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Modül 1: Onarıcı Adalet Değerleri ve Teorisi  

 

MODÜL 1 İÇERİK  

Title: Onarıcı Adalet 

Değerleri ve Teorisi 

 

Öğrenme Çıktıları: 

● Onarıcı Adalet 

Teorisi, Temas 

Teorisi ve Sosyal 

Değişim 

Teorilerini 

anlama 

● Bu teorileri 

kullanılan 

uygulamalara 

entegre etmenin 

önemini anlama 

Bu modülü başarıyla tamamladıktan sonra neler (bilgi, 

beceri ve yetkinlikler) yapabileceksiniz? 

Bilgi 

Onarıcı Adalet, 

Temas Teorisi ve 

Sosyal Değişim 

Teorileri ile ilgili 

temel bilgiler 

 

 

Beceri 

Güç paylaşımı, 

eşitlik, haysiyet 

ve saygı 

değerlerini 

teoriler 

bağlamında 

tanımlama 

 

Yetkinlik 

Onarıcı Adalet 

Teorisi, Temas 

Teorisi ve Sosyal 

Değişim Teorileri 

değerlerini 

öğretim 

yöntemlerine 

uyarlama 

istekliliği 

Süre: 4-5 Saat 

 

Ünite 1  Başlık:  1.1.1 Projenin oluşturulması için ihtiyaç 
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  1.1.2 Temel teorik kavramlar 

İçerikler Bu kısım 

ppt 

sunumu 

ile 

desteklen

miştir. 

1.1.1 

RRME, eşitlik, sosyal içerme, çeşitlilik, güç paylaşımı ve 

ayrımcılık yapmama gibi onarıcı adaletin altında yatan 

değerleri içerecek şekilde 'El Sistema' müzik programını 

benimseyerek bu boşlukları kapatmayı amaçlamaktadır. 

Program, eğitimcilere, özellikle göçmen ve mülteci kökenli 

olanlara odaklanarak, dışlanma riski altındaki öğrencileri ve 

gençleri entegre etme çabalarıyla onları desteklemek için 

yenilikçi bir eğitim programı oluşturacaktır. Diğer hedefler 

arasında göçmen ve mülteci kökenli çocukların yanı sıra 

dezavantajlı öğrenciler ve okulu erken bırakma riski 

taşıyanların entegrasyonu yer almaktadır. Böyle bir eğitim 

programının kalitesini ve uygulanabilirliğini sağlamak için, 

"sıfırdan" ve öğretmenlerden ve diğer eğitim 

profesyonellerinden oluşan bir "Kullanıcı İnceleme Paneli" 

ile sürekli istişare içinde olunacaktır. 

1.1.2  

Onarıcı Adalet Teorisi (RJT) 

Onarıcı adaletin ne olduğu konusunda hızlı bir Google 
araması, size onarıcı adaletin bir suç veya anlaşmazlığa 
karışan mağdur ve faili bir araya getirmeyi amaçladığını 
söyleyecektir. Ceza adaleti açısından, açık bir tartışmaya 
aracılık etmek için bu toplantılara genellikle polis veya sosyal 
hizmet uzmanları katılmaktadır. Bu toplantının amacı, failin 
motivasyonlarını, mağdurun acısını ve ileriye dönük iyileşme 
sürecine yardımcı olmak için neler yapılabileceğini 
tartışmaktır. 
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Ceza adaleti sistemi içinde genellikle tanımlanmış bir 
mağdur ve suçlu vardır, ancak günlük yaşamdaki ilişkisel 
çatışmalarda bu, o kadar da net olma eğiliminde değildir. 
Çatışmaların ceza mahkemelerinde kovuşturma eşiğini 
karşılamadığı veya doğası gereği cezası olmadığı 
durumlarda, onarıcı adalet kilit bir rol oynayabilir, tabi yine 
de çatışma olabilir. Bu durumlarda, Onarıcı Adalet Teorisi, 
ilgili tüm tarafların adalet, haysiyet, saygı ve dinlenilme 
konusunda eşit haklara sahip olduğunu savunmaktadır. 
Bunu sağlamak için arabuluculuk ve grup olarak iyileştirme 
gibi uygulamalar kullanılabilir. 

Bu durumlarda onarıcı adaleti uygulamaktaki amaç, tüm 
tarafların, ileriye dönük nasıl bir yol izleyeceğine dair net bir 
planla, şikayetleri ele alınmış ve sesleri duyulmuş şekilde 
içinde bulundukları duygu durumundan çıkmalarına yardım 
etmek için gücü yeniden dağıtmaya dayanmaktadır. Bu 
süreçler suçu atfetmeye değil, çözümlere doğru nasıl 
ilerleneceğine dair yollar ararken eylemlerin 
motivasyonlarını ve nedenlerini keşfetmeye çalışmakla 
ilgilidir. 

Bu proje bağlamında onarıcı adaletin önemi göz önüne 
alındığında, her kökenden risk altındaki çocuklara, hepsinin 
sınırlı erişime sahip olduğu bir konuda dersler vererek 'oyun 
alanını düzleştirmeye' çalışacağız. Bu, beceri setlerini 
geliştirerek ve ortak hedeflere ulaşarak dayanışmayı, uyumu 
ve karşılıklı şefkati besleyecektir. 

Temas Teorisi 
 
Farklı gruplardan bireyler etkileşimde bulunmak için bir 
araya geldiklerinde, yanlarında ince ama açık kaygıları, 
klişelere dayalı görüşleri ve her etkileşimi etkileyen önyargılı 
bakış açılarını getirmeleri, kaygı verici bir durumdur. 
Okullarda bu daha da belirgindir. Bununla birlikte, temas 
teorisi bu sorunlara bir çözüm sunmaktadır. 
Temas teorisi, bireyler uygun koşullar altında bir araya 
getirilebilirse, o zaman bireyler arasındaki ve tüm grup 
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genelindeki ilişkilerin geliştirilebileceğini savunur (Beattie, 
2012). Teori ilk olarak 1950'lerde özetlendi ve ihtiyaçlarına 
en iyi şekilde uyacak şekilde birkaç farklı sektör tarafından 
geliştirildi. Okullarda, temas teorisi en iyi aşağıdaki koşullar 
uygulandığında işe yarar:  
 

● Farklı grupların üyeleri eşit statüye sahip 
olmalıdır 

● Gruplar ortak hedefler doğrultusunda 
çalışmalıdır 

● Paylaşılan görevler işbirliği içermelidir 
● Girişim için daha geniş sosyal ve/veya 

kurumsal destek olmalıdır 
 

Bu koşullar, RRME projesinin dayandığı müzikal etkinliklere 

ve entegrasyon çerçevesine uygundur. Akılda tutulması 

gereken önemli bir nokta, temas teorisinin tek başına 

ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yeterli olmadığı ve 

yalnızca daha geniş bir hizmet sunumunun inşa edilebileceği 

bir temel oluşturduğudur. 

Sosyal Değişim Teorileri 
 
Bu çalışma bağlamında, dikkate alınması gereken üç ana 
sosyal değişim teorisi vardır: 
 
Evrimsel Teori 

● Evrim Teorisi, tıpkı organizmalar gibi toplumların da 
zaman içinde geliştiği kavramıdır. Gelişmeyen, 
toplumsal değişime ayak uyduramayanlar geride 
kalacak ve yok olacaklardır. 

● Bu teori, değişimin hızlı bir şekilde gerçekleşmediğini 
ve uzun vadeli, paradigma değiştiren değişikliklere 
neden olmak için zaman içinde çok küçük artımlı 
değişikliklerin olması gerektiğini gösterir. 
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Döngüsel Teori 

● Döngüsel Teoride toplum, tıpkı bir insanın doğması, 
olgunlaşması, yaşlanması ve ölmesi gibi büyüme, zayıf 
düşme ve düşüş döngülerini takip eder. Böyle bir 
bakış açısı, farklı toplumların seleflerinin küllerinden 
yeniden doğmasını sağlar. 

● Nihai ölümünü uzatmak için toplum, sürekli 
zorluklara uyum sağlamalı ve yanıt vermelidir. Evrim 
teorisi gibi uyum sağlayamayanlar da hayatta 
kalamazlar. 

 
Çatışma Teorisi 

● Çatışma teorisyenleri, toplumun evriminin veya 
gelişiminin doğal olarak meydana gelen bir olay 
olduğuna inanmazlar, bunun yerine ilerlemenin 
yalnızca kendi çıkarlarını toplum tarafından 
karşılanmak için zorlayan farklı grupların bir sonucu 
olduğuna inanırlar. 

● Farklı çıkarları desteklemek isteyen mücadeleci 
gruplar olmadan, bir toplumun yönüne karar verirken 
fikir çoğulluğu, müzakere ve uzlaşma olamaz. 

● Görüldüğü gibi bu, farklı zamanlarda farklı çıkarların 
ön plana çıkmasına izin veren seçici bir süreçtir. 

Değerlendirme 

Etkinliği 
 Teorik temelli sınav 

 

Ünite 2 Başlık:  Konu 1 Kapsayıcı öğretim metodolojisi 

  Konu 2 Müzik eğitimi yoluyla toplumsal değişim  

İçerikler  1.1 
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Kapsayıcı öğretim metodolojisi, nihayetinde öğretmenlerin 

kapsayıcı eğitim kavramlarını, teorilerini ve tekniklerini 

uygulamaya koyabilmelerinin yoludur. Ancak, kapsayıcı 

öğretim metodolojisini yürürlüğe koymak zor olabilir. 

Kapsayıcı eğitimin anlaşılmasını, yaygın ve duyarlı bir 

şekilde kullanılmasını ve nihayetinde etkili olmasını 

sağlamak için savunuculukla birlikte pratikte uygulamaya ve 

desteğe ihtiyacı vardır. 

Kapsayıcı eğitim, öğretme ve öğrenmenin doğasına ve 

kalitesine bağlıdır: aslında 'aracı mesajdır'. Bu, öğretim 

metodolojisi biçimi ve işlevi açısından kapsayıcı olduğunda, 

bu tür metodolojinin uygulanmasının kendisi, kapsayıcı 

eğitim savunuculuğunun bir aracı ve kavramların 

pekiştirilmesi ve herkes için kaliteli bir öğrenme 

deneyiminin amaçlanan sonucu haline geldiği anlamına gelir. 

Örneğin, bir öğretmen, farklı yeteneklere sahip öğrencilerin 

birbirini destekleyebildiği bir sınıfta (temel bir kapsayıcı 

eğitim yöntemi) karma yetenek grup çalışmasını 

kolaylaştırabiliyorsa, bu yalnızca gerçek öğrenmeyi teşvik 

etmeye ve geliştirmeye hizmet etmez, aynı zamanda farklı 

yeteneklere sahip öğrencilerin birlikte öğrenme 

potansiyellerini ve avantajlarını da ortaya çıkarır, yani 

uygulamada kapsayıcı bir sınıf modeli oluşturmuş olur. 

Müfredatla uyumlu ve onu destekleyen öğretim 

metodolojisine yönelik kapsayıcı bir yaklaşımı 
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gerçekleştirmek için, aşağıdakilerle ilgili metodolojiye 

yönelik bir dizi hedefin karşılanması gerekir: 

● çeşitliliği kucaklamak ve kapsayıcı eğitimin önündeki 

engelleri belirlemek için sistematik bir yaklaşım 

benimsemek; 

● öğrenci merkezli öğretimi teşvik etmek ve 

kolaylaştırmak; 

● etkileşimli ve çeşitli öğretme ve öğrenme yaklaşımları 

kullanmak ve bazı öğrenciler için uygun olmayan 

yöntemlerin aşırı kullanımından kaçınmak; 

● öğretmenleri müfredat ve materyalleri yerel 

bağlamlara uyacak şekilde yenilemeye ve uyarlamaya 

teşvik eden öğretim yaklaşımlarını kullanmak; 

● biçimlendirici ve özgün değerlendirme biçimleriyle 

meşgul olmak; 

● öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları 

geliştirmek; 

● öğretmen adayları için kaliteli denetim ve destek 

sağlanması; 

● kapsamlı öğretim pratiğinin sağlanması (uygulamalı 

staj); 

● Kapsayıcı öğretim yeterliliklerini geliştirmek için 

yansıtıcı ve refleksif öğretim uygulamalarına 

katılmak; 

Öğrencilerin eğitime erişmesini, öğrenme sürecine 

katılmasını ve yeteneklerinin en iyisine (akademik ve sosyal 

olarak) ulaşmalarını engelleyebilecek sistemdeki engelleri 

belirlemek ve ele almak önemlidir. Bu engeller, tutumlar, 

uygulamalar, kaynaklar, politikalar veya çevre ile ilgili 

olabilir. 

Örneğin, RRME konsorsiyumu tarafından yapılan masa başı 

araştırmasına göre, çeşitli engeller tüm öğrencilerin sosyal 
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entegrasyonunu zorlaştırmaktadır. Birleşik Krallık'ta Covid-

19 pandemisinin etkisi, internete ve donanıma erişimi 

olmayan öğrenciler için durumu daha da kötüleştirmiş, dijital 

bir yoksulluk yaratmış ve düşük motivasyona ve öğrencilerin 

evde ebeveyn desteğinden yoksun olmasına neden olmuştur. 

Diğer bir konu da, öğrencilerin sanat dışındaki temel 

derslerde beklenen standartlara ulaşma gereksiniminin 

yarattığı baskıdır. 

Kıbrıs'ta, politikalar ve uygulama arasında bir boşluk vardır, 

çünkü eğitimciler için yeterliliği çok sınırlı olan eğitim ve 

müfredat öncelikleri, eğitimcilerin eğitimle meşgul olma 

veya kaynaştırma uygulamalarını araştırma ve uygulama 

fırsatını azaltmaktadır. İspanya'da, dezavantajlı öğrencilere 

ve onların karşılaştıkları zorluklara nasıl değinileceği 

konusunda da eğitim eksikliği vardır. Ayrıca eğitimciler, 

özellikle yaygın eğitim kursları olmak üzere, ileri eğitim ve 

eğitici kurslara katılmakta tereddüt etmektedirler. 

Türk eğitim sistemindeki temel sorunlar, mültecilerin sosyal 

dışlanması; dil engelleri; yoksulluk; Roman çocukların okul 

terki yapmaları; çocuk işçiliği; ve ayrımcılık ile ilgilidir. 

Rumen öğretmenler, yeni gelen, ülkelerine geri gönderilen 

veya davranış sorunları olan öğrencilerin önceden 

oluşturulmuş gruplar arasına kabul edilmelerinin daha zor 

olduğunu fark etmişlerdir. Almanya'daki öğrenciler, dil 

engelleri, kültürel farklılıklar ve tanıdık olmayan bir çevre 

nedeniyle uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu aynı 
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zamanda dahil edilmemenin bir sonucu olarak davranışsal 

sorunlara da yol açabilmektedir. Diğer sorunlar, göçmen 

ebeveynlerin düşük örgün eğitim ve mesleki statüleri olabilir 

veya bazı öğretmenlerin kültürel çeşitliliğe açık olamamaları, 

önyargı ve ayrımcılığa neden olabilir. 

1.2 

Sanatın Eğitime Etkisi 

● Eğitim kalitesini artırma 

Sanatın eğitim sistemlerine entegrasyonu öğrencileri ve 

öğretmenleri motive ederek eğitimin kalitesini artırabilir; 

sınıfa aktif öğrenme yöntemleri uygulanabilir; ve müfredat, 

öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilebilir. 

Ayrıca sanat, çeşitli eğitim ortamlarında başarılı öğrenmeyi 

sağlar. 

Sanatı eğitime entegre etmek, eğitimcilere, hem bireysel 

yeteneğe hem de kültürel çeşitliliğe saygı duyarak herkes için 

kaliteli eğitim sağlamak için çekici araçlar sunar. Araçların 

esnekliği, eğitimcilerin çok çeşitli ihtiyaçları ve çeşitli 

öğrenme ortamlarında karşılamasını sağlayarak, her tür 

öğrenciye her bağlamda kaliteli eğitimin sağlanabilmesini 

sağlar. 

● Öğrencilerin entelektüel ve sosyal gelişimine katkıda 
bulunma 

Sanat yoluyla öğrenmenin ve sanat eğitiminin bizzat 

kendisinin hem entelektüel hem de sosyal becerilerin 

gelişimine katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar vardır. 
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Entelektüel beceriler açısından, kanıtlar sanat eğitiminin 

bilişsel yetenekleri geliştirebileceğini ve beyin gelişimine 

katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Örneğin, 

araştırmalar müzik eğitimi ile artan uzamsal akıl yürütme 

arasındaki; ve drama öğretimi ile sözlü iletişim becerilerinin 

gelişimi arasındaki ilişkileri göstermiştir. Sosyal beceriler 

açısından, sanat türlerinin karmaşık düşünceleri, duyguları 

ve fikirleri başarılı bir şekilde iletmek için bir araç sunarak 

duygusal gelişimi teşvik edebileceği keşfedilmiştir. Ayrıca, 

çocukların kendi yaratıcı süreçlerine dahil olmalarını, 

başkalarıyla birlikte çalışmalarını ve başarılarını 

kutlamalarını sağlayarak sanat, özsaygı ve güveni geliştirir ve 

çocukları, kendi becerilerini sosyal olarak kabul edilebilir 

şekillerde kullanmaya teşvik eder. 

● Yaratıcılığı artırma ve kültürel çeşitliliğin 

korunmasına katkıda bulunma 

Sanatta öğrenme, çocukların ve diğer öğrencilerin yaratıcı 

süreçlere doğrudan katılmalarını sağlayarak ve onları yeni 

zorluklarla yüzleşmeye ve yenilikçi yaklaşımları denemeye 

teşvik ederek, çocukların hayal gücünü harekete geçirir. 

Sanat aynı zamanda çeşitli kültürel bağlamlardan 

kaynaklanan şekillerin, renklerin, ritimlerin, ilişkilerin ve 

sanatsal ifadelerin keşfi yoluyla dünyanın doğası ve 

çeşitliliğine yönelik estetik sorgulamayı da beslemektedir. 

Sanat, yenilikçiliği ve sorgulamayı teşvik ederek, bir çocuğun 

yaratıcılığını geliştirmede temel bir rol oynar. Aynı zamanda, 
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yaratıcı bir sürece eşlik eden kültürel araştırmanın doğası, 

sanatsal ifadenin zenginliğinin takdir edilmesini ve bir ilham 

kaynağı olarak sanatın potansiyelinin farkında olunmasını 

sağlar. Bu, kültürel çeşitliliğin öneminin takdir edilmesini 

sağlar ve farklı kültürel ifade biçimlerinin korunmasının 

önemini vurgular. 

Katılımı teşvik etmenin bir yolu olarak müzik 

Social change through music education | Patricia Abdelnour | 

TEDxLuxembourgCity - YouTube 

● Herkes için güçlü bir iletişim kanalı olarak müzik 

(hayranlık duyma ve somut olarak uygulamaya 

dönüştüren). 

● Sosyal bir süreç olarak müzik [Topluluk İnşa Etmek- 

Aidiyet duygusu (çevre - hatta dil, kültür, din engeli 

olmaksızın), akran öğretimini kucaklayan] 

● Çeşitli becerileri geliştirmenin bir yolu olarak müzik, 

ör. bilişsel, fiziksel ve duygusal 

● Refah ve benlik saygısını geliştirmek için müzik 

(gurur) 

 

Değerlendirme 

Etkinliği 
 Kendini Yansıtma Etkinliği 

Savunuculuğa başlamadan önce bağlamınızdaki durumu 

analiz etmenize yardımcı olması için sorabileceğiniz sorular 

● Kapsayıcı eğitimi teşvik etme açısından ulusal eğitim 

politikasının genel hedefi nedir? Eğitim politikasının 
kendisi kapsayıcılığı teşvik ediyor mu? 

● Kurumunuzdaki hizmet öncesi öğretmen eğitimi 

sınıfları, öğrencilerin kendilerinin hatalı olduğuna 

odaklanmak yerine sistem, okul ve sınıf engellerini 

tanımlamada öğretmen adaylarını destekliyor mu? 

https://www.youtube.com/watch?v=X92fvmC2DCc&ab_channel=TEDxTalksTEDxTalksOfficialArtistChannel
https://www.youtube.com/watch?v=X92fvmC2DCc&ab_channel=TEDxTalksTEDxTalksOfficialArtistChannel
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● Öğretmen adayları, mevcut öğrenci/okul/topluluk 

güçlü yönlerine, olumlu tutumlara ve uygulamalara 

dikkat etmeye ve yerel becerilere ve kaynaklara 

dayanan çözümler geliştirmeye teşvik ediliyor mu? 

● Kurumunuzdaki öğretmen eğitimi sınıfları, öğretmen 

adaylarını öğrenci merkezli öğretimi ve öğretme ve 

öğrenmenin kişiselleştirilmesini anlamaları ve 

bunlara katılmaları için destekliyor mu? 

