratıcı uygulamalarla dışlanmanın önlenmesi |
RJ4All RRME Çoğaltıcı Etkinliği.
RJ4all, 25 Kasım'da RRME için çarpan etkinliği düzenledi. Çarpan etkinliği, 2. Uluslararası
Konferans: İçeriden Sesler'in bir parçasıydı. Çoğaltan etkinliği, konferansın proje sonuçlarının
(RRME) katılımcılarla paylaşıldığı ilk çalıştay oldu. Çarpan, öğretmenler, veliler, öğrenciler,
araştırmacılar, gençlik çalışanları ve gençlik politika yapıcıları da dahil olmak üzere 30'dan fazla
katılımcıya sahipti. Etkinlik başarılıydı çünkü katılımcının katılımı beklenenin ötesindeydi,
insanların soruları ve yorumları vardı ve bazı yorumlar katılımcılar arasında çok ilginç ve önemli
tartışmalara yol açtı. Hatta bazı insanlar kişisel hikayelerini paylaştılar ve çocuklarının okul
sistemi içinde nasıl mücadele ettiğine dair hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Konuşmalar ve
tartışmalar, okulda dışlanma ve ayrımcılık konusunun birçok insanı etkilediğini ve insanların okul
deneyimini keyifli hale getirmenin ve gençleri okulda tutmanın yollarını aradıklarını göstermiştir.

"Onarıcı Adalet Müziği: Okul uyumu için bir araç"
- Thandiwe Mcina (RJ4All Proje Sorumlusu)
"Akran arabuluculuğu: pratikte RJ aracılığıyla
gençleri güçlendirmek" - Dave Walker (Sakin
Arabuluculuk)
"Katılmayı teşvik etmek ve okul dışlamalarını
azaltmak için karakter eğitimini kullanma" - Sarah
Noble (Abbey College Cambridge)
"Okul Dışlama Adalet mi?" - Yeung Tang (RJ4All
Stajyeri)

Etkinliğin programı şöyle görünüyordu:

Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Geri Kazanma (RRME)
projesi tarafından yönetilmektedir
Miriam Arntz'ın başkanlık 

Giriş
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https://www.calmmediation.org/
https://www.abbeycollege.cambs.sch.uk/
https://www.rj4all.info/rrme
https://www.linkedin.com/in/miriam-arntz/


"Katılım için müzik: İspanya'dan görüşler" - Vanessa Pittl (Asociación Caminos)
"Almanya'da Müzik Eğitimi Yoluyla Onarıcı Öğrenme" - Sabrina Ibrahim (Afridat)
"Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Geri Kazanmak – Kıbrıs'ta uygulama” - Alexandra
Pambouka (Sosyal İnovasyon Merkezi)
"Onarıcı adalet müziğinin muazzam gücü!" - Sercan Dere (Manisa Özel Eğitim Uygulama
Okulu III. Kademe)

RRME Uygulaması ve Bulgularının video sunumu:
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https://www.asoccaminos.org/
https://www.afridat.org/
https://socialinnovation.org/
https://manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr/


Center for Social Innovation, Kıbrıs

Engelli Filmleri Yoluyla Saygıyı Yeniden Kazanmak

RRME ortaklarıyla birlikte Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI-Kıbrıs), projenin tüm sonuçlarını
tamamladı ve 17 Kasım'da nihai TPM için Almanya'da (çevrimiçi ve fiziksel) bir araya geldi.

CSI ayrıca İngiltere'deki Rj4All Konferansı için Kıbrıs'ta RRME uygulamasını sunan sanal bir
sunum hazırladı.

RRME Yüz Yüze Eğitim El Kitabı, E-Kurs ve E-kitap, öğrenciler ve gençler için daha kapsayıcı
bir ortam için Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Geri Kazanma hakkında daha fazla bilgi edinmek
isteyen tüm eğitimciler veya profesyoneller için mevcuttur.

“CSI, son RRME etkinliğinin ev sahipliği
yapacağı 2. Engelli Film Festivali'ni 2 ve 3
Aralık 2022 tarihlerinde düzenliyor. 3
Aralık'ta, RRME sonuçlarının sunumu ve kas
distrofisi olan Kıbrıslı besteci Stelios Pissis
hakkında ödüllü belgesel sunulacak. Bu,
müziğin insanların hayatını nasıl
iyileştirebileceği ve toplumla bütünleşmelerine
nasıl yardımcı olabileceği konusundaki sohbeti
başlatacaktır.”

