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Αυτο ειναι το πρωτο ενημερωτικο δελτιο για το
εργο Restoring Respect through Music Education
(RRME), το οποιο βασιζεται στις αξιες της
αποκαταστατικης δικαιοσυνης του σεβασμου και
της κατανομης ισχυος, καθως και τις αρχες του
καινοτομου μουσικου προγραμματος κοινωνικης
δρασης "El Sistema". Η κοινοπραξια προκειται να
αναπτυξει, να εφαρμοσει πιλοτικα και επειτα να
κοινοποιησει ευρεως εργαλεια και γνωσεις για
την αναπτυξη ικανοτητων που θα στηριξουν τους
εκπαιδευτικους στην προσπαθεια τους να
βελτιωσουν την ευημερια των μαθητων/ριων
τους σε θεματα διαφορετικοτητας και
κοινωνικης ενσωματωσης. Σκοπος ειναι η
αντιμετωπιση των διακρισεων, του διαχωρισμου
και του ρατσισμου τοσο στα σχολεια, οσο και σε
δομες ατυπης εκπαιδευσης.
Συγκεκριμενα, το προγραμμα επικεντρωνεται
στην ενσωματωση των μαθητων/ριων και νεων
που αντιμετωπιζουν προκλησεις και κινδυνευουν
με κοινωνικο αποκλεισμο, ιδιαιτερα προσφυγες
και αλλα ατομα με μεταναστευτικη βιογραφια. Το
εργο στοχευει στην αναπτυξη ψηφιακου βιβλιου
και ψηφιακω ν μαθηματων, καθω ς και στην
αναπτυξη και δοκιμη ενος καινοτομου
εκπαιδευτικου προγραμματος που θα διδασκει
επαγγελματιες / εθελοντες σε σχολεια και δομες
ατυπης εκπαιδευσης, πω ς να υποστηριξουν
μαθητες/ριες και νεους/νεες να γινουν μεντορες
μουσικης, εστιαζοντας στην αντιμετωπιση της
κοινωνικης περιθωριοποιησης.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Π

ροκειμένου να αναπτυχθει ενα καινοτομο εκπαιδευτικο προγραμμα, οι εταιροι
του εργου πραγματοποιησαν ερευνα απο δευτερογενεις πηγες, ωστε να
κατανοησουν το σχετικο πλαισιο που αντιστοιχει στις χωρες τους και
κατεληξαν σε καποια ενδιαφεροντα ευρηματα.
Αρχικα, ηταν απαραιτητο να γινει κατανοητο το νομοθετικο και κοινωνικο πλαισιο της
καθε χωρας της κοινοπραξιας. Καθε εταιρος εχει εκπονησει μια εκθεση σχετικα με τις
τρεχουσες διαταξεις στη χωρα του για την αντιμετωπιση των κοινωνικων διακρισεων
στην εκπαιδευση, τοσο απο νομοθετικη οσο και απο κοινωνικη πλευρα. Εντοπισαν
επισης παραδειγματα καλων πρακτικων και πιθανους ενδιαφερομενους για το εργο. Τα
αποτελεσματα της ερευνας συνοψιζονται και παρουσιαζονται ανα χωρα στη συνεχεια.
Ολοκληρη η εκθεση ειναι διαθεσιμη κατοπιν αιτηματος.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Οι στοχοι του RRME συμβαδιζουν με τον εταιρο Carmen Sylva” College of Art. Σε αυτο το
Εκπαιδευτικο Ίδρυμα διδασκεται μουσικη με διαφορους τροπους: μουσικα οργανα,
ορχηστρα, χορωδια, σχηματα παραδοσιακης μουσικης, μουσικη δωματιου.
Συμφωνα με την τοπικη ερευνα, πολλοι εκπαιδευτικοι στη Ρουμανια, θα ηθελαν
υποστηριξη απο επαγγελματιες ψυχολογους που θα τους βοηθησουν να εργαστουν
καλυτερα με τα παιδια με μεταναστευτικη βιογραφια. Οι εκπαιδευτικοι απασχολουν τα
παιδια με δραστηριοτητες εκτος του τυπικου εκπαιδευτικου προγραμματος, ωστε τα
παιδια να μπορεσουν να εκφραστουν πιο ελευθερα. Στο Carmen Sylva” College of Art δεν
υπαρχουν πολλα παιδια με μεταναστευτικη βιογραφια, ωστοσο υπαρχουν παιδια που
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αντιμετωπιζουν οικονομικες δυσκολιες η Ρομα, τα οποια βιωνουν προβληματα στην
κοινωνικη τους ενσωματωση.