● Öğretmen eğitimi kurumları, daha resmi, özetleyici 

değerlendirmenin yanı sıra sürekli biçimlendirici ve 

otantik değerlendirmeyi benimsiyor mu? 

● Öğretmen adayları, öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına ve 

güçlü yönlerine hitap eden (örneğin öğrenmede 

görsel, işitsel, kinestetik gibi farklı duyusal algıları, 

öğrencilerin dikkati ve öz-farkındalığı, hafıza, bireysel 

dikkat; gruplama, vb.) ve bu tür yöntemlerin 

kullanılmasına yönelik çeşitli ve değişik bir yaklaşıma 

ihtiyaç var mı? 

● Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri, öğretmen 

eğitimi kurumunuzda gerçekleşen gerçek öğretimde 

modelleniyor mu? 

● Öğretmen adayları ve öğretmen eğitimcileri, 

öğrencilerin belirli topluluk ve sınıf öğrenme 

bağlamlarına hitap etmek için yerel olarak ilgili 

müfredat ve materyalleri uyarlamak ve geliştirmek 

için yetkilendiriliyor ve destekleniyor mu? 

● Eğitim bakanlığı, hem öğretmen eğitiminde hem de 

okulda öğrenci merkezli öğretimi ve sürekli 

biçimlendirici ve özgün değerlendirmeyi destekleyen 

politikalar geliştiriyor ve uyguluyor mu? 
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Modül 2: El Sistema Felsefesi  

 

MODÜL 2 İÇERİKLER 

Başlık: Module 2:  

El Sistema Felsefesi 

 

Öğrenme Çıktıları: 

● Programın kökenlerini ve 

başarılarını anlama ve 

müzik öğrenme yöntemini 

sunma. 

 

● Etkileşimli ve kapsayıcı bir 

orkestraya liderlik etme ve 

katılma teorisi hakkında 

daha net bir algıya sahip 

olma. 

 

Bu modülü başarıyla tamamladıktan sonra neler 

yapabileceksiniz (bilgi, beceri ve yetkinlikler)? 

 

Bigli 

'El Sistema'nın 

ne olduğu ile 

ilgili temel 

bilgiler. 

 

Etkileşimli ve 

kapsayıcı bir 

orkestraya 

liderlik etme ve 

katılma ile ilgili 

teori bilgisi. 

 

 

Beceri 

'El Sistema' 

orkestrasını

n program 

ilkelerini 

tanımlama. 

 

Etkileşimli 

ve kapsayıcı 

bir 

orkestraya 

liderlik 

etmek için 

başarının 

Yetkinlik 

Kapsayıcı bir 

müzik grubunun 

liderliğine 

katılmaya hazır 

olabilme. 

 

 

 

https://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366673/PDF/366654eng.pdf.multi.nameddest=366673
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366673/PDF/366654eng.pdf.multi.nameddest=366673
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temel 

unsurlarını 

belirleme. 

Süre: 4-5 saat 

 

Ünite 1  Başlık:  1.1 El Sistema' felsefesi nedir? 

İçerikler Bu kısım ppt sunumu 

ile desteklenmiştir. 

1.1 El Sistema' felsefesi nedir? 

 

Giriş Aktivitesi: 'El Sistema' hakkında halihazırda 

neleri biliyorsunuz? 

 

'El Sistema'nın kökenleri 

'El Sistema', her çocuğun kendi topluluğu içinde, -

öğrencilerin deneyiminin kalbi olan topluluk 

öğrenme merkezi anlamına gelen- bir ‘çekirdek’in 

içinde ve dışında pozitif olgular yaşamasını 

sağlamak için topluluk müziğini kullanan bir 

sosyal değişim/gençlik gelişim programıdır. 

"Sistem" anlamına gelen "El Sistema", 1975 

yılında Venezüella'da kurulmuş, kamu tarafından 

finanse edilen bir müzik eğitimi programıdır. 

Venezüellalı eğitimci, müzisyen ve sosyal aktivist 

José Antonio Abreu tarafından kurulmuştur. 

Program daha sonra "Sosyal Değişim için Müzik" 

sloganını benimsemiştir. El Sistema programları, 

yoksul çocuklar için insan fırsatlarını ve 

gelişimini teşvik eden ücretsiz klasik müzik 

eğitimlerini sağlamıştır. Venezüella'daki orijinal 

program, her hafta okul sonrası dört saatlik müzik 

eğitimi ve provasını ve ayrıca hafta sonları 

gerçekleştirilen ek çalışmaları da içermektedir. 
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Tartışma etkinliği: Sizce gençlerin 'El Sistema'ya 

katılmalarının faydaları neler olabilir? 

Müzik eğitiminin IQ testinde kısa süreli artışlara 

neden olduğuna dair kanıtlar, 6 yaşındaki 

çocukların yanı sıra 11 yaşındakilerden ve hatta 

16-25 yaşındaki gençlerden elde edilmiştir. 

Araştırılan bir diğer aktarım alanı ise müzik ve 

dildir. 

Müzikte pratik yapmanın okuryazarlık 

becerilerini ve yabancı dil çalışmalarını 

hızlandırdığı keşfedilmiştir. Müzik eğitimi için 

bazı daha genel aktarım etkilerinin konuşmadaki 

duygulara karşı seçici dikkati ve duyarlılığı 

arttırdığı bulunmuştur. 

'El Sistema' değerleri ve sistemi, dünya çapındaki 

gençlere müzik eğitimi uygulamasının 

akışkanlığını kullanabilecekleri ve kanalize 

edebilecekleri sosyal faydalar sağlayan bu müzik 

pratiği yaklaşımına katkıda bulunmaktadır. 

 

 

https://www.ted.com/talks/jose_antonio_abreu_

the_el_sistema_music_revolution?language=en 

‘Sistema’ Europe 

2012 yılında kurulan ‘Sistema’ Europe, tüm 

Avrupa Sistema ve Sistema'dan ilham alan 

kuruluşlara ve orijinal programın ilkelerine 

uygun faaliyetlerde bulunmak isteyen bireylere 

açık bir ağdır. ‘Sistema’ Europe'un bu ilkelere 

ilişkin açıklaması aşağıda belirtilmiştir. Ağ 

aracılığıyla üyeler, Avrupa'daki ‘Sistema’ 

uygulamalarını paylaşabilir, geliştirebilir ve 

öğrenebilir, ortak projeler planlayabilir, ortak 

performans ve eğitim etkinliklerine katılabilir, 
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karşılıklı tavsiye ve rehberlik isteyebilir ve uygun 

finansman fırsatlarını takip edebilir. Sistema 

Europe, J.A. Abreu tarafından oluşturulan Sistema 

vizyonunu farklı bir Avrupa bağlamında ileriye 

taşımak için varlığını sürdürmektedir. Ağ, 2014 

yılında Avusturya'da yasal bir yeri olan ve kar 

amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sistema Europe 

Association tarafından koordine edilmektedir. 

 

● Temel değerleri şunlardır: 

● Her insanın, güzelliklerle dolu, onurlu ve 

katkılı bir yaşam hakkı vardır. 

● Her çocuk müziği ve sanatı derinden 

deneyimlemeyi ve ifade etmeyi 

öğrenebilir, birçok faydasını görebilir ve 

bu öğrenmenin sonucunda daha sağlıklı 

eleştirel yaşam seçimleri yapabilir. 

● Yoksulluğun ve sıkıntının üstesinden 

gelmek, en iyi, ruhu güçlendirerek, Dr. 

Abreu'nun dediği gibi, “ruhun zenginliğini” 

sağlayarak ve bu zenginliği değerli bir 

varlık olarak müzikte mükemmellik ve 

güzellik yaratmaya çalışan bir topluluğa 

yatırım yaparak gerçekleştirilebilir. 

● Etkili eğitim, yüksek işlevli, istekli, 

besleyici bir topluluk içinde sevgi, onay, 

neşe ve sürekli başarılı deneyimlere 

dayanır. Her çocuk sınırsız olanaklara ve 

mükemmellik için çaba gösterme 
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yeteneğine sahiptir. “Gençlere güven” işin 

her yönüne ışık tutmaktadır. 

● Bu alanda faal organizasyonlar her zaman 

daha fazla öğrenciyi, daha derin etkiyi, 

daha büyük müzikal mükemmelliği, daha 

iyi öğretimi, gelişmiş araçları ve daha fazla 

neşeyi dahil etmeye çabalıyorlar. Bu 

nedenle esneklik, deney yapma, risk alma 

ve meslektaşlar arası değişim, her 

programın doğasında bulunan 

unsurlardır. 

Tartışma Etkinliği: Müziğin insanları 

birleştirmede ve toplumsal değişimi 

yönlendirmede neden benzersiz bir rolü var? 

‘El Sistema’ Programlarının Başarıları 

Venezüellalı ünlü müzik şefi ve Paris Operası 

direktörü Gustavo Dudamel, başarısını 'El 

Sistema'ya bağlıyor. El-Sistema'nın kurucusu olan 

akıl hocası Abreu'ya düzenli olarak şükranlarını 

sunar. Dudamel, "O [Abreu], benzersiz olan bu 

güzel ve devasa programı yarattı" dedi. "Biz onun 

oğullarıyız, damarlarımızda onun kanı var ve bu 

sadece müzikle ilgili değil, toplumu inşa etmek ve 

daha iyi vatandaşlar yaratmakla ilgili." 

Vaka İnclemesi: In Harmony Birleşik Krallık 

● In Harmony, topluluk müziği yapmanın 

gücünü ve disiplinlerini kullanarak yoksun 

topluluklardaki çocuklara ilham vermeyi 
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ve yaşamlarını dönüştürmeyi amaçlayan 

El-Sistema modelini temel alan ulusal bir 

programdır. Bir araştırmaya göre: 

● Nitel veriler, katılımcıların (çocuklar, 

ebeveynler ve okul personeli) In Harmony 

programı hakkında çok olumlu sonuçları 

olduğunu göstermektedir. In Harmony'nin 

çocukların müzikten zevk almalarını, 

müzisyenliklerini ve teknik becerilerini 

geliştirdiğini bildirdiler. Ayrıca çocukların 

sosyal ve duygusal esenliğine, özellikle de 

güvenlerine, iletişimlerine ve başkalarıyla 

ilişkilerine fayda sağladığını söylediler. 

● Görüşülen kişiler, çocukların katılımı için 

en güçlü sonuçlardan biri olarak refahı 

belirlediler. 

● Okulda görüşülen kişiler, In Harmony'nin 

başarı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu 

iddia etme konusunda temkinli olsalar da, 

çocukların özgüven, konsantrasyon, 

iletişim ve azim gibi öğrenme becerilerini 

geliştirdiğini söylediler. 

Bu Ted konuşması, kapsayıcı bir orkestranın 

neler başarabileceğini gösteriyor 

https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_a

nd_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_siste

ma_s_top_youth_orchestra?language=en#t-

254994 

 

Tartışma Etkinliği:  El-Sistema modeliyle ilgili en 

ilham verici bulduğunuz şey nedir? Kendi 

gerçekliğinizde benzer bir şeyi uygulamak için 

https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_sistema_s_top_youth_orchestra?language=en#t-254994
https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_sistema_s_top_youth_orchestra?language=en#t-254994
https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_sistema_s_top_youth_orchestra?language=en#t-254994
https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_sistema_s_top_youth_orchestra?language=en#t-254994
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hangi uyarlamaların gerekli olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

 

Ünite 2  Etkileşimli ve kapsayıcı bir orkestraya liderlik 

etmenin ve katılmanın ardındaki teori nedir? 

İçerikler Bu kısım ppt sunumu 

ile desteklenmiştir. 

El Sistema, her topluluğun ve demografik 

değişkenin ihtiyaçlarına uymasını sağlayan, güzel 

bir şekilde esnek olan bir öğrenme felsefesidir. 

Hiçbir iki 'El Sistema' programı aynı değildir, 

ancak misyon baştan sona paraleldir: çocukların 

bir topluluk olarak gelişmelerini ve ilerlemelerini 

sağlamak için müziği kullanmak. 

 

Kalite İlkeleri şunlardır: 

 

1. Orkestra, vokal ve diğer topluluk müziği 

etkinliği (geliştirme, içerme ve 

entegrasyon aracısı olarak). 

2. Tüm gençler için, ama özellikle en az 

kaynağa ve en büyük ihtiyacı olanlara 

erişim. 

3. Hızla mükemmelliğe doğru ilerleyen, genç 

yaşta başlamanın kolaylaştırdığı teşvik 

edici öğrenme ortamı. 

4. Akran öğrenimi ve düzenli performans ile 

sürükleyici, yoğun ve eğlenceli yüksek 

kaliteli öğretim. 
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5. Haftada birden fazla oturum ve etkinlik 

saati dahil olmak üzere program 

çalışmasının sıklığı ve düzenliliği. 

6. Yerel bir bağlamda Venezüella nucleo 

(çekirdek) modelini geliştirerek topluluk 

ağlarıyla bağlantılar kurmak. 

 

Bu kısa videoları izleyin.  Sonrasında ise aşağıdaki 

her maddeyi tartışın: 

1. Kapsayıcı bir orkestraya liderlik etmek 

hakkında ne öğrendiniz? 

2. Personelin ne tür özveri göstermesi 

gerektirir? 

3. Hangi kişisel nitelikler gereklidir? 

4. Gençlerin nasıl bir özveri göstermesi 

gerekir? 

5. Nasıl zorlukları var? 

Değerlendirme 

Etkinliği  
 Quiz based on the teaching from this unit: 

1. ‘El-Sistema’ ne anlama gelmektedir? 

● İfade 

● Sistem 

● Değer 

● Kavram 

 

2. 'El Sistema' hangi ülkeden çıktı? 

● Brazilya 

● Peru 

● Venezüella 

● Kolombiya 

● Portekiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QqScHck3cg&list=PLzzBvi5D8s7OC6jHShfi_C4LZUJnAn2Ui
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3. Kurucusu kimdir? 

● Gustavo Dudamel 

● Simón Bolívar 

● Christian Vasquez 

● Jaime Martínez  

● José Antonio Abreu 

 

4. Getirebileceği üç temel fayda nedir? 

5. Başarılı, kapsayıcı bir orkestra 

yönetmenin üç önemli özelliğini açıklayın. 

6. Kapsayıcı bir orkestrayı yönetmenin bazı 

zorlukları nelerdir? 

 

 Eşlikli Okuma Eşlikli okuma: 

https://www.sistemaeurope.org/Sistemas_arou

nd_the_World/ 

https://sistemaglobal.org/ 

https://sistemaeurope.blob.core.windows.net/w

eb/MediaLibrary/Documents/Sistema-Europe-

About-Vision-Mission-Principles-21-12-2016.pdf 

https://ericbooth.net/the-fundamentals-of-el-

sistema/ 

http://www.sistemaengland.org.uk/ 

 

 

Modül 3: Müzik Eğitimi ve Onarıcı Adalet  
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MODÜL 3 İÇERİKLER 

Başlık:  Müzik Eğitimi ve Onarıcı Adalet 

Öğrenme Çıktıları 

Onarıcı adalet ve 

küresel eğitim ilkelerine 

dayanan müzik eğitimi 

faaliyetleri sağlama 

Kültürlerarasılığı, insan 

haklarını ve küresel 

vatandaşlığı teşvik 

etmek için küresel 

müzik eğitimi 

faaliyetlerini ve 

alıştırmalarını bir araç 

olarak kullanma 

Müziğin öğretim 

yöntemlerinde 

kullanılmasının 

önemini kavrama 

Bu modülü başarıyla tamamladıktan sonra neler 

yapabileceksiniz (bilgi, beceri ve yetkinlikler)? 

Bilgi 

Kelime bilgisi 

(müzik ve 

dans) 

Psikoloji, 

müzik terapisi 

ve müzik 

bilgisi 

Çeşitli 

yapılarda 

uygulama 

yöntemleri ve 

Meloterapinin 

(müzik terapi) 

temelleri 

Beceri 

Çalışma planında 

kullanılan müzik 

materyallerinin 

(şarkılar, 

enstrümanlar) 

çocuklarla 

bireysel veya 

grup halinde 

uyarlanması 

Öğretmenler/eğit

menler olarak 

öğrencilerinin 

özgüvenlerini 

yükseltebilme 

Yetkinlik 

Öğretmen/eğitmen, 

dışlanma riski 

altındaki özel 

ihtiyaçları olan 

çocuklar için müziğin 

değerini anlama 

Farklı kültürlere saygı 

duymayı öğretmenin 

önemini anlama (farklı 

sanatlar – müzik ve 

dans yoluyla) 

Çok dilli yetkinliği 

geliştirme(yabancı 

dilde iletişim ve 

eleştirel düşünme); 
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Özel eğitim 

gereksinimli 

çocukların 

resmi eğitim 

ortamlarına 

entegrasyonu 

için bilgi 

Kavramların, kilit 

noktaların, yeni 

içeriklerin daha 

iyi anlaşılması 

için öğrencileri 

oyunlara dahil 

etme becerisi 

Sınıf öğrencilerini 

birleştirebilme ve 

özel eğitim 

gereksinimli 

çocukları daha 

kolay entegre 

edebilme 

Öğretmen, özel 

eğitim 

gereksinimli 

çocukların sözsüz 

iletişiminin kalite 

standartlarını 

yükseltebilme 

Müfredatlar arası 

ve oyun 

yaklaşımlı 

kişisel, sosyal ve 

öğrenmeyi öğrenme 

yetkinliği ve kültürel 

farkındalık ve ifade 

yetkinliği 

Müziğin öğretim 

yöntemlerinde 

kullanılmasının 

önemini kavrama 

Öğretmenler ve 

terapistler arasındaki 

işbirliğinin yanı sıra 

okullar ve diğer 

kurumlar arasındaki 

işbirliğinin önemini 

anlama 

Hem öğretmenler hem 

de öğrenciler, ders dışı 

etkinlikler için yapılan 

işbirliğinin anlamını 

ve faydalarını anlama 
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öğretim 

yöntemleriyle 

sınıfta müziğin 

nasıl kullanılacağı 

Alıcı becerileri 

(dinleme ve 

okuma) ve 

oyunculuk 

(performans) 

becerilerini 

geliştirme 

Öğrencilerin 

duygusal zekasını 

ve sosyal 

becerilerini 

geliştirme 

Süre: 5 Saat 

 

Ünite 1  Müzik 

aktiviteler

i 

Konu 1 Müzikal araştırma performansı   
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İçerikler  
Aktivitenin süresi: yaklaşık 5 ay 

 

Adım 1: Öğrenciler rastgele proje gruplarına 

ayrılacaktır. Öğretmen ülke isimlerini kağıda yazacak ve 

öğrencilerin rastgele birini seçmesine izin verecektir. 

Öğretmen, gerçekleştirilecek projenin içeriği hakkında 

üyeleri bilgilendirecektir. 

 

Adım 2: Grup liderleri daha sonra gruplarını coğrafi 

alandaki besteciler hakkında daha fazla bilgi aramaya 

yönlendirmekle sorumludur. 

 

Adım 3: Bir besteci belirli bir alan için en alakalı ve grup 

üyeleri için önemli olarak belirlendikten sonra, grubun 

ana görevlerinden biri, bestecinin icra edilecek bir 

şarkısını veya müzik parçasını seçmek ve projenin tüm 

üyelerinin katılabileceği bir canlı performans için fikir 

üretmek olacaktır.  

Her grup, tüm bilgilerin toplanacağı ortak bir çevrimiçi 

(veya basılı) grup günlüğü ile birbirlerini 

bilgilendirecektir. 

 

   

Örnek: 

● George Enescu- Liveni-Romanya. 
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● Classical music composer 

Öğrenciler bestecinin doğum yeri hakkında araştırma 

yapacaklar: Liveni - Romanya'nın kuzey doğusunda yer 

almaktadır. Coğrafi bölgeyi tanımlamaları gerekir. Bu tür 

bir coğrafyada ne tür bitki ve çiçekler yetişir? Ayrıca 

öğrencilerin bestecinin hayatının arka planını da 

araştırmaları ve ilgili döneme ilişkin tarihsel verileri 

toplamaları gerekir; Birinci ve İkinci Dünya Savaşı 

toplumları neye benziyordu? Ardından, seslendirilecek 

klasik eser seçilerek tüm proje üyelerinin onayı ile icra 

aşamasına geçilmelidir. 

 

 

Öğrenciler tarafından en alakalı ve icrası en kolay olan 

parçalardan biri George Enescu – “Keman için Ballad”. 

