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Θα ήθελες να μάθεις για την κοινωνική ενσωμάτωση; Δωρεάν &
Πιστοποιημένο RRME E-Course είναι τώρα διαθέσιμο!

08.10.2021: Σήμερα, οι εταίροι του έργου RRME παρουσιάζουν το δωρεάν e-course για εκπαιδευτικούς
και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ηλεκτρονικό μάθημα (e-course)
απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε τυπικές και μη-τυπικές δομές εκπαίδευσης, μουσικούς
και δασκάλους μουσικής, επαγγελματίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, οργανισμούς και επαγγελματίες
για θέματα κοινωνικής ένταξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταναστών και αιτητών ασύλου,
επαγγελματίες του δημόσιου τομέα που εργάζονται σε θέματα περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού,
διαμορφωτές πολιτικής και ερευνητές στους τομείς της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, της μουσικής και
της κοινωνικής ένταξης.

Το e-course είναι ΔΩΡΕΑΝ και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Erasmus+ επιχορηγημένου έργου
“Restoring Respect through Music Education” (RRME) - Αποκαταστατική δικαιοσύνη μέσω της
Μουσικής Εκπαίδευσης. Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει τους δασκάλους/ες και άλλους/ες
εκπαιδευτικούς στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν τους μαθητές και μαθήτριες τους για θέματα
διαφορετικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Το δωρεάν e-course είναι πιστοποιημένο από την CPD που προορίζεται για επαγγελματίες στον τομέα της
εκπαίδευσης, εργαζόμενους/ες στην ανάπτυξη που ειδικεύονται στον τομέα των διακρίσεων, των
ανισοτήτων και της ένταξης και ερευνητές που εργάζονται για την ποινική δικαιοσύνη και τη μουσική.
Στόχος είναι επίσης η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού προς την
επίτευξη του κοινού στόχου για θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Λειτουργεί στα πλαίσια της ιδέας της
αποκαταστατικής δικαιοσύνης όπου το θύμα και ο δράστης μπορούν να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον
πέρα από τις δομές των κρίσεων, του θυμού και του μίσους. Η μουσική δεν έχει γλώσσα. Είναι καθολική.
Για το σκοπό αυτό, το RRME χρησιμοποιεί τις υποκείμενες αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης της
ισότητας, της κοινωνικής ένταξης, της διαφορετικότητας, της κατανομής της εξουσίας και της
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Ο Δρ. Theo Gavrielides, ιδρυτής και διευθυντής του RJ4All, δήλωσε: «Το e-course βασίζεται στην
εμπειρία των δασκάλων και των επαγγελματιών της εκπαίδευσης για να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για
τη βελτίωση της ενσωμάτωσης παιδιών από μεταναστευτικά υπόβαθρα και παιδιών που κινδυνεύουν με
αποκλεισμό. Η κοινοπραξία RRME εργάστηκε σκληρά για να αναπτύξει αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα
που τώρα είναι διαθέσιμο σε όλους/ες».

https://rj4all.uk/online/courses/rrme/
https://rj4all.uk/online/courses/rrme/
https://restoringrespect.org/
https://restoringrespect.org/
https://cpduk.co.uk/


To e-course αποτελείται από 5 ενότητες όπως η αποκαταστατική δικαιοσύνη και άλλες θεωρίες της
κοινωνικής αλλαγής, η μελέτη περίπτωσης του El Sistema, η μουσική εκπαίδευση και η αποκαταστατική
δικαιοσύνη, οι βέλτιστες πρακτικές και η ηθική ηγεσία. Επιπλέον, διαθέτει ερωτηματολόγια πριν και μετά
την αξιολόγηση, το τεστ για πιστοποίηση συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και την έρευνα
διαφορετικότητας toy RJ4all. Το υλικό και οι ιστοσελίδες που παρέχονται για το ηλεκτρονικό μάθημα θα
συμβάλουν περαιτέρω στην επιμόρφωση του κοινού για την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της μουσικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας,
alexandra.pambouka@csicy.com
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