Μια καλη πρακτικη που εφαρμοζεται ειναι η δωρεαν παροχη μουσικων οργανων σε
παιδια με οικονομικες δυσκολιες, μεχρι το τελος της φοιτησης τους. Συμφωνα με τους
εκπαιδευτικους, το καλλιτεχνικο περιβαλλον βοηθα τα παιδια να μην εγκαταλειψουν τις
σπουδες τους.
Ακομη, οι περισσοτεροι εκπαιδευτικοι θα ηθελαν να υπαρχουν περισσοτερα
κυβερνητικα κοινωνικα προγραμματα μουσικης προς οφελος των παιδιων. Το Carmen
Sylva” College of Art προτεινει τη συνεργασια του Υπουργειου Παιδειας, των τοπικων
αρχων και αλλων ενδιαφερομενων ιδρυματων για να ενισχυσουν αυτη την προσπαθεια.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Manisa Ozel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe ειναι ενα ιδρυμα δευτεροβαθμιας
εκπαιδευσης στην Τουρκια με μαθητες/ριες ηλικιας 14-21, με διανοητικες αναπηριες.
Τα αποτελεσματα της ερευνας παρουσιαζονται σε πεντε υποενοτητες: 1. Παιδια υπο
Καθεστως Προσωρινης Προστασιας, 2. Παιδια με Ειδικες Αναγκες, 3. Σεβασμος στη
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διαφορετικοτητα, 4. Προωρη Εγκαταλειψη του Σχολειου, και 5. Πλαισιο εθνικης
νομοθεσιας.
Παιδιά υπό Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας
Συμφωνα με στατιστικα του 2020, ο Συριακος πληθυσμος υπο καθεστως προσωρινης
προστασιας στην Τουρκια ανερχεται στα 3,638,288 ατομα, ενω περιπου τα μισα
ατομα εμπιπτουν στην ηλικιακη ομαδα 0-18 ετων.
Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
Ο αριθμος των παιδιων που επωφελουνται απο τις υπηρεσιες ειδικης εκπαιδευσης
αυξηθηκε κατα 6.8% κατα το 2019-20, φτανοντας στα 425,774.
Σεβασμός στη διαφορετικότητα
Η πολυπολιτισμικοτητα στο εκπαιδευτικο συστημα της Τουρκιας εχει αυξηθει λογω
των μεταναστευτικων ροων των προσφυγων. Τα παιδια περιθωριοποιουνται απο
συμμαθητες/ριες και εκπαιδευτικους, χωρις να λαμβανουν την καταλληλη στηριξη
για τη σταδιοδρομια τους. Οι εκπαιδευτικοι δεν ειναι καταλληλα καταρτισμενοι/ες
για την υποστηριξη αυτων των παιδιων. Οι LGBT μαθητες/ριες υφιστανται πολλες
διακρισεις, οπως και τα παιδια με ειδικες αναγκες, τα οποια, καποια σχολεια δεν τα
δεχονται να φοιτησουν. Χρειαζεται αρκετη δουλεια για να υποστηριχθουν αυτοι οι
μαθητες/ριες στον αγωνα κατα των διακρισεων.
Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου
Ένας απο τους κρισιμους δεικτες προσβασιμοτητας στην εκπαιδευση ειναι η προωρη
εγκαταλειψη του σχολειου. Στην ΕΕ η προωρη εγκαταλειψη το 2019 ηταν 10, 9% και
το 2020, ηταν λιγοτερη απο το 10% ενω στην Τουρκια το 2019 καταγραφηκε στο
28,9%.
Πλαίσιο εθνικής νομοθεσίας
Συμφωνα με το αρθρο 42 του Συνταγματος της Δημοκρατιας της Τουρκιας, σχετικα με
ατομα που στερουνται εκπαιδευσης και καταρτισης, η πρωτοβαθμια εκπαιδευση
ειναι υποχρεωτικη για ολους τους ανδρες και ολες τις γυναικες πολιτες και ειναι
προσβασιμη μεσω των κρατικων σχολειων. Η εθνικη νομοθεσια στην Τουρκια, ειδικα
για την εκπαιδευση των παιδιων με αναπηρια, μπορει να θεωρηθει παραλληλη με
τους διεθνεις κανονισμους. Το Ενδεκατο Σχεδιο Αναπτυξης αναφερεται στην: παροχη
εκπαιδευσης χωρις αποκλεισμους και ευκαιριες δια βιου μαθησης για ολα τα ατομα,
και κυριως την αυξηση παραγωγικων και ευτυχισμενων ατομων με δημοκρατικες
αξιες και εθνικη κουλτουρα, ανοιχτα στη συμμετοχικοτητα και την επικοινωνια, με
εντονη καλλιτεχνικη και αισθητικη αναπτυξη και τεχνολογικες γνωσεις. " Ωστοσο δεν
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υπαρχουν πολιτικες και αποφασεις που να εξασφαλιζουν την "εκπαιδευση χωρις
αποκλεισμους".