 

Adım 4: Sonrasında Audacity veya diğer ücretsiz müzik 

editör araçlarıyla senkronize etmek üzere her öğrenci 

tarafından akıllı telefonlardaki enstrüman uygulamaları ile 

gerçekleştirilen performansların ses kayıtları alınır. Daha da 

iyisi, öğrenciler herhangi bir müzik aleti çalabiliyorsa ve 

müzik parçalarının notalarına sahipse, gerçek müzik 

aletlerini kullanabilir ve küçük oda grupları veya bir orkestra 

oluşturabilirler. Ücretsiz müzik notaları bulmak için 

çevrimiçi aramalar yapabilirler. Öğrenciler herhangi bir 
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enstrüman çalmadıkları için performans gösteremiyorlarsa, 

melodiyi şarkı gibi söyleyerek arkaplanda sözleri de duyulan 

müziğin yardımıyla oluşturabilirler. Bu tür etkinlikler 

çevrimiçi öğrenmeler ile de gerçekleştirilebilir. 

Adım 5: Beş aylık projenin sonunda öğretmen, okul müdürü 

veya yöneticiler ile işbirliği içinde grup projelerinin 

sonuçlarını sunmak için bir etkinlik düzenlenir. Ebeveynler, 

akranlar, öğretmenler, arkadaşlar veya ilgili herhangi bir 

paydaş performansa davet edilecektir. 

Aktivite nasıl uyarlanır: Aktivitenin odağını müzikten 

uzaklaştırıp eşitlik, dahil etme ve yansıtma yönüne doğru 

kaydırırken, bu aktivite, dışlanma ve zorbalığı azaltmak için 

bir okul ortamlarında da uygulanabilir. Bunu başarmak için, 

odak noktası, mükemmel bir müzik performansı sunmaktan 

çok, tek bir grup olarak birlikte çalışan ve ortak grup 

günlüğünde öğrenilen dersleri ve duygularını paylaşan 

öğrencilere kaydırılmalıdır. Üzerinde düşünülmesi gereken 

sorular şunlardır: 

● Diğer öğrencilerle birlikte çalışmak nasıldı? 
● Başkalarıyla çalışmanın yalnız çalışmaya kıyasla 

avantajları ve dezavantajları nelerdir? 
● Gruba hangi güçlü ve zayıf yönleri getirdim? Grup 

çalışmasına ve performansına ne katkıda bulundum? 
● Ekip çalışmamızı nasıl geliştirebilirim? Tüm grup 

üyelerinin katılımını iyileştirmek için yapabileceğim 
bir şey var mı? 
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Öğretmenin rolü, öğrencileri kendi davranış ve duygularının 

farkına varmaları için motive etmek ve öğrenciler arasındaki 

anlayışı, empatiyi ve saygıyı geliştirmek için içgörülerini, 

duygularını, düşüncelerini ve endişelerini başkalarıyla 

paylaşmaktır.  

 

Ünite 1  Müzik 

aktiviteler

i 

Topic 1.2 Entegre müzik 

İçerikler  Süre: Katılımcı sayısına bağlı olarak yaklaşık 30 dakika 

Adım 1: Her katılımcı, ellerini çırparak, yakındaki bir yüzeye 

ellerini vurarak, ayaklarını yere vurarak vb. seslerle 

duygularını ifade etme şansına sahiptir. Her katılımcının 

kendilerini ifade etme fırsatı bulması önemlidir. 

Bu etkinlik, vücudun kullanımıyla üretilen seslerle (örn. el 

çırpma) veya enstrümanlarla da gerçekleştirilebilir. 

Enstrümanlarla uygulanıyorsa, çeşitli katılımcılar tarafından 

birden çok kez kullanılmış olsa bile tüm katılımcıların 

herhangi bir enstrümanı seçmekte özgür olmaları önemlidir. 

Adım 2: Her katılımcı tekrar yukarıda belirtilen yollarla 

gruba bir soru niteliğindeki bir motifi çalar, ancak bu sefer 
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diğerlerinden tepki vermeleri istenir. Cevap konuşarak değil, 

sağlanan araçlarla veya vücut uzuvları kullanılarak 

verilmelidir. Daha sonra herkes soru soran taraf ve cevap 

veren taraf rollerinin farklılığını ve ilgilerini çeken 

değişiklikleri tartışır. 

Tartışmak için olası sorular:  

● Kendini ifade etmeye çalışırken nasıl hissettin? Senin 
için kolay mıydı? Zorluklarla karşılaştınız mı? Neden? 

● Diğerleriyle iletişim kurarken nasıl hissettiniz? 
● Grup olarak iletişim kurmayı ve birlikte bir şeyler 

yaratırken nasıl hissettiniz? 

Katılımcıların birbirlerinin performansını yargılamamaları 

önemlidir. İkinci adımda, gruba tekrar kendini 

gerçekleştirmeye kendini kaptırmamaları, tepki vermeleri ve 

dinlemeleri hatırlatılmalıdır. Bu, farklı roller 

deneyimlemelerine ve müzik yoluyla mesaj gönderip alma 

konusunda işbirliği başlatmalarına olanak tanır. 

Ünite 1  Müzik 

aktiviteler

i 

Topic 1.3 Müzik etkinliklerini uygularken dikkate alınması 

gereken önemli hususlar 

İçerikler  Güvenli ortam: Öğretmen, öğrencilere her zaman güvenli 

bir ortam sağlamalı, grup ve bireysel oturumlarda duygu, 

düşünce ve duygularını güvenle paylaşabilecekleri hissini 

vermelidir. Öğretmen, öğrencilerden çalışmalarını, 
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fikirlerini ve seçimlerini aktif olarak paylaşmalarını 

istemeli ve bu etkinliklerin amacının herkesi dahil etmek 

ve herkesin düşünce ve görüşlerini dile getirmesini 

sağlamak olduğunu onlara bildirmelidir. Birisi paylaşmak 

istemiyorsa veya kendini dışlanmış hissediyorsa, 

öğretmen ve grup bu kişiyi etkinliklere ve gruba nasıl 

daha yakından dahil edecekleri konusunda birlikte 

düşünmelidir. 

Öğrenciler, diğerlerinden farklı bir görüşe sahip olmanın 

da güvenli olduğunun farkında olmalıdır. Öğretmen, 

öğrencilerin farklı görüşleri tartışmaları ve herkes 

arasındaki anlayışı geliştirmek için bir konuda neden 

farklı görüşleri olduğunu yansıtmaları konusunda 

öğrencileri destekleyecektir. Aynı zamanda nasıl ortak 

bir zemin veya ortak bir bakış açısı bulabileceklerini de 

düşünebilirler. 

Yargılama yok: Öğretmen ve öğrenciler asla yargıda 

bulunmamalı ve birinin seçimleri ve düşünceleri 

hakkında önyargılı bir görüş belirtmemelidir. Aynı 

zamanda, öğretmen, her grup etkinliğinden önce, gruptan 

akranlarını yargılamaması, bunun yerine özgürce 

gözlemlemesi ve dinlemesi istendiğini açıkça 

belirtmelidir. Duyguları üzerinden yargılanmak nasıl 

istemiyorlarsa başkalarını da aynı şekilde 

yargılamamalıdırlar. 
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Öğrencilerin geçmişi: Öğretmen her zaman öğrencilerini 

düşünmek zorundadır. Öğrenciler kaç yaşında? Müzikal 

bir geçmişleri var mı? Daha önce bu tür etkinliklere 

katıldılar mı? Öğrenciler marjinal bir geçmişe mi sahip? 

Göçmen mi yoksa göçmen geçmişi var mı? Bütün bunlar, 

faaliyetlerin uygulanma biçiminde bir fark yaratır. 

Öğrencilerin bir kısmı etkinliklerde kullanılan dilde 

zorlanıyorsa, önceden açıklayıcı ve daha az açıklama 

gerektiren etkinliklerin kullanılması önerilebilir. 

Özellikle altta yatan bir çatışma durumunda, öğretmen 

etkinlikleri uygulamadan önce öğrenciler hakkında 

önyargılı bir görüşe veya bilgiye sahip olmamalıdır. Olası 

mağdur/fail senaryolarından kaçınmak için öğretmenin 

öğrenciler hakkında önceden belirlenmiş bir görüş 

olmaksızın eğitime başlaması önemlidir. Öğretmen her 

zaman tarafsız bir görüşe sahip olmalı ve görüşlerini 

sunma, etkileşim kurma ve dile getirme fırsatları 

konusunda her iki taraf arasında bir denge 

kurabilmelidir. Sadece bir tarafın düşüncelerini dile 

getirdiği durumlarda, sonunda her iki tarafın da kabul 

edeceği bir çözüm bulunamayacaktır. 

Temel konu ve bağlam: Öğretmen her zaman okulun 

konusunu ve konunun bağlamını dikkate almalıdır. Müzik 

etkinliği olmasına rağmen sadece müzik derslerinde 
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uygulanmak zorunda değildir, okul dışı etkinliklerde 

veya okuldaki diğer konu derslerinde de uygulanabilir. 

Öğretmen, uygulandığı bağlamı dikkate almalıdır. Dersler 

zorunlu okul dersi veya okul dışında seçmeli ders ise 

öğrenciler bir etkinliğe farklı şekilde girebilirler. Aynı 

zamanda, benzer bir aktivitenin yapıldığı dersin konusu 

tarih iken öğrenciler etkinliklerin odağını -örneğin beden 

eğitimi aktivitesi gibi- farklı şekilde düşünebilirler. 

Enstrüman çalamayan öğrenciler: Müzik etkinlikleri, 

zaten enstrüman çalmayı bilen öğrencilerle 

sınırlandırılmamalıdır. Bir enstrümanı çalamayan 

öğrenicilerin olması durumunda, öğretmen öğrencinin 

seçeceği bir enstrümanda temel akorları ve sesleri 

öğretmeye karar verebilir veya gruptaki bir başkasının 

enstrümanı öğretmesini sağlayabilir. Aksi takdirde, 

öğrenen, enstrümansız olarak da vücudunu alkış, ayağını 

yere vurma ve diğer seslerle bir enstrüman gibi 

kullanabilir. Bazı etkinlikler, başlangıçta enstrüman 

kullanmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde 

etkinliklere yeni öğrenciler dahil edilebilir ve olası 

çatışmaların önü kesilebilir. 

Değerlendirme 

Etkinliği 
 

Kendini yansıtma ve tartışma için açık sorular: 

 

Bu tür faaliyetleri formal eğitim ortamlarına dahil etmek 

neden önemlidir? 
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Bu yöntemi öğrencilerinize uygulamaya hevesli misiniz? 

 

Bu tür bir öğretimi uygularken hangi genel konuyu 

öğrettiğiniz önemli mi? 

 

 

Ünite 2: Müzik aracılığıyla duygular 

İçerikler Bu kısım 

ppt 

sunumu 

ile 

desteklen

miştir. 

Duygusal zekanın önemi 

Herkesin küresel pandemiden etkilendiği bu zamanda, 

özdenetim, esneklik, empati, korkuların yönetimi ve hem 

kendisi hem de başkaları için güvenli davranışların 

benimsenmesi esastır. Öğrencilerin duygularının ve 

hissettiklerinin farkına varmalarına yardımcı olmak, 

başkalarının duygularını anlamalarını ve onlara saygı 

duymalarını sağlamak, bilinçli ve sorumlu bir vicdan 

geliştirmenin ilk adımıdır. Öğrenciler kendileri hakkında iyi 

hissetmeyi öğrenirlerse, başkalarıyla da iyi hissedeceklerdir. 

Duygusal zeka geliştirme fırsatı vererek, doğru seçimleri, 

davranışları ve yaşam tarzlarını benimseyerek hayatta 

başarılı olacaklardır. Sosyal karmaşıklık, değişim veya ortaya 

çıkan sorunlu durumlarla olumlu bir şekilde başa çıkmada 
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esnek olma, fikirlerini ifade ederek kararlara katılma ve 

ortak iyiye bağlılık için cesaretlendirilme ve motive olma 

becerisini geliştireceklerdir. 

Başkalarını anlamak 

İki veya daha fazla taraf arasındaki çatışmaları doğru bir 

şekilde çözebilmek için tüm tarafların birbirini 

dinleyebilmesi ve bir dereceye kadar anlamaya çalışması 

esastır. “Bir şeyi anlamak, onu kabul etmek anlamına 

gelmez.” İlgili tarafların başkalarının bakış açılarını 

görebilmeleri, ne hissettiklerini hissedebilmeleri ve neden 

böyle davrandıklarını/yaptıklarını anlayabilmeleri gerekir. 

Bir şeyler hakkında başkalarının görüşlerine katılmaları 

gerekmez, ancak onların bakış açısını dinlemek, faaliyetlerin 

önemli bir yönüdür. Bu nedenle, duygu ve hislerin 

anlaşılmasını destekleyebilen müzik, insanların birbirlerini 

anlamalarını ve birbirlerinin bakış açısını ve çıkarlarını 

belirlemelerini sağlayan Onarıcı Adalet değerlerinin temel 

bir aracı haline gelebilir. 

Böylece müzik etkinliklerine katılanların karşıt taraflar 

arasındaki uçurumu kapatması sağlanmakta ve ortak bir 

çözüme kavuşturulmakta ve her iki taraf arasındaki dengeye 

daha kolay ulaşılabilmektedir. 
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İşte müzik aracılığıyla duyguları tanımlamaya ve tanımaya 

yardımcı olabilecek birkaç aktivite: 

Örnek 1: Müzikteki duygularım   

Bu aktivite grup derslerinde uygulanabileceği gibi kişisel 

gelişim derslerinde de uygulanabilir. 

Adım 1: Öğrencilerden belirli bir konuyla ilgili o anki 

duygularını ifade eden veya çatışma veya sorunun çözümüne 

yönelik bir şarkı seçmeleri istenir. (Youtube veya Spotify'da 

bulunan şarkıları seçebilirler): 

Örnekler: 

Cesaret 

Sara Bareilles: “Brave” 

Heyecan 

Gypsy Kings: “Bem Bem Maria” 

Mutluluk 

Pharell Williams: “Happy” 

The Edwin Hawkins Singers: “Oh Happy Day” 

Yanlızlık 
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Ben Platt, Dear Evan Hansen Soundtrack: “Waving Through a 

Window” 

Ezilmiş 

Chloe x Halle: “Overwhelmed” 

Rahatlama 

Veronique Le Berre: “Bonne nuit” 

Şapşal 

Recess Monkey: “Time to Make the Doughnuts” 

Yorgun 

Jhené Aiko Chilombo: “Born Tired” 

Adım 2: Duygularını temsil eden bir şarkı seçtikten sonra 

neden bu şarkıyı seçtiklerini açıklamaları istenir. İlk başta, 

öğrenciler müzik seçiminin ardındaki hisleri hakkında 

konuşmakta isteksiz olabilirler, bu nedenle öğretmenin 

onları güvenli bir çevreden emin olması ve grubun geri 

kalanından hiçbir yargılamaya maruz kalmayacağını garanti 

etmesi önerilir. 

Öğrencinin sunumunda yer alması gereken örnek sorular:  

● Konuyla ilgili olarak şu anda ne hissediyorlar? 
● Neden özellikle bu şarkıyı seçtiler? 
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● Neden böyle hissediyorlar? Ne oldu veya bu duyguya 
ne sebep oldu? 

Bu etkinlik için öğrencilerin sadece yüzeysel duygularını 

paylaşmaları değil, diğerlerinin onları daha iyi anlamaları 

için bu duygunun neden ve nasıl ortaya çıktığını açıklamaları 

önemlidir. 

Örnek 2: Müzik terapisi   

Süre: 10-30 dakikalık seanslar 

Müzik terapisi, müziği terapötik bir araç olarak kullanmayı, 

zihinsel sağlığı ve fiziksel ve duygusal durumu korumayı, 

iyileştirmeyi veya geliştirmeyi amaçlar. Müzik terapisinde iki 

alan vardır: işitmeye dayalı alıcı müzik terapisi ve müzikal 

ifade ve yaratıcılığa dayalı aktif müzik terapisi. Bu aktivite 

her iki türü de kullanır. 

Adım 1: Öğrencilerle farklı tarzlarda müzikler dinleyin 

(klasik, modern vb.). Daha sonra öğrencilerin hangi 2 müzik 

tarzının/şarkısının kendilerini mutlu ettiğini ve hangi 2 

tarzın/şarkıların kendilerini sinirlendirdiğini veya kötü 

hissettirdiğini üstü boş kağıtlarla isimsiz olarak oylamalarına 

izin verin. Bu, tüm öğrencilerin seçimleri ve ilgi alanları 

konusunda dürüst olabilmeleri için isimsiz olarak 

yapılmalıdır. Sonraki adımlarda onları rahatsız eden 

müziklerden kaçınılmalıdır. 
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Öğrencilerin müzik zevkleri çok çelişkili ise, öğrencilerin 

müzikleri kulaklıkla dinleyebilecekleri bir etkinlik de 

gerçekleştirilebilir ve etkinliğin ilk bölümü için tercih 

ettikleri müziği dinlemelerine olanak tanınır. 

Bu aktivitede modern şarkılar kullanılabilirken, müzik 

aletlerinden uzaklaşmadığı ve müziğe ve içindeki duygulara 

daha fazla odaklanmayı sağlayabileceği için daha çok klasik 

müzik kullanılması önerilir. 

Adım 2 – Alıcı müzik terapisi: Önümüzdeki birkaç hafta 

boyunca, öğretmen her hafta 10 dakikalık seanslar boyunca 

öğrencilerin en sevdiği müzikleri onlarla birlikte 

dinlemelidir. Bu, havayı hafifleteceği için derslerden veya 

önemli etkinliklerden önce yapılabilir veya zor bir dersten 

sonra, öğrencileri hareket etmeye ve gerginlik ve ağır 

duygulardan kurtulmaya teşvik etmek için yapılabilir. Daha 

sonra öğretmen, öğrencilerle birlikte müzikal etkiler 

üzerinde düşünebilir: 

● Müzik bana ne hissettirdi? 
● Duygularım müzik yüzünden mi değişti? 

Adım 2 – Aktif Müzik Terapisi: Öğretmen, öğrencilerin 

dinlemekten hoşlandığı müzikleri çalabilir ve bu müziği 

dinlerken duygularını sergileyen el sanatları, dioramalar (3B 

minyatür sahne tasarımı) veya diğer sanatsal çalışmalar 

yapmalarını isteyebilir. Bu, öğrencilerin duyguları hakkında 
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düşünmelerini ve bunları yapmak için kelimeler kullanmak 

zorunda kalmadan sanatsal bir şekilde ifade etmelerini 

sağlar. 

Bunu yaparak, duyguları üzerinde daha iyi çalışabilir ve 

müziğin tepkilerini nasıl değiştirdiğini anlayabilirler. 

Öğretmen, öğrencilerle birlikte müzikal etkiler üzerinde 

düşünebilir: 

● Müzik bana ne hissettirdi? 
● Eseri neden bu şekilde yaptım? 
● Müzik bana sanat eserimi nasıl yaratmak istediğim 

konusunda bir fikir veya yön verdi mi? 

Öğrencilerin müzik zevkleri ve duyguları zamanla 

değişebileceğinden, ilk adım bazı oturumlardan sonra tekrar 

edilebilir. Müzik türü, öğrencilerin tercih ettiği 

şarkılara/müziklere bağlı olarak her oturumdan sonra da 

değiştirilebilir. 

Etkinlik 3: Müzik, dans ve duygular 

Süre: 2 hafta 

“Dünya çapında müzik ve dans” etkinliği çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilir. 

Adım 1: Öğrencilerin bireysel olarak kendi ülkelerinden veya 

kendi seçtikleri bir ülkeden geleneksel bir müzik aleti ve bir 
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dans hakkında araştırma yapıp bilgi toplamaları ve bir 

PowerPoint sunumu hazırlamaları gerekmektedir. 

Müzik aletinin (neye benzediği, ne tür bir müzik aleti vb.) ve 

dansın (yavaş, hızlı, dansçıların kıyafetleri vb.) ayrıntılı bir 

tanımını yapmaları istenir. Mümkünse müzik aleti ve dans 

aynı ülkeye ait ve bağlantılı olmalıdır. Ayrıca, öğrenciler 

çalışmalarını göstermek için düşündürücü resimler/videolar 

ve/veya sesler bulmaya teşvik edilir. Örneğin, enstrümanı 

çalabilir veya kendileri dans edebilir veya eşlik eden bir 

parçayı çalabilirler (eğer söz konusu enstrümanı 

çalamıyorlarsa). 

Adım 2: Grup bir araya gelir ve herkes sunumunu ve 

materyallerini diğerlerine sunma şansına sahip olur. Bu 

enstrümanı ve dansı neden seçtiklerini ve onlarda hangi 

duyguları uyandırdığını açıklayabilirler: 

● Neden bu enstrümanı ve bu dansı seçtik? 
● Bu enstrümanı ve dansı dinlerken, görünce nasıl 

hissediyoruz? Hangi duyguları hissettik? 
● Gruptaki herkes seçim konusunda hemfikir miydi? 

Değilse, neden bu enstrümanı seçtik ve sonunda dans 
ettik? 

