
 

 

 

 

 

 

 
 

 

BASIN BİLDİRİSİ 
 

 

Kapsayıcılık nedir? Merak Ediyor musunuz?  

Ücretsiz ve Sertifikalı RRME E-Kursu Artık Yayında! 
 

 

08.10.2021: Bugün, RJ4All International Institute ve Erasmus Ortakları olarak öğretmenler, eğitimciler ve 

insan hakları uygulayıcıları için ücretsiz bir kurs başlatmaktan gurur duyuyor. E-kurs, örgün ve yaygın 

eğitim ortamlarında, onarıcı adalet, müzik ve sosyal entegrasyon alanlarında marjinalleştirme ve dışlama, 

politika yapıcılar ve araştırmacılar konularında faaliyetler yürüten profesyonelleri, müzisyenleri ve müzik 

öğretmenlerini, onarıcı adalet uygulayıcılarını, sosyal içerme ve insan hakları kuruluşları ve 

profesyonellerini, tüm sektörlerdeki göçmen ve sığınmacı kuruluşları, kamu sektörü profesyonellerini 

hedeflemektedir. 

 

Bu e-kurs ÜCRETSİZDİR ve Erasmus+ tarafından finanse edilen “Restoring Respect through Music 
 Education” (RRME) “Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Onarma” projesinin bir parçasını oluşturur. Proje, 

çeşitlilik ve topluluk uyumu konularında öğrencilerinin direncini artırma çabalarındaki öğretmenleri ve 

diğer eğitimcileri desteklemeyi amaçlamaktadır. 

 

Bu ücretsiz e-kurs, eğitim sektöründeki profesyonellere, ayrımcılık, adaletsizlik ve içerme alanında 

uzmanlaşmış kalkınma çalışanlarına ve ceza adaleti ve müzik üzerine çalışan araştırmacılara yönelik CPD 

tarafından akredite edilmiş bir kurstur. Amaç, aynı zamanda, herkes için olumlu etkisi olan ortak hedefe 

ulaşmak için nüfusun sayısız kesimi arasında ekip çalışmasını teşvik etmektir. Tüm içerik, mağdur ve 

saldırganın yargı, öfke ve nefret yapılarının ötesinde yüz yüze gelebildiği onarıcı adalet fikri üzerine 

kurulmuştur. Müziğin dili yoktur. Evrenseldir. Bu amaçla, RRME eşitlik, sosyal içerme, çeşitlilik, güç 

paylaşımı ve ayrımcılık yapmama gibi onarıcı adaletin altında yatan değerleri kullanır. 

 

RJ4All Kurucusu ve Direktörü Dr. Theo Gavrielides şunları ifade ediyor: “E-kurs, göçmen kökenli 

çocukların ve dışlanma riski altındaki çocukların entegrasyonunu geliştirmek için bir program oluşturmak 

amacıyla öğretmenlerin ve eğitim uzmanlarının deneyimlerinden yararlanıyor. RRME ortaklığı, şu anda 

herkesin kullanımına sunduğumuz bu kursun pilot uygulamasını yapmak için çok çalıştı”. 

 

E-kurs, onarıcı adalet ve diğer değişim teorisi, El Sistema: Bir vaka çalışması, müzik eğitimi ve onarıcı 

adalet, en iyi uygulamalar ve etik liderlik gibi tematik konulardan oluşan 5 modülden oluşmaktadır. Bunun 

dışında ön ve son değerlendirme anketleri, sürekli mesleki gelişim sertifikasyonu (CPD) için testler ve 

RJ4all çeşitlilik formu bulunmaktadır. E-kurs için sağlanan materyaller ve web siteleri, müziği evrensel 

olarak kapsayıcı hale getirerek daha geniş bir kitlelere ulaşılmasının sağlanmasına daha fazla katkıda 

bulunacaktır. 

 

Daha fazla bilgi için: RJ4All, 30 Plough Way, London SE16 2LJ, UK, Email: contact@rj4all.org 
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