Duyuru !!
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Asociación Caminos

İspanya'daki Ulusal RRME Konferansı

9 Kasım 2022'de İspanyol ortak Asociación Caminos, İspanya'nın Vélez-Málaga kentinde ulusal
RRME konferansını düzenledi.
Konferans, Vélez-Málaga belediyesi ve C.A.C. (Çağdaş Sanat Merkezi) Francisco Hernández.

Konferansta Concejala Delegada de Participación Ciudadana, Cultura y Patrimonio Histórico'dan
sosyal içerme ve işbirliği için kültür ve sanatın önemi hakkında konuşmacılar yer aldı. Ayrıca, her
ikisi de müzik ve dans sektöründe çalışan iki gençlik çalışanı da, gençlik çalışmalarında müzik ve
dansın olanakları ve müziğin kültürel farklılıklar ve çatışmalar arasında nasıl köprü kurabileceği
hakkında konuşarak konuşmacılar bölümüne katkıda bulundu.

Konuşma bölümlerinin dışında, katılımcılar projenin sonuçlarını keşfetme ve konferanstaki
etkileşimli alıştırmalar aracılığıyla RRME etkinliklerinin metodolojisini test etme şansına sahip
oldular. Alıştırmalar, tüm katılımcıların farklı kültürlerden içecek ve yiyecekler eşliğinde kendi
başlarına keşfetmelerine imkan verecek şekilde açık sergi tarzında uygulandı.

İspanyol faaliyetleri veya etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen.
office@asoccaminos.org ile iletişime geçin.
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Manisa Özel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe, Türkiye

Evde çoğaltıcı etkinlik!

Ortağı olduğumuz "Müzik Eğitimiyle Saygıyı Geri Kazandırmak" başlıklı Erasmus Projesi'nin
çoğaltıcı etkinliği, proje yürütücüsü müzik öğretmeni Sercan DERE önderliğinde Manisa Özel
Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe’de, evimizin konferans salonunda gerçekleştirildi. III.
Öğretmenler Günü olarak da kutlanan 24 Kasım 2022'de Kademe, okulumuzda görev yapan 40
öğretmenle birlikte. Etkinliğin sonunda katılımcılara projeye farkındalık yaratmak için yapılmış
hediyeler verildi. Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe web sitesini ziyaret edin.
Kademe.
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https://manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr/icerikler/rrme-projemize-ait-cogaltici-etkinligimiz-multiplier-event_13459683.html


Afridat UG, Almanya

Çoğaltıcı etkinlik: Avrupa'nın her yerinden genç katılımcılarla bir tartışma

Afridat UG, Almanya'da Müzik Eğitimi Yoluyla Onarıcı Saygı: RRME projesini desteklemek için
bir çoğaltıcı etkinlik düzenledi. Etkinlik 27 Kasım'da saat 10:00'da Almanya'nın Duisburg
kentindeki Hotel Montan'da gerçekleştirildi. Almanya'daki bir etkinlik için her yerden 25
katılımcının bir araya geldiği bir fırsattı. Ortağımız Life Learning Development e.V ile işbirliği
içinde, RRME projesini, hedefini ve gençlerin Onarıcı Adalet konusundaki görüşlerini tanıtma
fırsatı bulduk. Program slayt sunumu ile başlar ve etkinliği Segun Ajibola yönetir.

Dr. Eng tarafından bir tartışma ve konuk Ders vardı. Genç katılımcıların bu projeyle ilgili
görüşlerini ifade etme ve Onarıcı Adalet konusuyla ilgili soru sorma fırsatı buldukları İbrahim
Muritala. Etkinliğin amacı farkındalık yaratmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmaktı.

Tüm katılımcılara projenin bir broşürü ve bir not defteri verildi. Etkinlik, saat 13:00'te yapılan
değerlendirme ile sona erdi.
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https://restoringrespect.org/

RRME Ortakları

www.rj4all.info www.asoccaminos.org

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

www.csicy.com
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https://restoringrespect.org/


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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