● Gruptaki her üye, ekip çalışmasını ve herkesin 
katılımını geliştirmek için ne yapabilirdi? 

Bu aktivite daha çok, kişinin kendi duygularını ve duygusal 

aralığını keşfetmesi etrafında dönmektedir ve belirli bir 

durumda veya belirli bir konuyla ilgili duygularını daha az 
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keşfeder. Bu aktivite, öğrencilerin duygularını daha iyi 

keşfetmelerine ve anlamalarına ve duyguların dış etkiler 

yoluyla nasıl değişebileceğinin daha fazla farkına 

varmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, ekip çalışması ve 

dahil etme ve herkesi gruba nasıl dahil edecekleri hakkında 

küçük bir fikir edinirler. 

Ünite 3 Müzik oyunu tabanlı etkinlikler 

İçerikler Bu kısım 

ppt 

sunumu 

ile 

desteklen

miştir. 

Aşağıdaki bölümlerde, mağdur ve faili yargılamadan, ancak 

her iki taraf için bir denge ve eşit çözüme odaklanan çatışma 

çözümünü teşvik etmek için Güç Paylaşımı, Saygı, Onur ve 

Eşitlik Onarıcı Adalet değerlerine odaklanan çok sayıda 

müzik etkinliği bulabilirsiniz. Etkinlikler, okuldaki 

öğrencilere göre uyarlanır ve gerekirse, öğrencilerin yaş 

gruplarına uygun şekilde öğretmenler tarafından 

uyarlanmalıdır. 

Bu etkinlikler, müzik etkinliklerinin Onarıcı Adalet değerleri 

ile bir önceki ünitenin duygu temelli yaklaşımının 

birleşimidir. Bir başkasını ve başka birinin bakış açısını 

doğru bir şekilde anlamak için öncelikle duyguları, bunların 

nasıl oluştuğunu ve kişinin ve başkalarının belirli durumlar, 

senaryolar ve olaylar hakkında nasıl hissettiğini anlamak 

önemlidir. Faaliyetlerin bazıları daha çok birbirini aktif 

olarak dinlemeye ve bir hikayenin diğer tarafını anlamayı 
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öğrenmeye odaklanırken, diğerleri aktif olarak çatışmaları 

çözmeye ve önyargı, ayrımcılık ve dışlamayı azaltmaya 

yöneliktir. 

Şarkı ve Çalma 

Hakkında: Bu aktivite, katılımcıların birbirlerini daha iyi 

tanımaları ve hatırlamaları için bir giriş çalışması olarak 

önerilir. 

Adım 1: Her öğrenciden geçen hafta veya geçen ay en sevdiği 

şarkıyı düşünmesi istenir. 

Adım 2: Her öğrenciye bir vurmalı çalgı (davul, tef, marakas, 

kastanyet, çalkalayıcı, üçgen vb.) verilir. Vurmalı çalgılar 

yoksa öğrenciler ritmi alkışlayabilir. Daha sonra her bir 

katılımcı kendilerine isimlerini ve en sevdikleri şarkıyı ve bu 

şarkıyı neden sevdiklerini sunar. Şarkıyı YouTube veya 

Spotify'dan çalabilirler, böylece öğrenciler parçanın ritmini 

dinleyebilirler. 

Adım 3: Şarkısını tanıttıktan sonra, sunumu yapan 

öğrenciden ve grubun geri kalanından şarkının bir bölümünü 

vurmalı çalgılar üzerinde çalmaları istenir. Öğrenciler 

enstrümanları çalma konusunda kendilerine güvenmedikleri 

takdirde şarkıyı mırıldanabilir veya söyleyebilirler. 

Müzikal Bir Yolculuk 
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Hakkında: Bu aktivite daha çok öğrencilerin belirli bir 

konuyla ilgili duyguları etrafında döner ve öğrencilerin 

birbirlerinin duygularını ve bakış açısını daha iyi 

anlamalarını ve birbirlerinin hikayelerini ve duygularını 

saygıyla dinlemelerini sağlar. 

Adım 1: Her öğrenciden son bir yılda karşılaştıkları zor bir 

durum, çatışma veya problem hakkında düşünmeleri istenir. 

Bu, mevcut grupla yaşanmış bir olay veya kendi hayatlarının 

parçası olan bir olay ile ilgili olabilir. Daha sonra her 

öğrenciden kendi hikayesini temsil eden müziği araması 

istenir. Öğretmen, öğrencilere YouTube veya Spotify 

üzerinden seçebilecekleri bir klasik müzik parçası 

sunmalıdır. 

Öğretmen ayrıca onlardan geçen yıl çok kızgın, üzgün veya 

başka türlü güçlü duygular hissettikleri bir durumu 

bulmalarını isteyebilir. Bazı öğrenciler için bunu düşünmek 

daha kolay olabilir. 

Örnek: Öğrenci, yerel dili öğrenmekte güçlük çektiği için 

başkaları tarafından zorbalığa uğramıştır. Diğerleriyle olan 

hayal kırıklığını ve yalnızlığını temsil etmek için hüzünlü bir 

klasik parça seçebilir. 

Adım 2: Daha sonra öğrencilerden seçtikleri müziğe kendi 

isimlerini vermeleri ve grup için çalmaları istenir. 



                                                        

        

  

47 

 

Bilgisayar/akıllı telefon yoluyla çalabilir veya kendi 

enstrümanlarında çalabilirler. 

Adım 3: Arka planı açıklamadan önce diğer öğrencilere 

müziği duyduklarında ne hissettikleri ve müziğin onlara 

hangi duyguları verdiği sorulur. Daha sonra müziği seçen 

öğrenci hikayesini, bu müziği neden seçtiğini ve hangi 

duyguları yansıtmak istediğini anlatabilir. 

Daha sonra grup, öğrencinin bakış açısına ilişkin herhangi bir 

yargıda bulunmadan durumu tartışmalıdır. Belki de 

örnekteki öğrenci, hissettikleri üzüntüyü örtmek için 

akranlarına kızgın olduğu için aslında protesto edici bir şarkı 

seçmiştir. Grup aşağıdaki gibi soruları tartışmalıdır: 

● Bu duygulara neden olan şey nedir? 
● Durumlardan başka hangi duygular ortaya çıkmış 

olabilir? Neden şarkıda tasvir edilmediler veya 
öğrenciler tarafından neden fark edilmediler? 

● Grup, öğrencinin durum hakkında daha iyi 
hissetmesine bir şekilde katkıda bulunabilir mi? 

Müzikal Resim 

Hakkında: Bu etkinlik eşitlik, saygı ve işbirliği ilkeleri 

etrafında döner. Öğrencilerden konuşmadan birlikte bir 

sanat eseri yaratmaları ve çizimlerinde ortak payda 

bulmaları istenir. Müzikli Resim, farklı geçmişlere ve farklı 

hikayelere sahip öğrenciler arasında, hassas konular 

hakkında hemen konuşmak veya tüm hikayelerini ve 
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duygularını birbirlerine açıklamak zorunda kalmadan tek bir 

sanat eseri üretmek için işbirliğini geliştirmeyi amaçlar. Bu 

etkinlik iyi bir tanıtım etkinliğidir ve küçük takımlar halinde 

(3, 4 öğrenci ile) de gerçekleştirilebilir. 

Adım 1: Öğretmen, öğrencilere çizim yapabilecekleri yerde 

büyük bir tuval veya kağıt levha sunar. Mevcut değilse, 

öğretmen karatahtayı da kullanabilir veya flipchart 

(katlanabilen kağıt tahtası) sayfalarını bir araya getirebilir. 

Öğrencilerden birlikte çizecekleri araçlara karar vermeleri 

istenir: renkli kalemler, keçeli kalemler, sulu boyalar, parmak 

boyası, farklı kolaj malzemeleri vb. Tahta kullanılması 

durumunda öğrencilerden tebeşir kullanmaları istenir. 

Adım 2: Öğrenciler birlikte tuval üzerine çizim yaparken 

öğretmen 20 dakika boyunca müzik çalacaktır. Çalınan 

müzikle bağlantılı buldukları her şeyi çizebilirler ve kendi 

çizimlerini başkasının çizimine bile dayandırabilirler. 

Çizdikleriyle ilgili tek koşul, hepsinin genel olarak çizimin 

sonucundan memnun olmaları gerektiğidir. Bu, birlikte 

çalışmaları, birbirlerinin çalışmalarına ve sanat eserleri için 

fikirlerine saygı duymaları ve çizimlerinde ortak bir zemin 

bulmaları gerektiği anlamına gelir. 

3. Adım: 20 dakika sonra, her öğrenci çizime katkılarını ve 

yaptıklarını neden çizmeye karar verdiklerini sunabilir. 20 

dakika bittikten sonra birisi kendi veya başkasının 
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çizimlerini değiştirmek isterse, herkes çalışmalarını 

sunduktan sonra tartışabilir. 

Örnek A: Anna, Lucas'ın çizmiş olduğu çiçeğin hemen 

yanındaki çayırda bir tavşan çizdi. Lucas, iki resmi birbirine 

bağlamanın harika olacağını düşünüyor ve Anna'ya bunları 

birleştirmenin uygun olup olmadığını soruyor. O da kabul 

ederse birlikte çimenleri ve çiçekleri birbirine 

bağlayabilirler. 

Bir öğrenci çizimini değiştirmeyi reddederse, neden 

değiştirmek istemediğini paylaşması istenir. Herkesin çalan 

müzikle bağdaştırdığını çizmeye hakkı olduğu için her 

öğrencinin görüşüne saygı duyulmalıdır. Birinin, çizimleri 

birbirine bağlama veya bağlamama kararının arkasındaki 

nedeni paylaşmak, öğrencilerin birbirlerinin düşüncelerini 

anlamalarına yardımcı olur ve iletişim eksikliği nedeniyle 

yanlış anlamalar oluşturmak yerine öğrencinin neden bu 

şekilde karar verdiğine dair bir açıklama aldıklarında gerekli 

saygıyı göstermelerine yardımcı olur. 

Enstrümansız bir orkestra 

Hakkında: Bu aktivite, kelimeleri kullanmadan ve gruba bir 

lider sağlamadan işbirliğini ve dinlemeyi teşvik etmeyi 

amaçlar. Öğrenciler etkinliği ancak enstrümanları çalarak ve 

beden dilini kullanarak tamamlayabilmelidir. 
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Adım 1: Öğrenciler daire şeklinde otururlar ve sadece 

vücutlarıyla bir orkestra oluşturmaları istenir. Her öğrenci 

bir ses seçmelidir (alkış, ıslık vb.). 

Adım 2: Öğrencilerden konuşmadan birlikte bir orkestra 

oluşturmaları istenir. Hepsi nihai sonuç için en iyi olduğunu 

düşündükleri şekilde katkıda bulunabilirler ve sonuca 

katkıda bulunacağını düşünürlerse ritimlerini, seslerini veya 

ses yüksekliklerini değiştirebilirler. 

Adım 3: Herhangi bir fikir birliğine varılmazsa, aktiviteyi 

yeniden başlatmaya karar verebilirler. 

Adım 4: Herkes mutlu olduğunda (önceden belirlenmiş bir 

sinyal vasıtasıyla), öğretmen öğrencileri kaydedebilir ve 

daha sonra onlara kendilerini dinletebilir. 

Etkinliği kolaylaştırmak için, bir öğrenci kendi sesini 

çıkarmaya başlayabilir ve diğerleri orkestraya ancak yavaş 

yavaş katılabilir. Böylece, herkesi ve herkesin katkısını 

duymak daha net olacaktır. 

Adım 5: Öğretmen, katılımcıların aşağıdakiler hakkında 

düşünmesi gereken bir yansıtma turuna öncülük eder:  

● Etkinliğin hangi yönleri kolaydı? 
● Hangi bölümler zordu? 
● Etkinliği kolaylaştıracak bir şey var mı? 
● Grupta daha iyi bir ekip çalışmasına nasıl katkıda 

bulunabilirim? 
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● Herkesin ne yaptığına ve orkestraya nasıl 
katılacağıma dikkat ettim mi? 

Müzikte Duygular 

Hakkında: Bu etkinlik, öğrencilerin birbirleriyle empati 

kurmalarını ve belirli durumlarla ilgili olarak birbirlerinin 

bakış açılarını ve duygularını anlamalarını ve saygı 

duymalarını desteklemeyi amaçlar. 

Adım 1: Öğretmen ve öğrenciler önce hayatlarında 

karşılaştıkları yaygın stereotipler ve önyargılar hakkında 

konuşacaklar. Örneğin, bir şeyle haksız yere suçlandıklarını 

hissettikleri veya farklılıkları nedeniyle birinin onlara kötü 

davrandığı durumlar. Öğrencilerin yaşlarına ve 

deneyimlerine bağlı olarak, öğretmen yönergeleri 

basitleştirebilir veya örnekler verebilir, böylece öğrenciler 

kendilerinden ne istendiğini bilirler. 

Örnek: Bir kez ödevini unuttukları için tembel olmakla 

suçlanırken, başka bir öğrencinin herkesin sahip olduğu bir 

şeyi karşılayamadığı için diğer öğrenciler tarafından fakir ve 

pis olarak adlandırılmasının azarlanmaması, vb. 

Adım 2: Öğretmen her senaryoyu bir kağıda yazar. Tartışma 

bittikten sonra öğrencilere yazılı senaryolarla karşılaşsalar 

nasıl hissedecekleri sorulur. Her senaryodan sonra 

öğrenciler müzikteki duygularını birer birer sunarlar. Bunu 

enstrümanların yardımıyla veya sadece vücutlarıyla 
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yapabilirler. Herkes duygularını sunduktan sonra, 

öğrenciler, birinin seslerin ardındaki düşüncelerini daha iyi 

anlamak için, birisinin neden belirli bir şekilde tepki 

verdiğini başkalarına sorabilir. 

Daha sonra bir sonraki senaryo ile devam ederler. Bu, tüm 

senaryolar oynanana kadar devam eder. 

Müzik Günlüğü 

Hakkında: Bu aktivite sırasında öğrencilerin kendilerinden 

bireysel olarak değil birlikte çalışmaları istendiğini 

anlamaları, ayrıca ortaklarını yargılamamaları, işbirliği 

yapmaları ve onlara karşı açık ve kabul edici olmaları 

önemlidir. Birlikte çalışmaları ve herkesin memnun olduğu 

ortak bir sonuç bulmaları istenir. Bu etkinlik, birbirini 

tanımayan öğrenciler arasındaki işbirliğini geliştirmeyi ve 

bir hafta boyunca aynı müzik etkinliklerine birlikte 

katılmalarını sağlayarak, düşünce ve duygularını süreç içinde 

paylaşarak birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı 

olmayı amaçlamaktadır. 

Adım 1: Öğrenciler birlikte çiftler oluşturur. Her öğrenci, 

hakkında fazla bir şey bilmediği veya nadiren birlikte çalıştığı 

biriyle bir çift olmalıdır. 

Adım 2: Her çift bir müzik günlüğünden sorumludur. Bu 

dijital veya basılı format olabilir. Bir hafta boyunca 
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öğrencilerden her gün bir saat müzik etkinliğine ayırmaları 

istenir. Eşleriyle aynı müzikal aktiviteyi yapmaları beklenir. 

Her gün bir ortak ertesi gün için aktivite önerebilir, ertesi gün 

diğer ortak bir sonraki gün için karar verebilir ve bu böyle 

devam eder… 

● Önerilen etkinlikler şunlardır:   
● Klasik müzik şaheserlerini dinleme 
● Bir klasik müzik konserine katılma 
● Birlikte bir şarkı çalmak veya söyleme 
● Bir bestecinin hayatı ve besteleri hakkında okuma 
● Bir müzik aletinin tarihi hakkında okuma 
● Bir müzik türünün kökeni ve tarihi hakkında okuma 
● Tanınmış bir şarkıcı veya müzisyen hakkında okuma 
● Kendi kasabasında veya ülkesindeki müzik 

etkinlikleri hakkında bilgi aramak ve bu tür bir 
etkinliğe katılma 

● Katılmak istedikleri bir konserin posterini oluşturma 
● Bir şarkıcı, müzisyen, orkestra veya bir enstrümanın 

portresini çizme 
● Dinledikleri bir parçayla ilgili duygu ve hislerini beş 

cümleyle anlatma 
● Bildikleri bir opera hakkında kısa bir hikaye anlatma  

Adım 3: Hafta bittikten sonra, çift müzikal günlüklerini tüm 

gruba sunmalı ve bu süre boyunca birbirleri hakkında, 

işbirliği, takım çalışması ve birbirlerinin görüş ve ilgilerine 

saygı duyma hakkında öğrendiklerini açıklamalıdır. 

Perküsyon Oyunu 

Hakkında: Bu aktivite özellikle konuşmadan başkalarından 

gelen vücut sinyallerini tanımak ve anımsamak ve 
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birbirimize bakarak ortak bir sanat eseri yaratabilmek ile 

ilgilidir. 

Adım 1: Öğretmen ve öğrenciler daire şeklinde otururlar. 

Öğretmen bir öğrenciyi bir vurmalı çalgıda ritim çalmaya 

çağırır. Vurmalı çalgılar temin edilemiyorsa ritmi 

alkışlayabilirler. Öğrenci hangi ritmi çalmak istediğine karar 

verebilir. Yine de aynı ritmi çalmaya devam etmeleri 

önemlidir. 

Adım 2: Başka bir öğrenci, birincinin üzerinde farklı bir vuruş 

çalmaya başlar. Daha sonra üçüncü bir öğrenci başka bir 

vuruş çalar. Bu, tüm öğrenciler birlikte çalmaya başlayana 

kadar devam eder. 

Bu aktivitede önemli olan, öğretmenin sadece ilk öğrenciyi 

seçmesidir. Daha sonra, öğrencilerin kendilerinin diğerlerine 

bakarak ve onlara tepki vererek ritmine başlamaları gerekir. 

İki öğrenci aynı anda oynamaya başlarsa, grup en baştan aynı 

ilk öğrenci oynayarak başlamalıdır. İlk öğrenci, bir sonraki 

deneme için ritmi değiştirmek isteyip istemediğine karar 

verebilir. 

Adım 3: Tüm öğrenciler enstrümanlarıyla çalmaya 

başlayınca sonra, sonrasında tekrar kendilerine dinletmek 

üzere öğretmen yaklaşık 1 dakika boyunca video kaydı 

yapabilir. Alıştırmanın sonunda öğrenciler, hangi 

stratejilerin başarılı olup olmadığına ilişkin bir öz-yansıtma 
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turu yaparlar. (veya neden bu stratejilerin başarılı olduğuyla 

ilgili) 

Grup çok büyükse, iki farklı odaya ayrılabilirler veya grubun 

kendisi, bir sonraki adımı göstermek için işaretler 

kullandıkları yerde ilk denemeyi yapmaya karar verebilir. 

Orkestra Şefi 

Hakkında: Bu aktivite, bir gruptaki öğrencilerin rolleri 

etrafında döner. Etkinlik, çoğu zaman duyulmayan daha 

sessiz öğrencilerin duyulmasını ve aynı zamanda liderliği ele 

geçirmesini sağlayarak, grubun olağan liderlerinin bir 

grubun daha sessiz rollerini deneyimleyebilmesini sağlar, ve 

bu farklı rolde olmanın nasıl bir şey olduğunu hisseder. 

Böylece öğrenciler yeni rolleri ve onunla birlikte gelen 

duyguları yansıtabilirler. 

Adım 1: Öğretmen öğrencilerden şef olmalarını ister ve 

gönüllülerden birini seçer. Tüm öğrenciler beğenilerine göre 

bir enstrüman seçebilirler. 

● Dahil edilmesi gereken araçlar:   
● Daha yüksek sesli enstrümanlar: Gong, davul, tef vb. 
● Yüksek perdeli enstrümanlar: Yan flüt, blok flüt, 

trompet, çan vb. 
● Düşük perdeli enstrümanlar:  Kontrabas, çello vb. 
● Sessiz enstrümanlar: Üçgen zil, shaker vb. 
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Diğer enstrümanlar da kullanılabilir. Bir enstrümanın birden 

fazla versiyonu varsa, bunlar birden fazla öğrenci tarafından 

da seçilebilir. 

Adım 2: Tüm enstrümanlar seçildikten sonra, orkestra şefi 

her öğrenci veya öğrenci grubunun çalmaya ne zaman 

başlayıp ne zaman duracağına, kimin yüksek sesle veya 

sessiz çalacağına ve hangi ritmi çalacağına karar verebilir. 

Kendi orkestralarını bu şekilde oluşturabilirler. Orkestra şefi, 

öğrencilerin etkinliğin başında üzerinde anlaştıkları bir 

zaman birimini baz alabilir. Bu etkinlik sırasında ne 

öğrencilerin ne de şefin kelimeler kullanmasına izin 

verilmez. Tüm iletişim enstrümanlar veya beden dili (ritmi 

alkışlamak vb.) 

Adım 3: Süre bittiğinde öğretmen başka bir öğrenciyi şef 

olarak atar. Adımlar tekrarlanır. Öğrencilerden, her gruptan 

en az bir enstrüman çalana kadar her turda farklı bir 

enstrüman grubundan bir enstrüman seçmeleri istenir. 

Şef olacak ilk öğrenci gönüllü olmalıdır, çünkü bir grubun 

lideri olma olasılıkları daha yüksektir ve etkinliğin nasıl 

çalıştığını gösterebilirler. Daha sonra öğretmen, tüm 

öğrencilerin şef olarak sırasını alana kadar her turda farklı 

bir öğrenci atamalıdır. 
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Her öğrenci etkinlik boyunca her ses grubundan en az bir 

enstrüman ve orkestra şefi rolünü en az bir kez çalmış 

olmalıdır. 

Adım 4: Son olarak, her öğrenciden farklı enstrümanlar 

hakkındaki görüşlerini tüm grupla paylaşmaları istenir.   

Hangi enstrümanı en rahat buldunuz (ses rengi, ses gücü, 

nasıl çalındığı, vb.) 

Hangi enstrümanı çalmaktan hoşlanmadınız ve neden? 

Etkileşimli Müzik 

AboHakkında: Bu aktivite, öğrencilerin sorunlarını ve 

endişelerini kendi bakış açılarından müzik aracılığıyla 

anlatmalarını ve belirli bir durumda nasıl hissettiklerini 

başkalarına bildirmelerini sağlama etrafında döner. Belirli 

bir çatışma veya sorun yoksa, geçmişlerinde yaşadıkları 

anlamaları veya çözmeleri zor olan bir hikayeyi yeniden 

anlatabilirler. 

Adım 1: Öğrenciler 3 ila 4 kişilik gruplara ayrılır. Kendi 

istekleriyle, arkadaşlarıyla veya daha az tanıdıkları kişilerle 

gruplar oluşturabilirler. 
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Adım 2: Gruptan, grup üyesi başına bir senaryo düşünmesi 

istenir. Senaryo, ya konuşmak istedikleri sorunla ya da 

geçmişte karşılaştıkları bir sorunla bağlantılı olmalıdır. 

Adım 3: Senaryoyu öneren öğrenci, senaryoyu nasıl 

gerçekleştirmek istediğine karar verebilir. Diğer grup üyeleri 

dönüt ve önerilerde bulunabilir. Hangi enstrümanı 

seçecekleri, şarkı söylemek mi yoksa ses çıkarmak için 

sadece vücutlarını mı kullanmak istedikleri gruba kalmış. Bir 

hafta sonra, grubun geri kalanına çalışmalarını 

sergileyebilirler. Gösteriden sonra gruptan hikayeyi 

paylaşmaları istenir, anlatmak istediklerini ve müziklerine 

hangi duyguları kattıklarını anlatırlar. 

Adım 4: Gösteriden sonra ikinci öğrencinin senaryosuna 

geçerler ve tüm grup üyeleri hikayelerini gerçekleştirme 

şansı bulana kadar adımları tekrarlarlar. 

Faaliyetin merkezinde belirli bir sorun veya çatışma olması 

durumunda, her iki taraf da kendi bakış açısıyla birbirleriyle 

olan problemlerini yeniden anlatmalı ve her iki taraf kendi 

hikayesini anlatmadan önce, dinleme grubunun 

performansta hangi duyguları hissettiği ifade edilmelidir. 

Performansın kendisini yargılamamalı veya yorumlamamalı, 

sadece onunla bağlantılı duyguları tanımlamalıdırlar. 

Enstrümanınızı seslendirin 
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Hakkında: Bu aktivite, içsel düşünce ve duyguları paylaşma 

ve bunları konuşmadan dile getirebilme etrafında döner. Bu 

etkinlik, herkese fikir ve düşüncelerini dile getirme fırsatı 

vererek dengeyi ve eşitliği yeniden sağlamayı amaçlar. 

Adım 1: Öğrenciler tercih ettikleri bir enstrümanı 

seçebilirler. Aynı enstrümanlardan sadece bir tanesi 

mevcutsa aynı enstrümanı da seçebilirler. Daha sonra 

tartışılacak çatışma/konu hakkında ne hissettikleri sorulur. 

Her öğrenci sadece enstrümanı ile görüşlerini ifade ettikten 

sonra, diğer grup üyelerinden öğrencinin çalımlarının 

ardındaki duygu ve düşüncelerini belirlemeleri istenir. 

● Kızgınlar mı, mutlular mı yoksa üzgünler mi? 
● Bir şey için heyecanlılar mı yoksa hayal kırıklığına mı 

uğradılar? 

Öğrenci, çalgı çalarak duygularını netleştirmeye çalışmalı, 

anlaşılamazsa tekrar denemelidir. Başarılı olamazlarsa, 

öğretmen müdahale edebilir ve onlardan duygularının 

açıklamasını isteyebilir. Bu durumda öğrenciler neden yanlış 

anladıklarını ve bir dahaki sefere iletişimlerinde nelerin 

geliştirilebileceğini tartışmalıdır. 

Adım 2: Sıradaki öğrenci konu ile ilgili görüşlerini ifade 

etmeye devam eder ve diğerleri öğrencinin ne ifade etmek 

istediğini tahmin etmeye çalışır. Bu, tüm öğrenciler 

görüşlerini dile getirene ve anlaşılana kadar devam eder. 
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Konu, öğretmen tarafından belirlenebilir veya etkinliğin 

başında tüm öğrenciler tarafından seçilebilir. 

Değerlendirme 

Etkinliği  
 Yansıtma soruları: 

Oyunları neden sınıfınızda kullanırsınız? 

Bu tür öğretim yöntemlerini zaman zaman kullanmak neden 

önemlidir? 

Öğrencilerinizin geleneksel öğretim yöntemleri yerine 

oyunlar aracılığıyla daha faydalı bilgiler edindiğini 

düşünüyor musunuz? 

Bu tür oyunları kullanmayı neden önemli buluyorsunuz? 

Bu yöntemleri sınıfınızda kullanacak mısınız? 

Bu materyali okurken, kullanmak ve daha başka oyunlar 

bulmak için ilham alıyor musunuz? 

 

Ek 

materyal 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tLU1lFYc7zo  -G. 

Enescu- Ballad for violin 

https://imslp.org/wiki/Category:Enescu%2C_George  -

IMSLP- Free music  scores 

https://www.youtube.com/watch?v=tLU1lFYc7zo
https://imslp.org/wiki/Category:Enescu%2C_George
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https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-

ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm  -  

George Enescu Museum site 

Müzikal yolculuk etkinliği için örnek parçalar: 

● Camille Saint Saëns – The Carnival of the Animals 
● Ludwig van Beethoven – Symphony No. 5 in C Minor, 

op. 67, first movement  
● Pyotr Ilych Tchaikovsky – The Nutcracker Suite, op. 

71a  
● Leopold Mozart – Toy Symphony 
● Bach – Toccata and Fugue, BWV 565  
● Georg Friedric Händel – Music for the Royal 

Fireworks 
● Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No. 14 in C – 

sharp minor, op. 27, No. 2, Moonlight Sonata, first 
movement 

● Maurice Ravel - Bolero 
● Antonio Vivaldi – The Four Seasons 
● Paul Dukas – The Sorcerer`s Apprentice 
● Bedrich Smetana – Vltava / The Moldau 
● George Gershwin – Rhapsody in Blue 
● George Enescu – Romanian Rhapsody No. 1, op. 11 
● George Gershwin – Cuban Overture  
● Claude Debussy – Prelude to the Afternoon of a Faun 
● Igor Stravinski – The Rite of Spring 
● Ludwig van Beethoven – Symphony No. 6, Op. 68 
● Johannes Brahms – Hungarian Dance No. 5 in G 

minor 
● Wolfgang Amadeus Mozart- Piano Sonata No. 16, 

Sonata semplice, in C major, K 545 
● Pyotr Ilych Tchaikovsky – Piano concerto No.1, Op. 

23 
● Nikolai Rimsky – Korsakov - Flight of the bumblebee 
● Modest Mussorgsky – Pictures at an Exhibition 
● Edward Grieg - March of the Dwarfs Op.54 No.3 

https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm
https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm
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● Edward Grieg – Peer Gynt – Suite No. 1, Op. 46 - I 
Morning Mood 

● Carl Orff – Carmina Burana – O fortuna 
● Frère Jacques;  -Old MacDonald had a Farm;-Mary 

Had a Little Lamb;-Amazing Grace 
● Clementine; -If you`re happy and you know it; -Jingle 

Bells; Oh, Susana; 
● -Silent Night; -Twinkle, Twinkle, Little Star; -Sur le 

Pont d`Avignon. 

 

  

Modül 4: En İyi Uygulamalar  

 

MODÜL 4 İÇERİKLER 

Başlık: En İyi Uygulamalar  

Öğrenme Çıktıları: 

● Etkili öğretim 

yöntemleri için en iyi 

Bu modülü başarıyla tamamladıktan sonra neler 

yapabileceksiniz (bilgi, beceri ve yetkinlikler)? 
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uygulamaları ve 

tavsiyeleri öğrenme. 

● Bir 

öğretmenin/eğitmenin 

travma yaşamış 

öğrenci topluluklarına 

öğretirken 

karşılaşabileceği 

zorluklara hazırlıklı 

olma. 

 

Bilgi 

Müzik 

etkinliği ve 

entegrasyon 

programları 

için etkili 

öğretim 

yöntemlerine 

yönelik en iyi 

uygulamalar 

ve tavsiyeler. 

Yetenekler 

Savaş, zorunlu 

veya gönüllü 

göç ve 

muhtemelen 

sosyal 

marjinalleşme 

ile ilgili 

travmalar 

yaşayan 

öğrenci 

topluluklarına 

öğretmek için 

en iyi çalışma 

yöntemlerini 

belirleme.   

Yetkinlikler 

Müzik eğitimi 

uygulamaları 

yoluyla sosyal 

içerme için en 

yaygın 

yöntemleri 

kullanma 

isteği. 

Süre: 5 Saat 

  

Ünite 1 Başlık: 1. En İyi Uygulamalar 

İçerikler 
1. En İyi Uygulamalar 

 

1.1. Sistema England: 

Web:http://www.sistemaengland.org.uk/   

Uluslararası Sistema hareketinin bir parçası 

olarak müziğin gücüyle çocukların, gençlerin ve 

http://www.sistemaengland.org.uk/
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topluluklarının hayatlarını dönüştürmeyi 

hedefliyorlar. Kısa vadede kendilerini küresel 

'değişim için müzik' alanının bir parçası haline 

getirmeyi umuyorlar. Bu, gençlerin ve çocukların 

geleceklerinde değişimin aracıları olmaları ve 

gençleri işgücüne dahil etmeleri için 

yetkilendirilerek başarılacaktır. 

 

1.2. Belltree Music Therapy 

Web:https://www.belltree.org.uk/about_music_t

herapy/music-therapy-in-schools/ 

Belltree müzik terapistleri, okul yaşamına daha iyi 

katılmalarına yardımcı olmak için ekstra desteğe 

ihtiyaç duyan çocuklarla özel ve normal okullarda 

çalışır. Endişeler genellikle iletişim güçlükleri, okul 

ve ev yaşamıyla bağlantılı duygusal sorunlar ve 

otizm gibi çocukların sosyal olarak bütünleşme 

yeteneklerini etkileyen belirli koşullarla ilgilidir. 

 

1.3. Music As Therapy 

Web:http://www.musicastherapy.org/about/wh

at-we-do 

Müziğin benzersiz ve yaşamı iyileştiren faydalarını 

mümkün olduğunca çok sayıda savunmasız, 

marjinalize edilmiş insan için kullanılabilir hale 

getirmeyi amaçlıyorlar. Yaklaşımlarını, 

Romanya'dan başlayarak ve dört kıtada birden 

fazla ülkeye ulaşmak için genişleterek, uluslararası 

alanda yirmi yılı aşkın bir süredir geliştirdiler. 

Çalışma sistemleri konuşamayanlara yöneliktir, 

https://www.belltree.org.uk/about_music_therapy/music-therapy-in-schools/
https://www.belltree.org.uk/about_music_therapy/music-therapy-in-schools/
http://www.musicastherapy.org/about/what-we-do
http://www.musicastherapy.org/about/what-we-do
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ancak bu, mültecileri ve göçmenleri yardıma en 

çok ihtiyaç duyanlar olarak hedefleyen RRME ile 

uyumlu olan iletişim kurmakta zorlananlara fayda 

sağlar. Müzik yapma teknikleri, bir enstrümanı 

tutamayan veya konuşamayan öğrencilerin 

benzersiz katkılarını sunmalarını sağlayarak 

iletişimi, öğrenmeyi ve kendini ifade etmeyi teşvik 

etmeye yardımcı olur. 

1.4. Arts Award 

Web: www.artsaward.org.uk 

Sanat Ödülü, gençlere sanatlarını ve liderlik 

yeteneklerini geliştirmeleri için ilham vermek için 

tasarlanmış bir programdır. Arts Award, beş 

düzeyde, dört yeterlilikte ve bir tanıtım ödülünde 

elde edilebilir. Amaçları: 

● her ortamda bireysel yaratıcı gelişimi 

destekleyen öğrenme ve nitelikler sunmak 

● gençleri Arts Award sürecinin kalbine 

yerleştirmek 

● gençlerin sanat uygulayıcıları ve kültürel 

organizasyonlar konusundaki deneyimlerini 

ve anlayışlarını artırmak 

● yeni sanat formlarını ve teknolojileri 

benimsemek 

● mümkün olan en geniş genç kitleye ulaşmak 

Arts Award’ı (Sanat Ödülü’nü) veren tüm 

kuruluşlar, ödülü verecek bilgi ve anlayışla 

donatılarak 'danışman eğitimi' alırlar. Bu eğitimin, 

marjinalleşmiş gençlerin yeniden entegrasyonuna 

odaklanan belirli bir unsuru yoktur. 

1.5. In Harmony 

http://www.artsaward.org.uk/
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Web:https://www.artscouncil.org.uk/music-

education-hubs/harmony 

In Harmony, Sanat Konseyi tarafından ortaklaşa 

finanse edilmektedir ve Birleşik Krallık Eğitim 

Departmanı, topluluk temelli orkestra müzik 

yapımının gücü ve disiplinleri aracılığıyla istisnai 

olarak yoksun koşullarda çocukların hayatlarını 

dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Venezüella'dan 'El 

Sistema' modelinden ilham alarak İngiltere'de altı 

farklı yoksunluk alanında programlar 

yürütmektedirler. Müziğin keyfine kendi iyiliği için 

odaklanmak yerine, program, titiz, sanatsal 

performans topluluğu olma temelinde kendini 

adama yoluyla sosyal değişime ulaşmak için 

tasarlanmıştır. Orkestra yapısı, genç 

müzisyenlerin topluluklarda birlikte 

öğrenmelerini sağlayarak liderlik ve destekleyici 

rollere izin verir ve daha küçük grupların birlikte 

oynaması için fırsatlar sunar. Plan, dezavantajlı 

gençleri aşağıdakilerle donatmak için müziğin 

derin dünyasına dalmayı amaçlamaktadır: 

● Güven, gurur ve özlem 

● Dayanıklılık 

● Olgun sosyal beceriler 

● Liderlik özellikleri 

● Artan benlik saygısı 

Marjinalleştirilmiş çocukların entegrasyonu, bu 

projenin temel amacıdır ve genellikle müzik 

merkezleri tarafından koordine edilen, okullarla 

çalışmak için zaman ayıran profesyonel 

müzisyenler tarafından gerçekleştirilir. In 

Harmony programının bir parçası olarak onarıcı 

https://www.artscouncil.org.uk/music-education-hubs/harmony
https://www.artscouncil.org.uk/music-education-hubs/harmony
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adalet unsurları hakkında personel için özel bir 

eğitim yoktur. 

1.6. Rock Steady 

Web: https://www.rocksteadymusicschool.com 

Rock Steady, profesyoneller tarafından sunulan 

grup tabanlı bir peripatetik müzik hizmetidir. 

Önceden müzik deneyimi olmayan çocuklara 

müzik deneyimi sağlamak için Birleşik Krallık'taki 

ilkokullarda çalışırlar. Her biri gitar, piyano, davul 

veya vokal çalan altı çocuklu gruplar oluştururlar. 

Her hafta 30 dakikalık bir dersle öğrenirler ve 

ardından her dönem tüm okul için kısa bir konser 

verirler. Seanslar genellikle ebeveynler tarafından 

ödenir, ancak şirket, okullardaki en dezavantajlı 

gençlerden bazıları için tamamen finanse edilen 

burs fırsatları sunar. Onarıcı adalet veya 

marjinalleştirilmiş öğrencilerin yeniden 

entegrasyonu konusunda resmi bir eğitim 

olmamasına rağmen, referanslar, genç insanlar 

arasında başarılı bir şekilde dayanıklılık ve güven 

oluşturduklarını göstermektedir. 

1.7. Sistema Cyprus 

Web: https://www.sistemacyprus.com/ 

Sistema Cyprus 2018 yılında kurulan ve 

Venezuela'nın 'El Sistema' ilkelerine uygun 

etkinlikler sunan bir sosyal-müzik orkestrası ve 

koro programıdır. Göçmenler, mülteciler ve 

çocuklar ve imkanları kısıtlı gençler de dahil olmak 

üzere Kıbrıs'taki çocuklara ve gençlere müzik 

eğitimi vermektedir. Bu grupların saygı görmesini, 

tanınmasını ve topluma dahil edilmesini sağlar. 'El 

https://www.rocksteadymusicschool.com/
https://www.sistemacyprus.com/
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Sistema' eğitiminin belkemiği klasik orkestra 

topluluklarına katılımı içermekle birlikte, 

toplulukların ve müzik türlerinin çeşitliliği de 

oldukça önemlidir. 

Koordinatörler, kendi bünyelerindeki gönüllüleri 

(müzisyenler veya öğretmenler) müzik 

etkinlikleri aracılığıyla sosyal entegrasyon 

açısından dezavantajlı öğrenciler hakkında eğitim 

almak üzere bir günlük etkinlik için çağırmaktadır. 

Kursiyerler önce birkaç kez ders veren mentorları 

izliyor ve sonrasında hazır olduklarında liderliği 

almaktadırlar. 

 

1.8. Mental Health Matters through Restorative 

Art (MHM) 

Web: www.mentalhealthmatters.eu 

Çalışma, sanat ve onarıcı adalet değerlerini 

kullanan ruh sağlığı uzmanlarının beceri, bilgi ve 

deneyimlerini geliştirmeyi ve katılımcı ülkelerde 

akıl hastalarının tedavisini ve sosyal 

restorasyonlarını kolaylaştırmak için sanatı 

kullanmaları için sanatçıları eğitmeyi amaçlayan 

Erasmus+ tarafından finanse edilen bir projedir. 

(Birleşik Krallık, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, 

Macaristan) ve Avrupa genelinde ("Home", 2020). 

1.9. Ayuda en Acción 

Web:https://ayudaenaccion.org/ong/ 

Ayuda en Acción, özellikle eğitim başarılarını 

artırmak için kolejler ve enstitülerle işbirliği 

yaparak, savunmasız durumdaki çocuklar ve 

http://www.mentalhealthmatters.eu/
https://ayudaenaccion.org/ong/
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ergenler için en iyi gelişim koşullarını teşvik 

etmeye odaklanan çeşitli eğitim programları 

sunar. Çocukları ve ergenleri ders dışı etkinlikler 

ve burslarla desteklerler ve cinsiyet ayrımı gibi 

farklı konulara odaklanan projelere katılırlar. 

Topluluk uyumunu desteklemek için müzik 

eğitimini kullanarak, dışlanma riski altındaki 

çocuklar için bir proje olan "El Ensayadero" 

projesini gerçekleştirdiler. Bu, sosyal içerme, 

işbirliği ve yaratıcılığı güçlendirmek amacıyla 

müfredat dışı bir müzik eğitimi kursunu 

içermektedir. 

1.10. Asociación Nana 

Web: http://www.asociacion-nana.org/en/ 

Temel amacı çocuk sığınma evlerinde ve diğer 

kurumlarda yaratıcı ve sanatsal faaliyetlerde 

bulunmak olmak üzere çeşitli projelerde yer 

almaktadır. Bu sayede önemli konuları ele alabilir 

ve işbirliği, yetkinlikler ve sosyal içerme 

oluşturabilirler. Tiyatro, müzik ve dansla eğitim ve 

kültürlerarası projeler yürütürler. 

1.11. Musical Education - Light and Optical 

Web: http://www.melosmusic.eu/ 

MELOS projesi, müzik aletleri ile eğlenceli, yaratıcı 

ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi ile bilişsel, 

algısal ve kinetik becerilerini geliştirmeyi 

amaçlayan hafif zihinsel engellilerin eğitim ve 

öğretim ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Bir müzik 

aletinin öğrenilmesi, hiç kimsenin öğrenme 

sürecinden dışlanmaması için, işlevsellik ve 

engellilik derecesi ne olursa olsun herkese hitap 

http://www.asociacion-nana.org/en/
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etmektedir. Bu, farklı yetenek derecelerine sahip 

insanların ayrılmasından ziyade bir arada 

yaşaması gerektiği anlamına gelmektedir ve bu, 

MELOS'un temel amacıdır. Proje, bir oyun motoru 

platformu kullanarak hafif ve optik uyaranlarla 

Müzik Eğitimi için hem kendi kendine öğrenmeye 

hem de yaşam eğitimine hizmet eden dinamik bir 

arayüz sunuyor. 

1.12. Inspire: Music with English 

Web: https://bit.ly/3u8Jsse 

Bu projede, altı ülkeden altı okul (9-16 yaş arası) 

Müzik ve İngilizce eğitiminde Kodály – 'El Sistema' 

yaklaşımı ve CLIL yöntemi gibi yeni yenilikçi 

yaklaşımları uygulamayı planlıyor. Uluslararası 

koordinatör, 'El Sistema'yı araştırmıştır ve 

metodoloji konusunda eğitim almış istekli ve açık 

fikirli öğretmenlere sahiptirler. Ortak okulun 

müzik öğretmenleri, bir müzik programından daha 

fazlası olduğu için El Sistema yaklaşımını 

inceleyeceklerdir, müzik aracılığıyla hayatları 

değiştirmekle ilgilidir. 'El Sistema'nın müzik 

eğitimine yaklaşımı, en erken aşamalardan itibaren 

yoğun topluluk katılımını, grup öğrenimini, akran 

öğretimini ve müzik öğrenmenin ve müzik 

yapmanın neşesini ve eğlencesini daima mevcut 

tutma taahhüdünü vurgular. Ayrıca CLIL 

yöntemleri İngilizce ve Müzik öğretmenleri 

tarafından İngilizce öğretmenleri rehberliğinde 

uygulanmıştır. 

1.13.  Barış İçin Müzik Foundation 

Web: https://www.barisicinmuzik.org 

https://www.barisicinmuzik.org/
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2005 yılında kişisel çabalarla başlayan Barış İçin 

Müzik, kurucuları Mehmet ve Yeliz Baki'nin 

çalışmalarıyla 2011 yılında Barış İçin Müzik 

Vakfı'na dönüşerek binlerce çocuk ve gencin 

müzikle tanışmasını sağlamıştır. Barış İçin 

Müzik'in birincil amacı, Türkiye'nin de imzacı 

ülkeler arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan "her 

çocuğun sanatsal yaşama katılma hakkı vardır" 

ilkesi ışığında şekillenmiştir. Barış İçin Müzik 

Vakfı'nın sunduğu ücretsiz müzik eğitimi fırsatı 

sayesinde fırsat eşitliğine sahip olmayan 

çocukların hayatlarında yeni ufuklar açılmıştır. 

Vakıf bünyesinde kurulan orkestralar ve korolar 

sayesinde çocuklar, uyum, dayanışma ve bir arada 

yaşama deneyimi edindiler. Müzikle büyüyen 

çocuklar, müziğin sunduğu imkanlarla birlikte 

müzik yaparak barışın sesine katkıda bulunmaya 

devam ediyor. 

1.14. "Berliner Modellkitas für die 

Integration/Inklusion von Kindern aus 

Familien mit Fluchterfahrung" 

Web: http://www.integration-kitas.de/ 

Bu proje Berlin Senatosu'nun bir girişimidir: 

Berlin Eyaleti'nin entegrasyon ve güvenliğine 

yönelik ana plana dayanarak, Senato Eğitim, 

Gençlik ve Aile Dairesi 2016 sonbaharında sekiz 

gündüz bakım merkezi seçti. Proje, mülteci 

deneyimi olan ailelerin çocukları ile halihazırda 

deneyim kazanmış sekiz Berlin bölgesindeki okul 

ile çalışmaktadır. İlk aşama, dezavantajlı geçmişe 

sahip çocuklarla çalışmayı yansıtmak, geliştirmek 

about:blank
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ve profesyonelleştirmek için uzman değişimi, ileri 

eğitim ve ağ oluşturmaya odaklanır. İkinci aşama, 

ilk aşamadan elde edilen bilgi ve deneyime ve 

Berlin gündüz bakım merkezlerinin daha geniş 

çevresine istişareler yoluyla sunulacak iyi 

uygulama örneklerine odaklanır ve uzmanların ve 

öğretmenlerin pratik değişimi teşvik edildi ve 

mümkün hale getirilmiştir. 

 

1.15. STAMP – Shared Training Activities for 

Music Professionals 

Web: https://stamp-music.org 

STAMP projesi, ağırlıklı olarak Orta, Doğu ve 

Güneydoğu Avrupa'yı hedefleyen müzik 

sektöründe işbirliği ve ağ oluşturmanın yararlarını 

savunmak için oluşturuldu. Proje, mentorlar ve 

eğitmenler için kullanmakta veya daha fazla 

geliştirmekte serbest olan atölye modelleri, 

çevrimiçi öğrenme araçları veya kılavuzlar gibi 

sürekli mesleki eğitim için ideal araçlar 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Orta, Doğu ve 

Güneydoğu Avrupa (CESEE), köklü müzik 

geleneklerine ve yenilikçi yaklaşımlara sahip, 

müzik açısından zengin bölgelerdir. Nitelikli 

müzisyenler ve müzik profesyonelleri çok çeşitli 

müzik etkinlikleri sunmaktadır ve bu bölgedeki 

müzik organizasyonları çok çeşitli disiplinler ile 

faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda, etkin ağ 

oluşturma ve verimli uluslararası işbirliği 

konusunda teknik bilgi eksikliği sıklıkla dile 

getirilmiştir; ağ oluşturmanın faydaları bile herkes 

tarafından tanınmamaktadır. Bu boşluğu 

https://stamp-music.org/
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doldurmak için Avrupa Müzik Konseyi, Avrupa 

Birliği'nin Erasmus+ programı tarafından finanse 

edilen STAMP projesini başlatmıştır. 

Değerlendirme Etkinliği 

  

Yukarıdaki programlardan birini seçin, web 

sitelerine girin, daha fazla bilgi okuyun ve 

ardından diğer eğitimcilere sunun. Uygulamanıza 

hangi faaliyetleri/fikirleri uygulayabilirsiniz? 

  

Ünite 2 Başlık: 2. Etkili Öğretim Yöntemleri 

İçerikler 

  

2. Etkili Öğretim Yöntemleri  

2.1. Müzik eğitmenleri veya kurumları arasında 

katılımı sağlama 

Müzik eğitimcileri arasında kapsayıcı bir yaklaşım 

şunları sağlayacaktır: 

• Irk, cinsiyet, nerede yaşadıkları, müzikal yetenek 

düzeyleri, ebeveyn gelirleri, özel eğitim ihtiyaçları 

veya engelleri olup olmadığı ve çocuklara bakılıp 

bakılmadığına bakılmaksızın tüm öğrenciler için 

fırsat eşitliği [vardır]. 

• İçerme değerleri, eğitimcilere, işgücüne ve 

öğrencilere eklemlenir, anlaşılır ve abone olunur. 

• Dahil etme, müzik eğitimcileri için kilit bir 

önceliktir ve strateji ve politikaya yansıtılır. 

Dikkate alınması gereken temel öneriler: 
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• Kapsayıcı değerler, müzik eğitimi kurumları ve 

içindeki eğitmenler arasında dile getirilmeli, 

yaygınlaştırılmalı ve benimsenmelidir. 

• Kapsayıcılık, eğitimcilerin ve müzik eğitimi 

kurumlarının gündemlerinin merkezinde yer 

almalı, kurul ve yönetim düzeyinde rutin olarak 

tartışılmalıdır. 

- Kilit performans göstergeleri eklenerek 

ilerlemeye yönelik beklentileri ortaya koyan 

yazılı bir dahil etme stratejisi olmalıdır. 

• İçerme, üst yönetim düzeyinde desteklenmeli ve 

iş gücü içinde kendini adamış kapsayıcılık 

savunucuları olmalıdır. 

• Müzik eğitimi ortamları/kurumlarının yönetimi, 

dışlanma yaşayabilecek farklı grupları 

yansıtmalıdır. 

- Yönetişim yapılarına çocuklar ve gençler ilham 

vermelidir. 

• Eğitim kurumları, içerme hedeflerine ulaşmak 

için gereken uzmanlığa ve ağlara sahip olmalıdır. 

Aksi takdirde, bunu yapmak için bu uğurda doğru 

ortaklara sahip olmalıdır. 

• İşgücü yerel nüfusu yansıtmalıdır; Dışlanma 

yaşayabilecek farklı grupları temsil etmelidir. 

- İşgücüne yeni girenler ve yeterince temsil 

edilmeyen veya dışlanan grupların müzik eğitimi 

ortamlarının/kurumlarının bir parçası olmaları 

için net yollar bulunmalıdır. 
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- Müzik eğitimi ortamlarının/kurumlarının iş 

gücünü çeşitlendirmesini engelleyen 

organizasyonel veya diğer engeller aşılmalıdır. 

• Hiç kimse hiçbir zaman dışlanmamalı veya 

yetersiz derecede temsil edilmemelidir. 

Eğitmenlerin katılımın nerede gerekli olduğunu 

görmelerini sağlamak için mevcut bilgi toplama 

biçimimizi değiştirmeniz/genişletmeniz gerekir. 

• Okullar, içermenin müzik eğitiminin nasıl önemli 

bir parçası olduğunu ve somut olarak ne gibi 

yararlar sunduğunu anlamalıdır 

- Müzik eğitimi kurumları/eğitmenleri, 

alanındaki tüm özel eğitim okulları ve alternatif 

hizmetlerle düzenli olarak ilişki kurmalıdır. 

• Sunulan müzik yelpazesi çeşitli olmalı ve 

çocukların ve gençlerin geçmişlerini ve ilgi 

alanlarını yansıtmalıdır. 

- Müzik kurumlarının/eğitmenlerin sunacakları 

hizmetler hakkında çocuklara ve gençlere söz 

verilmelidir. 

• Katılımın ele alınmasında hiçbir engel 

olmamalıdır (örneğin, faaliyetin yeri ve programı, 

toplu taşımanın mevcudiyeti, mali engeller, güven 

sorunları). 

• Müzik kurumlarının veya eğitmenlerinin, öğrenci 

katılımını destekleyecek ve müzikal sonuçların 

yanı sıra kişisel ve sosyal sonuçları teşvik edecek 

şekilde uyarlanmış öğretim ve öğrenime 

yakınlaşması gerekir. 
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- Daha fazla katılım için yaratıcı müzik 

teknolojileri kullanılmalıdır. 

• Yetersiz temsil edilen gruplara ulaşmak için 

hedefe yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Çeşitli 

uzman hizmetler veya kuruluşlar bunu başarmaya 

yardımcı olabilir. 

 

2.2. 5-20 yaş arası her birey, grup öğretim 

düzeneklerinde en az bir enstrümanı (ses yerine) 

öğrenme fırsatına sahiptir. 

Fırsat eşitliğine yönelik kapsayıcı bir yaklaşım 

şunları sağlayacaktır: 

• Her çocuk, ihtiyaçlarına uygun bir şekilde, tüm 

sınıfı kapsayan bir müzik yapma etkinliğine 

katılmaya teşvik edilir, desteklenir ve 

yetkilendirilir. 

• Tüm çocukların, her hafta en az bir dönem olmak 

üzere, büyük bir grup halinde, her tür müzik 

aletiyle müziğin temellerini öğrenmeleri 

desteklenir. 

• Müzik yapımı çocukların görüşlerini ve ilgi 

alanlarını dikkate alır, ilgi çekici ve eğlencelidir. 

Dikkate alınması gereken temel öneriler: 

• Etkinlik, herkese uyan tek bir modelden ziyade 

çocukların hazır bulunuşluklarına ve diğer 

ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. 

• Bazı gençler ilkokulda grup öğretimi derslerinde 

müzik dersi görme fırsatı bulamamış olabilir; Bu 

noktada ortaokulda veya diğer ortamlarda tam 



                                                        

        

  

77 

 

sınıf müzik ortamlarında yer almaları 

gerekmektedir. 

• Grup öğretimi müzik eğitimi çalışmaları, çok 

çeşitli müzik türlerini içermelidir. 

• Şarkı söyleme ve dijital müzik teknolojisi, tüm 

sınıfı kapsayan müzik eğitiminde daha erişilebilir 

veya ilgi çekici hale getirilmelidir. 

• Tüm sınıf müzik eğitimi ortamları için enstrüman 

seçiminde çocukların görüşleri dikkate alınmalıdır. 

• Çalışma ortamında da eğlence ve keyif odaklı 

olmalı ve bu durum ders planlarında ve 

gözlemlerde açıkça görülebilmelidir. 

• Ders gözlemleriniz, müzik öğretmeninizin 

çocukların duygu ve tepkilerini tanıyıp 

tanımadığını ve sunumlarını buna göre uyarlayıp 

uyarlamadığını doğrulamalıdır. 

• Çocuklar aynı enstrümanı çalmak zorunda 

değildir. 

• İşgücü, tüm sınıflarla birlikte kapsayıcı çalışma 

konusunda eğitilmelidir. 

- Öğretmenlere sınıf hakkında, özellikle de zor 

durumda olan çocuklar hakkında güncel bilgiler 

sağlamak için çaba gösterilmelidir. 

• İlgisiz görünen çocuklara yardımcı olmak için 

yeni/farklı stratejiler benimsenmelidir. 

- Özel eğitim gereksinimli öğrencilerinin/sınıf 

öğretmenlerinin/öğretmen yardımcılarının, 

müzikle başka şekillerde meşgul olmaları için 
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stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmaları 

beklenmelidir. 

• Bir yıllık gruptaki tüm çocuklar, tüm sınıf 

öğretimine erişebilmelidir ve hiçbiri sürecin 

dışında bırakılmamalıdır. 

• Demografik veriler (yıllık geri dönüş için asgari 

gerekliliklerin ötesinde) düzenli olarak toplanmalı 

ve yerel okul nüfusuyla karşılaştırıldığında tüm 

sınıf öğretiminin "erişimi"ni anlamak için 

izlenmelidir. 

- Bu verilerin dahil etme stratejisini nasıl 

etkilediği de önemlidir. 

 

2.3. Topluluklarda çalma ve erken yaşlarda 

sahnede performans gösterme fırsatları sağlayın: 

"Olayı" yakalamak için kapsayıcı bir yaklaşım 

şunları sağlayacaktır: 

• Çocuklar müzik yoluyla, işbirliği yaparak ve 

çalışmalarını bir izleyici kitlesiyle paylaşarak 

başkalarıyla çalışmayı öğrenirler. 

• Çocukların müzik yapmaları, birlikte çalışmayı 

öğrenmeleri ve ders dışında gruplar halinde 

müzisyen olarak performans göstermeleri 

desteklenir. 

• Gruplar, orkestralar ve diğer topluluklar dahil 

olmak üzere çok çeşitli etkinlikler mevcuttur; 

müzik teknolojisi; ya da gençlerin ilgi duyduğu 

herhangi bir müzik türü. 

Dikkate alınması gereken temel öneriler: 
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• İhtiyacı olanların katılımını sağlamak için ücret 

indirimleri ve sübvansiyonlar mevcut olmalıdır. 

• Çocuklara müzikte kendi kendilerine öğrenme 

fırsatları sunulmalıdır. Örneğin, grup müziği 

yapmak ve ücretsiz müzik çalmak için özel 

mekanlar oluşturmak; Serbest oyun ve organize 

müzik etkinlikleri arasında bir akış yaratmak; 

Hikayeler için Ses Efektleri. 

• Çocukların ve gençlerin yaratması, prova 

yapması, kaydetmesi ve icra etmesi için yerler 

mevcut olmalıdır. 

• Müzik yoluyla kişisel ve sosyal gelişimin rolü 

kabul edilmeli ve aktif olarak desteklenmelidir. 

• 'Performansların' nasıl tanımlandığı önemlidir. 

Akranlar, arkadaşlar veya aile ile resmi olmayan 

paylaşımların yanı sıra daha yüksek profilli halka 

açık konserler için kapsam olmalıdır. 

• Çeşitli teknik becerilere (örneğin müzik 

teknolojileri) sahip gençler aynı grupta birlikte 

çalışmalıdır. 

• Zor koşullarda bulunan çocuklar, ya entegre bir 

toplulukta ya da belirli sorunlarla karşı karşıya 

kalan (örneğin çocuklara bakılan) gençlere yönelik 

bir uzman grubunda kolayca toplulukların bir 

parçası olmalıdır. 

• Bilişsel engelli çocuklar topluluklarda yer 

alabilmeli ve tam olarak teşvik edilmelidir. Bazı 

ipuçları: Oturma düzenini değiştirin; DEHB olan 

öğrenciler için rutinler geliştirin; Isınma 

aktiviteleri kullanın; Oturumdan ayrılmaları için 

basit bir sinyalle olumlu bir mola alanı sağlayın; 



                                                        

        

  

80 

 

Hızı grubun hızına göre uyarlayın; Görevi kişiye 

göre uyarlayın; Paylaşımcı olmayı teşvik edin ve 

seçim hakkı verin; Seanslara basit, kapsayıcı 

şarkılarla başlamayı düşünün; Bir arkadaş (badi) 

sistemi başlatın; Devam etmeden önce herkesin 

bunu aldığını kontrol edin; IPad'leri ve diğer 

teknolojileri göz önünde bulundurun- özellikle 

bazı çocuklar için; Özel övgü ve onay verin; 

Katılımcılar için özel roller bulun; Çocukların 

kontrol edemediği davranışları cezalandırmamaya 

çalışın; Geri bildirimi mutlaka işe koşun. 

• Müzik yapacak grup, çocukların ihtiyaçları, 

yetenekleri ve ilgileri göz önünde bulundurularak 

tasarlanmalıdır. 

- Uygun olduğunda yardımcı teknolojiler 

kullanılmalıdır. 

• Verileriniz kimin düzenli olarak oynayıp 

oynamadığını izlemeli ve tasarladığınız planı ve 

yaklaşımı doğrulamak için bu verileri analiz 

etmelisiniz. 

- İnsanların neden okulu bıraktığını keşfetmek 

için bir takip süreci olmalıdır. 

 

2.4. Mevcut ilerleme yollarının tüm gençler için 

erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğundan emin olun: 

Erişilebilirliğe yönelik kapsayıcı bir yaklaşım 

şunları sağlayacaktır: 

• Gençlerin müzikal, kişisel, sosyal ve mesleki 

gelişimlerini desteklemek ve müzikle ömür boyu 
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sürecek bir ilişkiyi teşvik etmek için bir dizi 

ilerleme yolu sunacaktır. 

• Hizmet herkes için eşittir, yani kimse koşulları 

veya geçmişi nedeniyle bu fırsatı kaçırmaz ve hatta 

ihtiyacı olanlara ekstra yardım verilir. 

• Hizmet, yerel bölgedeki tüm topluluklara etkili 

bir şekilde iletilir. 

Dikkate alınması gereken temel öneriler: 

• İlerleme çok yönlü olmalı ve en geniş anlamıyla 

düşünülmelidir (yani, teknik becerilerin ve 

müzikal anlayışın gelişiminin ötesine geçmek). 

- Müzikal bağlam kadar kişisel, sosyal ve 

profesyonel ilerleme yolları da düşünülmelidir. 

- Müzik öğretmenleri, geleneksel 

derecelendirme yapısının ve müzik 

kurumlarının topluluklarının ötesinde 

ilerlemeyi tavsiye etmeli ve desteklemelidir. 

• Çocuklar, gelişimlerinin merkezinde olmalı ve 

ilerlemelerinin planlanmasına dahil edilmelidir. 

• Erişimi ve katılımı sağlamak için ücret indirimleri 

veya sübvansiyonlar mevcut olmalıdır. 

- Paydaşlar ve öğretmenler, çocuklara ve 

gençlere (kurumlar veya diğer hayır kurumları 

aracılığıyla) sunulan burs veya ücret indirim 

programları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

• Diğer paydaşlar (okullar, öğretmenler, 

veliler/bakıcılar, müzik ve sanat kuruluşları) 

kurumlardaki ilerleme fırsatları hakkında 

bilgilendirilmelidir. 
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- Web siteniz bu tür fırsatlarla güncel 

tutulmalıdır. 

• Başka bir müzik eğitimi sağlayıcısına 

yönlendirilen çocuklar geçişlerinde 

desteklenmelidir. 

• Yaratıcı profesyoneller ve müzik endüstrisi 

kuruluşları ile ilişkiler aktif olarak geliştirilmelidir. 

• Müzik kurumunuz, müzik öğretmeni olmak 

isteyenler için fırsatlar sağlamalıdır (örneğin, 

gönüllülük, staj, staj veya çıraklık fırsatları). 

• Tüm çocukların zorunlu eğitimden müzik sevgisi 

ve yetişkinlik boyunca müzikle kalabilme güveni 

ve bilgisi ile ayrılmasını hedeflemelisiniz. 

 

2.5. Her öğrencinin düzenli olarak şarkı 

söylemesini ve bölgede koro ve diğer vokal 

topluluklarının bulunmasını sağlamayı da içeren 

bir şarkı söyleme stratejisi geliştirin: 

Özgürce şarkı söylemeye yönelik kapsayıcı bir 

yaklaşım şunları sağlayacaktır: 

• Şarkı söylemek ve bir dizi diğer vokal aktivite 

(örneğin, rap, beatbox, sözlü kelime), tüm temel ve 

ek rollerde kullanılan müzik eğitimi stratejisinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. 

• Şarkı söylemek, diğer tüm müzikal öğrenmelerin 

temeli olarak kullanılır. 

• Çocuklar düzenli olarak şarkı söyler; yerel 

korolar ve vokal toplulukları, müzik çalışmalarınızı 

dayandırdığınız ağınızın bir parçasıdır. 
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• Şarkı söylemek, aynı zamanda, yetişkinliğe doğru 

işler “daha ciddi” olmadan önce, çocuklarda 

özgüven kazandırmayı sağlar. 

 

Dikkate alınması gereken temel öneriler: 

• Çocuklar müzik deneyimlerine şarkı söyleyerek 

başlamalıdır. 

• Kurumların koro/şarkı söyleme faaliyetleri, diğer 

merkezler ve toplumdaki mevcut vokal 

grupları/toplulukları arasında güçlü bağlantılar 

olmalıdır. 

• Geleneksel şarkı söyleme ve enstrümantal 

etkinlik, diğer seslendirmelerle (yani, beatbox, rap, 

sözlü söz, canlı vokal örnekleme) etkileşime 

girmeli ve bağlantı kurmalıdır. 

• Kendilerine daha az güvenen veya sesleri 

üzerinde daha az kontrole sahip çocukların şarkı 

söyleme etkinliklerine anlamlı bir şekilde 

katılmalarını sağlamak için dijital teknolojiler 

(örneğin, döngü istasyonları, ses efekt işlemcileri) 

ve amplifikasyon kullanılmalıdır. 

• Yerel şarkı söyleme fırsatları düzenli olarak 

izlenmeli ve koro şarkı söyleme faaliyetini 

desteklemek için kullanılmalıdır. 

• Kurum/koro topluluğu verileri, diğer kurumların 

müzik topluluklarında kimin şarkı söyleyip 

söylemediğini göstermeli ve teklif ve yaklaşımı 

bilgilendirmek için bu analiz önemlidir. 
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• Tüm okullarda, şarkı söyleme etkinliklerine 

güvenle liderlik edebilecek en az bir öğretmen 

bulunmalıdır. 

• Okullar, şarkı söylemenin öğrenme çıktıları ve 

okul ortamı üzerindeki daha geniş etkisinin 

farkında olmalıdır. 

• Okullar, mevcut şarkı söyleme kaynakları (ör, 

Sign Up) ve bu kaynakları nasıl finanse 

edebileceklerini bilmelidir. 

• Erişimi ve katılımı sağlamak için ücret indirimleri 

veya burslar mevcut olmalıdır. 

 

2.6. Okul personeline, özellikle okulların 

müfredatta müzik sunmasını desteklemede, 

sürekli mesleki gelişim sağlayın: 

Profesyonel büyümeye yönelik kapsayıcı bir 

yaklaşım şunları sağlayacaktır: 

• Daha geniş müzik eğitimi işgücü kapsayıcı 

uygulamalar geliştirmek için desteklenir (yani, 

yalnızca müzik kurumunun lider kuruluşu 

tarafından istihdam edilenler değil). 

• Müzik kurumlarının/eğitmenlerinin iş gücünün 

çeşitliliği, yerel nüfusun çeşitliliğini yansıtır. 

• Okul müzik eğitim planı, müzik 

kurumlarının/eğitmenlerinin özel okullar ve 

alternatif eğitim ortamları dahil tüm okullarla nasıl 

çalışacağını gösterir. 

Dikkate alınması gereken temel öneriler: 
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• Mesleki gelişiminiz, öğretmenlere çeşitli katılım 

alanlarında çocuklar ve gençlerle çalışmak için 

destek sunmalıdır. 

- Uygulayıcıların daha kapsayıcı çalışabilmeleri 

için yeni beceriler edinmeleri desteklenmelidir. 

- Kapsayıcı çalışmayı desteklemek için ağlar 

mevcut olmalıdır. 

• Farklı eğitim geleneklerinden gelen öğretmenler 

için diğerlerinin uygulamalarını gözlemleme ve 

tartışma fırsatları olmalıdır (örn. okullardaki 

müzik öğretmenleri, topluluk müzisyenleri, gezici 

öğretmenler). 

• Tüm öğretmenler ve uygulayıcılar, vokal 

aktiviteye liderlik edeceğinden emin olmalıdır. 

• Müzik kurumlarının kalite güvence sistemlerine 

katılım göstergeleri yerleştirilmelidir. 

• Tüm iş gücü eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık 

konularında eğitim almalıdır. 

 

2.7. Düşük gelirliler için indirimli veya ücretsiz 

provizyonlu enstrüman kredisi hizmetleri 

sağlayın: 

Boşlukları doldurmak için kapsayıcı bir yaklaşım 

şunları sağlayacaktır: 

• Tüm çocukların, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına 

uygun bir enstrümana erişimi vardır. 

• Çocuklar enstrümanlarını pratik yapmak için eve 

götürebilirler. 
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• Düşük gelirliler için hibe desteği mevcuttur. 

• Hizmet, yalnızca diğer müzik kurumu 

faaliyetleriyle uğraşanlar için değil, yerel 

bölgedeki tüm çocuklar ve gençler için geçerlidir. 

Dikkate alınması gereken temel öneriler: 

• Envanterinizi sık sık gözden geçirmelisiniz. 

• Ekipmanınız tüm çocukların ilgi alanlarını ve 

aktivitelerini yansıtmalıdır. 

• Kaynaklarınız, popüler enstrümanlar, nadir 

bulunanlar ve elektronik veya dijital enstrümanlar 

arasında denge sağlamalıdır. 

• Kaynaklarınız geleneksel enstrümanları 

kullanamayanlar için enstrümanlara ayrılmalıdır. 

• Müzik kurumu verileri, çalgı kredilerinden 

kimlerin yararlandığını ve yararlanmadığını 

göstermeli ve envanteri ve yaklaşımı 

bilgilendirmek için bu veriler analiz edilmelidir. 

• Katılımı sağlamak için yerinde ücret indirimleri 

veya burslar sağlanmalıdır. 

- Müzik eğitmenleri, çocukların dış finansmana 

ve desteğe erişmeleri için nereye 

yönlendirilebileceğini bilmelidir 

 

2.8. Profesyonel müzisyenler ve/veya 

mekanlarla çalışan öğrenciler için büyük ölçekli 

ve/veya yüksek kaliteli müzik deneyimlerine 

erişim sağlayın. Bu, okullara, ebeveynlere, 

bakıcılara ve öğrencilere sunulan fırsatların 



                                                        

        

  

87 

 

duyurulması için çalışmaların üstlenilmesini 

içerebilir. 

Daha geniş aşamalara yönelik kapsayıcı bir 

yaklaşım şunları sağlayacaktır: 

• Tüm çocukların, icracı ve/veya seyirci üyesi 

olarak ilham verici müzikal deneyimlere katılmak 

için düzenli fırsatları vardır. 

• Müzik kurumları ile yerel müzik mekanları 

arasında stratejik ilişkiler mevcuttur. 

• Çocuklar ilham verici rol modellerle tanışır ve 

onlarla çalışır.  

Dikkate alınması gereken temel öneriler: 

• Müzik kurumları ve müzik öğretmenleri yerel 

müzik mekanları ile yakın çalışmalıdır. 

• Çocuklar, müzik endüstrisinin her kesiminden 

ilham verici temsilcilerle tanışmalı ve çalışmalıdır. 

• Çocuklar erken yaşlardan itibaren canlı müzik 

etkinliklerine katılmaya teşvik edilmeli ve 

desteklenmelidir. 

• Tüm çocuklara sahnede performans gösterme 

fırsatı tanınmalıdır. 

• Zorlu koşullardaki çocuklara entegre 

etkinliklerde performans gösterme fırsatları 

olmalıdır – örneğin, bilişsel engelli bir grup 

çocuğun yıllık müzik kurumu konserinde 

performans göstermesi. 

• Performansları planlarken tüm çocukların 

pastoral bakımını sağlamalısınız. 
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• Çocuklar ve aileler, aşina olmadıkları müzik 

tarzlarını deneyimlemeye ve keşfetmeye teşvik 

edilmelidir. 

• Müzik kurumları yerel ve bölgesel festivallerde 

yer almalıdır. 

• Müzik kurumlarının bu genişleme rolünü 

gerçekleştirmek için çeşitli yerel, bölgesel ve ulusal 

ortakları olmalıdır. 

Değerlendirme Etkinliği 

  

Doğru/Yanlış Soruları. 

  

Ek materyal 

  

● https://bmep.servicesforeducation.co.uk/w

p-

content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet

.pdf 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/40

563/download?token=LOet1lmq 

 

● https://www.yumpu.com/en/document/vi

ew/31675661/music-as-a-tool-for-social-

inclusion-pdf-cork-city-council 

 

● https://macbirmingham.co.uk/index.php/a

ctions/supercoolTools/downloadFile?id=275018 

 

https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://network.youthmusic.org.uk/file/40563/download?token=LOet1lmq
https://network.youthmusic.org.uk/file/40563/download?token=LOet1lmq
https://www.yumpu.com/en/document/view/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council
https://www.yumpu.com/en/document/view/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council
https://www.yumpu.com/en/document/view/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
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● http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-

tools1.pdf 

 

● http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-

tools-on-Social-Pedagogy.pdf 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/38

076/download?token=wNTrzj10 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/40

581/download?token=Bfi0S4Pn 

 

● https://theshortguidetoaccessiblemusicedu

cation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-

guide-to-accessible-music-education-december-

2018.pdf 

 

● https://wiltshiremusicconnect.org.uk/reso

urce/musical-inclusion-guide-for-associates/ 

  

  

Modül 5: Liderlik  

 

MODÜL 5 İÇERİKLER 

http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/resource/musical-inclusion-guide-for-associates/
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/resource/musical-inclusion-guide-for-associates/
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Başlık: Liderlik 

Learning Outcome: 

Sınıfta kültürlerarası bir ortam geliştirmek, öğrencilerin kaynaşmasına yardımcı 

olmak, fırsat eşitliği sağlamak vb. için eğitimci için gerekli olan yönetim becerilerini 

kazanmak. 

  

Ünite 1 Başlık: İletişim becerileri 

Learning 

Outcomes: 

Strong 
knowledge about 
traditional and 
new  strategy of 
classroom 
communication.  

Knowledge 
about body 
language,speakin
g language and 
facial expression 
communication. 

 

 Bu modülü başarıyla tamamladıktan sonra neler yapabileceksiniz 

(bilgi, beceri ve yetkinlikler)? 

 

Bilgi 

Örgün ve yaygın 

sınıf iletişimi 

hakkında bilgi. 

 

 

Beceri 

İnformal stratejiler, 

sözlü, iddialı 

iletişim kullanarak 

sınıf iletişimini 

kullanma ve 

geliştirme ihtiyacını 

anlama. 

 

Yetkinlik 

Eğitmenler yeni 
iletişim stratejilerini 
kullanabilecekler. 
Farklılıkları belirleme 
ve en iyi sonuçları 
veren iletişim 
stratejisini/stratejileri
ni seçme becerisi. 

 

 

 

Süre: 2 Saat 
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İçerikler   
"İletişim", yazılı ve sözlü kelimenin akademik kısmından çok daha 
fazlasını ifade eder. İletişimin amacı, başkalarıyla duygusal bağlar 
kurmak ve geliştirmektir. Bu alanda okulda öğrendikleriniz yeterli 
olmaktan uzaktır ve burada yaşam deneyimi damgasını vurur. 
Birçok öğrenci için bu geçiş oldukça zor olabilir. Hem öğretmenler 
hem de öğrenciler için son derece önemli becerilerin bazılarını 
listeleyeceğiz. 

1.Aktif dinleme 

Aktif dinleme, en az dikkat edilen, ancak sizi en kısa sürede daha iyi 
bir iletişimciye dönüştüren iletişim becerilerinden biridir. Bir kişi 
konuştuğunda, paylaşacak önemli bir şeyi olduğunu düşünür ve 
duyulmak ister. Kimse onu dinlemezse, benlik saygısı zarar görür. 
Dikkatle dinleyerek, bir kişi veya profesyonel olarak önemini 
doğrulayarak o kişiyle hemen bir bağlantı kurarsınız. 

Bunu nasıl yaparsınız: Karşınızdakini o anda dünyanın en önemli 
insanıymış gibi dinleyin. Kişinin iletişim kurmak istediği şeye 
tamamen dikkat edin. Konuyla ilgili herhangi bir yargıyı bir kenara 
koyun. Ayrıca ne söyleyeceğinizi düşünmekten kaçının. Sadece 
söylediğiniz kelimeleri değil, ifade ettiğiniz duyguları da dinleyin. 
Ses tonu, konuştuğunuz hız ve konuşmanın dinamikleri sizin 
hakkınızda çok şey söyleyebilir. Bunlar, doğru şekilde daha kolay 
yanıt vermenize yardımcı olur. 

2.Çatışma çözümü 

Bir çatışma çözülmezse, bu bir ilişkiyi sürekli bir kargaşa halinde 
olmasına sebep olabilir. Çatışmalardan kaçınmak çözüme yardımcı 
olmaz, çünkü bu, herkesin hayal kırıklıklarını ve kızgınlıklarını 
baskı altında tuttuğu gergin durumlara sebep olacaktır. Çatışma, 
çoğunlukla özensiz iletişim nedeniyle ortaya çıkar. Bir çatışmayı 
çözmek için daha iyi iletişim becerilerine ihtiyacınız var. 
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Bunu nasıl yaparsınız: Cevap verin ama tepki vermeyin. Bir çatışma 
durumunda tepki verdiğinizde, duygularınızın sözlerinizi ve 
eylemlerinizi kontrol etmesine izin vermiş olursunuz. Duruma 
tepki verdiğinizde, duygularınızı kontrol altında tutmanız ve bireye 
değil soruna odaklanmanız gerekir. Her iki taraf için de kabul 
edilebilir bir çözüm bulmak için ne yapmayı düşündüğünüzü 
diğerlerine bildirin. Çoğu zaman, karşınızdakine barışmak 
istediğinizi gösterme jesti, bir çözüm bulmaktan çok daha 
önemlidir, çünkü aranızdaki ilişkiye ne kadar değer verdiğinizi 
kanıtlarsınız. Ne istediğinizi sakin bir şekilde iletin ve diğerinin 
bakış açısını dinleyin. Hangisinin daha önemli olduğunu düşünün: 
anlaşmazlığı kazanmak mı yoksa diğer kişinin sempatisini 
kazanmak mı? İki seçenek çok farklı. Öğrenciler için en önemli ders 
bu olacaktır. 

3.Empati 

İnsanlar ne kadar umursadığını öğrenene kadar bilgeliği pek 
umursamazlar. Empati bizi insan yapan unsurdur. Başka bir kişinin 
sahip olduğu duygularla ilişki kurabildiğimiz zaman, anonimlik 
olmaktan kurtuluruz. İletişimde empati gösterdiğinizde diğer 
insanlarla çok daha iyi ilişki kurmayı başaracaksınız. 

Bunu nasıl yaparsınız: Konuşan kişiye konsantre olun ve ne 
hissettiğini hissetmeye çalışın. Kişi açılıp size karşılaştığı sorunları 
söylediğinde, empati kurmaya çalışın. Yargılamayı veya yapılması 
gerektiğini düşündüğünüzü bir kenara bırakın. Duygularına 
odaklanın. Kişisel kırılganlığın hayatınıza nasıl yansıdığını düşünün 
ve yaşadığınız durumları paylaşın. Onun dünyasında daha derine 
inmek için sorular sorun. Sohbeti teşvik edin. Fırsat uygunsa, 
yardım edin. Benzer bir durumda olsaydınız, birinden 
bekleyeceğiniz nezaket ve şefkati karşınızdakine sunun. 

4.Beden dili 

Muhtemelen, iletişimin %93'ünün sözsüz olduğunu zaten 
biliyorsunuzdur. Bu ne söylediğinle ilgili değil, insanların seninle 
tanıştıktan sonra yaşadıkları toplam deneyimle ilgili. Tek kelime 
etmeden gönderdiğiniz mesaj, başkalarının sizinle ilgili sahip 
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olduğu izlenimdir. İnsanlar olarak, etrafımızdakileri gözlemlemek 
ve birinin olası bir dost, ortak veya düşman olup olmadığına hemen 
karar vermek doğamızın bir parçasıdır. 

Bunu nasıl yaparsınız: Beden dilinin üç temel öğesi üzerinde çalışın: 
gülümseme, göz teması ve el sıkışma. İlk kez tanıştığınızda birinin 
kalbine gülümseyin. Onlarla konuştuğunuzda veya sizinle 
konuştuğunda kişinin gözlerinin içine bakın. Bir gülümseme ve göz 
temasını sağlıklı ve sıkı bir el sıkışma ile birleştirir. Kendinize 
güveninizi ifade eden bir duruşla vücudunuzu daima rahat tutun. 
Önemli bilgiler toplamak için çevrenizdekilerin beden dilini 
gözlemleyin. Biri iletişimle ilgileniyor mu? Sabırsız mı? Savunmada 
mı? Cevabınızı, konuşmanın yönünün istenen sonucu elde etmesi 
için özelleştirebilirsiniz. 

5.Doğru sorular 

Daha iyi iletişim kurmak için tüm cevapları bilen kişi olmaya 
çalışmayın. Bunu yapmak yerine, doğru soruları soran kişi olun. 
Doğru soruları sorduğunuzda, dahil olmak istediğinizi ve tartışma 
konularını daha fazla keşfetmeye açık olduğunuzu gösterirsiniz. Bu 
sorular diğer kişiyi fikirlerini paylaşmaya, sohbeti teşvik etmeye ve 
hatta yeni fikirler vermeye teşvik eder.  

Bunu nasıl yaparsınız: İlginç yanıtlara yol açabilecek sorular sorun. 
Bunu yapmak için, soruların açık olduğunu düşünün ve cevap 
sadece basit bir "evet" veya "hayır" olmamalıdır. Diğer kişinin 
cevaplardan nasıl yararlanabileceğini düşünün. Aktif bir dinleyici 
olduğunuzda, doğru sorular kendiliğinden gelecektir. 

6.Başkalarının becerilerini veya niteliklerini tanımak 

Bir beceriyi veya kaliteyi tanımak, onun hakkında olumlu bir şey 
söylemek anlamına gelir. Bir iltifattan farklıdır. Fark, arkasındaki 
niyettedir. Jestten biraz fayda sağlamaya çalışmak yerine sadece 
içtenlikle takdir etmek için yapın. Fark bariz olacaktır. 

Bunu nasıl yaparsınız: Bir kişinin avantajlarına dikkat edin. Kişiye 
iltifat ettiğinizde, dolaylı olarak öne çıkma şansı vardır. "Yazdığınız 
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makaleyi gerçekten beğendim" dediğimizde, makale hakkında mı 
yoksa makaleye onay vermeniz mi? Aşağıdakileri deneyin: "Ne 
güzel bir makale, orada çok iyi bilginiz var." Şimdi mesele seninle 
değil, diğer kişiyle ilgili. Diğerinde birkaç kişinin fark edeceği bir şey 
fark edebilirsiniz. 

Örneğin, bir kurstaki materyallerin nasıl mükemmel bir şekilde 
zımbalandığı farkedebilirsiniz, bunun anlamı kişinin ayrıntılara 
özen gösteriyor olmasıdır. En iyi iletişim şekli, kibarca olanıdır. 

7.Öz güven 

Başkalarının önünde konuşmak en yoğun korkulardan birini 
tetikler. Ancak aynı anda daha fazla insana ilham verme ve etkileme 
yeteneğine sahip olmak, en güçlü iletişim biçimlerinden biridir. 
Amaç, sizi dinledikten sonra dinleyicide hoş bir his bırakarak, basit 
ve ikna edici bir şekilde iletişim kurmaktır. 

Bunu nasıl yaparsınız: Dinleyiciler arasında mesajınızı duyması 
gereken bir kişiyi düşünün. Herhangi bir iletişim becerisinde 
olduğu gibi, mesajı kimin aldığına odaklanın. Hedef kitlenizden 
mesajınızdan yararlanacak biriyle paylaşacak önemli bir şeyiniz 
olduğuna ikna olun. Kendinizi gerçekçi bir şekilde ifade ettiğinizde, 
savunmasız olsanız bile insanlar sizi dinleyecek ve sizinle ilişki 
kuracaktır. 

8. Özgünlük ve güven 

Pek çok iletişim tekniği vardır, ancak bazıları çok daha önemli hale 

gelir: kendinize karşı dürüst olmak. Sürdürmeye değer bir şeyi 

destekleyen gerçek bir insan olduğunuzu düşünürlerse, insanlar 

size güvenecektir. Güven olmadan, iletişim kalitesi söz konusu 

olamaz. 

Bunu nasıl yaparsınız: Asla farklı biri olmaya çalışmayın. Başarılı 

olana kadar sahte olma modelini takip etmeyin. Zayıf yönleriniz 
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konusunda dürüst olun, size ilham veren kişisel deneyimlerinizi 

anlatın, söyledikleriniz için sorumluluk alın ve söyledikleriniz için 

ikna edici olun. 

Değerlendirm

e 

Etkinliği 

  
Quiz: 

1. Modül 5'te kaç beceri geliştirildi? 
2. Modül 5'ten en az bir beceriyi adlandırın ve neden 

seçtiğinizi tartışın. 
3. Bu bilgileri sınıfınızda kullanacak mısınız? 
4. Resmi geleneksel iletişimde kendinizi çok sık kapana 

kısılmış mı buluyorsunuz? Modül 5'te öğrendiklerinize 
dayanarak öğrencilerinizle iletişim kurmak için alternatif 
stratejiler bulmaya çalışacaksınız. 

5. Sizce Modül 5'te sunulan 8 becerinin faydaları nelerdir? 
6. Becerilerden hangisini sınıfınızda daha sık kullanacaksınız? 

 

Ek 

Materya

l 

 
● Allan Pease- “Body 

language”https://www.academia.edu/10973644/Limbajul
_trupului_-_Allan_Pease  

● Assertive communication 
https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=178  

● Paraverbal communication 
https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_para
verbala   

  

Ünite 2 Başlık: Sınıfta nasıl adil ve etik olunur 

https://www.academia.edu/10973644/Limbajul_trupului_-_Allan_Pease
https://www.academia.edu/10973644/Limbajul_trupului_-_Allan_Pease
https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=178
https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_paraverbala
https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_paraverbala
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Öğrenme çıktısı: 

Sınıfta nasıl adil 

ve etik 

olunacağına dair 

pratik 

tavsiyelerden 

haberdar olun 

 

Bu modülü başarıyla tamamladıktan sonra neler yapabileceksiniz 

(bilgi, beceri ve yetkinlikler)? 

 

Bilgi 

Müzik dersinde 

adil ve etik olma 

konusunda bilgi. 

Beceri 

Müzik sınıflarında 

veya 

topluluklarında 

adaleti ve liderliğin 

etik yönlerini 

tanımlama. 

Yetkinlik 

Müzik eğitiminde adil 

ve etik bir hizmet 

uygulama hevesi 

Süre: 
3 Saat 

 

Contents 

  

 

1. Rol model olma 

Bol bol performans sergileyin: Öğrencilerinizin, toplantı veya jam 

session gibi informal ortamlarda ve ayrıca daha formal ortamlarda 

müzisyenler olarak etkileşimde bulunduğunuzu ve performans 

gösterdiğinizi görmeleri için bol bol fırsat elde etmesini sağlayın. 

Yardım isteyin: Her konuda uzman olamazsınız. Bu nedenle, 

kendiniz bir öğrenci olmaya devam etmekten korkmayın. 

Öğrencilere yardım istemenin bir zayıflık değil, herkesin bir 

öğrenme yolculuğunda olduğunun bir işareti olduğunu gösterin. 

2. Takım çalışması ve dahil etme 
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Kendiniz yapın: Çalarak ve diğer öğretmenler ve öğrencilerle 

etkileşim kurma biçiminiz ile bir birliktelik ruhu yaratın. 

Öğrencileriniz için bir aynasınız. 

Orkestradaki her grubu kullanın: Orkestrada bir gruba 

odaklanırsanız, öğrenmelerine yardımcı olmak için diğer 

gruplarınıza da çeşitli görevler atayın. Örneğin, kemanlar, 

viyolaların karşı-zaman notaları için güçlü zamanları alkışlarken 

öğrenme daha da güçlenecektir. Çellolar, bir melodi çalışırken 

kemanların altında bir uzun yay çekebilir veya uyumlu bir motif 

çalabilir; tüm bölümler akranlarına yapıcı geri bildirim vermeye 

hazır hale gelebilir. Bu sayede herkes öğrenebilir. 

Eşleştirme: Odaklanmayı, koordinasyonu ve liderliği teşvik eden 

aksiyon şarkıları için çocukları eşleştirin. Bunlar, öğrenciler 

arasında güvenli fiziksel temasa izin vererek, sosyal engelleri 

ortadan kaldırarak, buz kırıcılar olarak işinize yarayacaktır. 

Fırsatlara karşı adil olun: Örneğin, bir liderlik faaliyeti için, liderin 

seçilmesinin farklı yollarını bulun ve önyargıların farkında olun. En 

kendinden emin veya iddialı olanı seçmek, el kaldırmak veya 

insanları ayırmak yerine bunlardan birini deneyin: bir öğrenciden 

nazik bir aday olma teklifi; kahvaltıda yediklerine göre rastgele bir 

seçim; enstrümanını sessizce açan ve öğrenmeye hazır olduğunu 

gösteren öğrenci; bir sorunuza en heyecan verici cevabı veren 

öğrenci, vb. Bazı çocukların dikkat çekmekten rahatsız olduklarının 

farkında olun, bu nedenle gerçekten ön plana çıkmak istemeyen 

öğrencilere saygı gösterin ve odağı hızla onlardan uzaklaştırın. 
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Kendine güveni yoksa, seansın sonunda birebir sessiz bir 

destekleme cümlesi kurabilirsiniz ve bir dahaki sefere denemek 

için kendilerini daha istekli hissetmelerine yardımcı olmak için 

hangi desteği uygulayabileceğinizi düşünün. 

3. Akran saygısı ve cesaretlendirmesi 

Kendiniz yapın: Takım içinde birbirinize saygı göstererek ve önem 

vererek, çocukların taklit etmesini istediğiniz şekilde birbirinizi 

överek ve dinleyerek çocuklara destekleyici bir takım davranışını 

modelleyin. 

Yapıcı yorumları teşvik edin: Bir öğrenci veya bölüm solo 

performans sergilemeden önce diğer öğrencilerden dikkatlice 

dinlemelerini ve yorum yapmalarını isteyin. Yararlı bir oran 3:1'dir 

- iyi olan üç şey ve bir 'dilek' veya gelişme alanı. Bu, başkalarına 

saygı ve düşünceyi ve kendini yansıtmayı teşvik eder. 

4. Yaratıcılığı teşvik etmek 

Hikayeler için ses efektleri oluşturun: Çocuklardan bir şarkıya 

dayalı küçük bir müzikal sahne oluşturmalarını isteyin, örneğin 

The Lion Sleeps Tonight. İlk model fikri, enstrümanlarınızdaki 

farklı sesleri kullanarak orman hayvanlarının seslerini taklit 

edebilirsiniz. Daha sonra, çocuklardan bu parça için tremolo, col 

legno, pizzicato vb. gibi müzikal seslerden birini önermelerini 

isteyin. Ardından, onları gruplara ayırın ve bir ekip olarak 

çalışmalarını, birbirlerinin fikirlerini dinlemelerini ve grubun geri 

kalanına icra etmek üzere bir müzik parçası yapmak üzere 

kendilerini organize etmelerini sağlayın. Enstrümanlarında 
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yaratıcılık için harika olmasının yanı sıra, bu aynı zamanda işbirliği 

yapmak, birbirini dinlemek ve yardım etmek ve olumlu akran 

ilişkileri kurmak için mükemmel bir derstir. 

Birlikte beste yapın: Farklı nesneleri, konuları, fikirleri temsil 

etmek için hikayeyi, kelimeleri, atmosferi, müzik efektlerini, 

enstrümanları yaratmak için öğrencileri toplu olarak bir parça 

oluşturmak için fikirlerini vermeye davet edin. Yine, yaratıcı süreç 

nihai üründen daha önemli olabilir. 

Kendinizi ifade edin: Tamamen öğrencilerin enstrümanlarını çalma 

biçimleri, tonlamaları, beden dili ve yüz ifadeleriyle kendilerini 

ifade etmelerine odaklanan oturumlar gerçekleştirin. Bir dans veya 

hareket unsuru eklemek isteyebilirsiniz. 

Bilinen parçaları entegre edin: Öğrencilere oluşturabilecekleri boş 

bir tuval vermek yerine, öğrendikleri parçaların ton unsurlarını 

kompozisyonlarına entegre etmesine izin verin, örneğin, başlangıç 

noktası olarak bildikleri bir parçadan bir motif veya cümle 

kullanarak müzikal keşfe çıkmalarını sağlayın. 

5. Bağımsızlık, sorumluluk ve sahiplenme 

Repertuarı düşünün: Bu genel bir nokta olsa da, repertuar, elde 

etmeye çalıştığınız belirli sosyal sonuçlara yönelik çalışmanızda 

önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, amaçlarınızdan biri topluluk 

gururunu artırmaksa, belki repertuarlarınızdan bazıları yerel 

müzik ve tarihi keşfedebilir - örneğin. Liverpool'daki Beatles; eski 

maden kasabası türküleri ve bandoları; Londra'daki Jamaika dans 

salonu müziği, vb. Aynı zamanda, insanların ne istediği, neye 
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ihtiyaç duyduğu veya nelerden hoşlanacağı hakkında 

varsayımlarda bulunmak kolaydır - sonuçlarınızı elde etmek için 

tamamen yeni ve tanıdık olmayan bir şey getirmenin daha etkili 

olması da mümkündür. Her şeyden önce, hangi müzikle çalışırsanız 

çalışın kendi elementinizde olun - tutkunuz ve yeteneğiniz ne tür 

bir repertuar seçeceğiniz konusunda en iyi başlangıç noktası 

olabilir. 

Liderliği teşvik edin: Çocuklardan, örneğin bir çağrı ve yanıt 

etkinliği, ısınma, yürütme için bir tur liderlik yapmalarını isteyin. 

Yine, basit ama etkili ve çocuklar arasında popüler olan bu yöntem, 

aynı zamanda sizin de odanın çevresinde çalışmanıza izin veriyor. 

Yoldan çekilin: Neden dersin başında bir meydan okuma 

oluşturmuyorsunuz ve zaman işleyişi dışında sizin tarafınızdan 

minimum müdahale ile öğrencilerin tüm sınıfı yönetmesine izin 

vermiyorsunuz. Açıkça davet edilmedikçe müdahale 

etmeyeceğinizi bile söyleyebilirsiniz. Örneğin, gruplara melodi 

parçalarını verin ve onları sıraya koyma ve ardından sınıfın geri 

kalanına icra etme, dinamikleri, tempoyu, performans stilini vb. 

seçme konusunda karar verme zorluğunu ayarlayın. Öğrenciler 

daha sonra her bir performansı değerlendirebilir. 

Bir öğrenci komitesi oluşturun: Bu, öğrencilerinizi güçlendirmenin 

ve onların duyulmasını sağlamanın harika bir yoludur. Kendi 

adayları olabilir veya kendilerince oylanabilir ve öğrencilerin 

sesini temsil edebilirler. Öğretmenlere geri bildirim sağlayabilir, 

diğer öğrencileri görevlendirmelerine, yaratıcı veya repertuar 
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kararları vermeye yardımcı olabilir, müzikle ilgilenmek, orkestra 

kurmak, konser davetiyesi tasarlamak ve yazmak, etkinliklerde 

misafir ağırlamak gibi organizasyonel veya idari roller oynayabilir, 

ve şüphesiz ki kendi fikirleriyle gelen birçok öğrenci olacaktır. 

Programınızın diğer bölümlerinden sorumlu farklı gruplarla 

karşılaşabilirsiniz. Örneğin, her hafta öğle yemeğinde buluşmaları 

onlar için iyi olabilir ve akşam yemeği-hanımlarının çalışma-öğle 

yemeği için sıraya girmelerine izin vermeleri oldukça yardımcı 

olabilir! 

Kaydedin, üzerinde düşünün: Bir besteyi veya provayı kaydetmek 

ve sonrasında dinlemek harika bir fikir. Çocukların geri bildirimde 

bulunmalarına, istedikleri ve zevk aldıkları değişiklikleri 

belirlemelerine ve yapmalarına ve başardıklarından gurur 

duymalarına olanak tanır. 

Ters roller: Herkesin öğrenmesini sağlayın. Bir baş öğretmenin 

çocuklarla oturup yan yana ders çalıştığını görmek harika; veya bir 

öğrencinin müzik konusunda bir öğretim asistanına yardım ettiğini 

görmek; ya da sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinden yardım 

istediğini ya da anladıkları bir şeyi onlara göstermek için eşit 

derecede istekli olduklarını duymak. Yetişkinlerin öğrenmesi 

gereken şeyler olduğunu, her zaman kendi rahatlık alanlarında 

olmadıklarını ve onlara yardım edebileceklerini görmek çocuklar 

için çok güçlendirici olabilir. 
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Değerlendirme 

Etkinliği 

  

Yansıtıcı Sorular (ppt sunumundan) 

Ek materyal ● http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf 

● https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-

content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-

book_A5_5.pdf 

● https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpr

ess.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-
education-december-2018.pdf 

● https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolT

ools/downloadFile?id=275018 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?tok

en=Bfi0S4Pn 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?tok
en=wNTrzj10 

  

Ünite 3 Başlık: Sınıfa çeşitlilik getirmek  

Öğrenme 

Çıktıları 

 Bu modülü başarıyla tamamladıktan sonra neler yapabileceksiniz 

(bilgi, beceri ve yetkinlikler)? 

 

http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
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Her kökenden 

gençlerin başarılı 

olabileceği 

sınıfta kapsayıcı 

bir kültürün 

nasıl 

oluşturulacağını 

anlama. 

Bilgi 

Kapsayıcılı

k ve 

çeşitliliğin 

önemi 

hakkında 

temel 

bilgiler. 

 

 

Beceri 

Kapsayıcı bir sınıf 

oluşturmaya yönelik 

stratejiler 

 

Yetkinlik 

Sınıfta karşılaşılan 

zorlukların üstesinden 

gelmeye hazır olma. 

 

Süre: 
2 Saat 

 

İçerikler 

  

Giriş Activitesi: Kapsayıcı bir sınıfa sahip olmak ne anlama gelir ve 

bu öğrenciler için neden faydalıdır? 

 

1. Çeşitlilik ile ne kastedilmektedir ve neden önemlidir? 

Tüm gençler farklıdır ve sınıfa farklı geçmişlere, deneyimlere ve 

beklentilere sahip olarak gelirler. Bu çeşitlilik kutlanacak ve tüm 

öğrenciler oldukları gibi kabul edilme ihtiyaçları karşılandığında 

gelişecekler. Bazen öğrenciler, birbirlerini üzme ya da gücendirme 

korkusuyla farklılık hakkında konuşmaktan utanabilir ya da 

rahatsız olabilir. Ancak, bizi benzersiz kılan şeylerden açıkça ve 
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dürüstçe söz edebildiğimizde, bu çeşitliliğin zenginliğini takdir 

etmenin yanı sıra anlamlı bağlar da kurabiliriz. 

Bu çeşitliliği tanımanın ve kutlamanın bir yolu, farklı kimlik türleri 

hakkında bilgi edinmek için düzenli fırsatlar planlamaktır. 

Örneğin, LGBT topluluğundan gençlerin deneyimlerini paylaştığı 

ve diğer gençlerin karşılaştıkları zorluklar hakkında bilmelerini 

istedikleri şeyleri paylaştığı bir LGBT haftası. Gençler çok görünür 

olmak istemiyorsa, bu isimsiz olarak yapılabilir. 

Örneğin: 

LGBT topluluğu için herhangi bir şeyi değiştirebilseydim, genç 

topluluğa sahip olduğumuz tarihi ve queer halkının güvenli ve 

dünya çapında kabul edilmesini sağlamak için neler 

yapabileceğimizi öğretmeye odaklanırdım. 

Okuldaki LGBTQ+ topluluğu için değiştirmek istediğim şey, daha 

fazla tanınma ve daha fazla insanın, bağırarak incitici hakaretler 

olduğunda meydan okuması ve söylemesidir. 

Tartışma Etkinliği: Kutlayabileceğiniz ve odaklanabileceğiniz diğer 

bazı etkinlikler/çeşitlilik alanları nelerdir? 

 

2. Temel kuralların belirlenmesi 

Herhangi bir grupla başlamanın olumlu bir yolu, o gruba özel 

olarak hazırlanmış bir dizi temel kural oluşturmaktır. Tüm 

katılımcılar buna katkıda bulunabilirlerse, hemen onaylanmış 

hissedecekler ve seslerinin duyulduğunu bileceklerdir. 
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Grup Etkinliği: 

Öğretmen olarak hareket edecek ve temel kurallar hakkında 

konuşmayı kolaylaştıracak bir kişi: 

● Bunu sınıfta yaparken karşılaşabileceğiniz zorluklar 
nelerdir? 

● Bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? 

 

3. Açıklığı teşvik edin 

Bazen gençler farklılıkları tartışmaktan endişe duyarlar. Yanlış bir 

şey söylemek ve gücendirmek korkusuyla kültürleri, ırkları, 

cinsellikleri ve cinsiyetleri hakkında başkalarıyla konuşmak 

istemiyorlar. Öğrencilerin yargılama veya suçlama korkusu 

olmadan soru sorabilecekleri güvenli bir ortam yaratmak, tüm 

öğrencilerin gelişebileceği ve olgunlaşabileceği kapsayıcı bir 

sınıfın hayati bir bileşenidir. 

● Bir öğretmen sınıfta bu açıklığı nasıl modelleyebilir? 

● Çeşitlilik hakkındaki tartışmalarda açıklığı teşvik 

etmenin en etkili yolları nelerdir? 

 

4. Ödüller ve Yaptırımlar 

Gençlerimizi kendilerine uygun davranmaları ve başkalarına 

empati, şefkat ve saygıyla yaklaşmaları için eğitmemiz gerekiyor. 

Açık bir ödül ve yaptırım sistemi, görmek istediklerimizi 

aşılamaya ve öğrencilerin dilleri, üslubu ve başkalarıyla 

etkileşimleri hakkında olumlu seçimler yapmalarına yardımcı olur. 
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Çeşitliliği benimseyen gençleri ödüllendirmenin en etkili yolları 

nelerdir sizce?   

● Çeşitliliği benimseyen gençleri ödüllendirmenin en 
etkili yolları nelerdir sizce? 

● Kapsayıcı olmayı ihmal edenler için uygun yaptırımların 

ne olduğunu düşünüyorsunuz? 

● Kasıtlı hoşgörüsüzlük ile anlayış eksikliği arasında bir 

fark var mı? 

5. Bağlantıları kurmak 

Her türlü ayrımcılık genellikle yanlış anlama ve korkudan doğar. 

Herkese eşit ve adil davranıldığı bir sınıf, anlayış, güven ve olumlu 

ilişkiler kurmak ve geliştirmek için mükemmel bir yerdir. Bunu 

başarmanın bir yolu, gençlerin farklılıklarına odaklanmak yerine 

aralarındaki ortak noktalara odaklanmaktır. Sınıf içinde ortak bir 

amaçları olduğunda, bu anahtar birleştirici faktör haline gelir ve 

güçlü ilişkileri güçlendirmeye ve her türlü ayrımcılık olasılığını 

ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.  

● Ne tür etkinlikler buzları kırabilir ve öğrencilerin işbirliği 

içinde çalışmasına yardımcı olabilir? 

● Müzik, sınıftaki engelleri nasıl yıkabilir ve gençlerin birlik 

olmalarına nasıl yardımcı olabilir? 

Değerlendirme 

Etkinliği 

  

Sınıfınızı çeşitliliğin kutlandığı ve tüm öğrencilerin 

potansiyellerini gerçekleştirebildiği bir sınıf haline getirmek için 5 

adımlık bir kılavuz yazın. 
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Ek materyal ● https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-

inclusive-classroom-12-tips-for-teachers 

● https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-

inclusive-classrooms 

● https://www.cambridge.org/elt/blog/2017/11/15/create

-inclusive-classroom-environment/ 
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