ΚΥΠΡΟΣ
Η ερευνα που διεξαχθηκε απο το Κεντρο Κοινωνικης Καινοτομιας Κυπρου δειχνει οτι
διαφορες μελετες για το Εκπαιδευτικο Συστημα της Κυπρου καταδεικνυουν οτι
καποιοι/ες μαθητες/ριες αντιμετωπιζουν περισσοτερες δυσκολιες απο αλλους/ες.
Υπαρχουν πολιτικες για την ενσωματωση παιδιων που αντιμετωπιζουν περισσοτερες
προκλησεις οπως με μεταναστευτικη βιογραφια και ειδικες αναγκες. Ωστοσο,
προσφερονται περιορισμενα επιμορφωτικα προγραμματα στους εκπαιδευτικους στο
δημοσιο τομεα και δυστυχως η καταρτιση τους δεν ειναι ικανοποιητικη για να
μπορεσουν να καλυψουν το κενο αναμεσα στους/στις μαθητες/ριες. Γι' αυτο, ειναι
απαραιτητο να ενισχυθουν οι δεξιοτητες των εκπαιδευτικων για να συμβαλουν στη
δημιουργια ενος ποικιλομορφου περιβαλλοντος αποδοχης. Ειναι αποδεδειγμενο οτι οι
καλλιτεχνικες πρακτικες μπορουν να διεγειρουν τη μαθησιακη εμπειρια και να
στηριξουν την κοινωνικη ενταξη. Για το λογο αυτο, το RRME στοχευει στην ενισχυση
των δεξιοτητων των εκπαιδευτικων στην κοινωνικη ενταξη μεσω της μουσικης
εκπαιδευσης.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η ερευνα στα πλαισια του εργο RRME, για το εθνικο πλαισιο στη Γερμανια διεξαχθηκε
απο το ερευνητικο κεντρο Afridat UG, στη Βοννη. Συνοπτικα, η μελετη εδειξε οτι οι
μειονεκτουντες μαθητες/ριες εχουν χαμηλοτερη αποδοση στα γερμανικα σχολεια και
εχουν υψηλοτερο ποσοστο προωρης εγκαταλειψης του σχολειου απο τους/τις
συμμαθητες/ριες τους. Οι λογοι ειναι τα γλωσσικα εμποδια, οι πολιτιστικες
ιδιαιτεροτητες και το αγνωστο περιβαλλον.
Τα τελευταια χρονια, εχουν σχεδιαστει και εφαρμοστει πολλες πολιτικες και
προγραμματα οπως η Υποστηριξη για την προσβαση στην Εκπαιδευση στην Προσχολικη
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ηλικια και Υπηρεσιες Υγιεινης και Φροντιδας (Gute-KiTa-Gesetz), Sprach-Kitas, DaZ
macht Schule κ.λπ. Στοχος ειναι η αντιμετωπιση των δυσκολιων των μειονεκτουντων
μαθητων/ριων και των δασκαλων τους με εμπρακτα αποτελεσματα, ιδιως στον τομεα
των γλωσσικων φραγμων και στην οικειοποιηση του καινουριου περιβαλλοντος.
Παρ 'ολα αυτα, απο οσο γνωριζουμε, η χρηση της «αποκαταστατικης δικαιοσυνης» η της
εφαρμογης προγραμματων κοινωνικης εκπαιδευσης οπως το «El Sistema» για την
αντιμετωπιση των πολιτισμικων διαφορων στα σχολεια φαινεται να παραμενει
ανυπαρκτη, η υπαρχει υπο διαφορετικο πλαισιο. Ως εκ τουτου, προτεινεται η
συστηματικη καταρτιση των εκπαιδευτικων για τη διαφορετικοτητα και τις βασικες
αξιες της «αποκαταστατικης δικαιοσυνης» και του «El Sistema» ωστε να αποκτησουν
ανοιχτο πνευμα για τις πολιτιστικες ιδιαιτεροτητες. Κατα συνεπεια θα μπορεσουν να
βοηθησουν τους μαθητες/ριες να μαθουν πως να συνεργαζονται ως ομαδα για την
αντιμετωπιση του ρατσισμου, των προκαταληψεων και των διακρισεων.

ΙΣΠΑΝΙΑ
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Η ερευνα που διεξηγαγε η ΜΚΟ Caminos, παρουσιαζει αποτελεσματα απο μελετες που
δειχνουν οτι η Ισπανια εχει το 7ο υψηλοτερο ποσοστο ατομων που κινδυνευουν απο
φτωχεια και αποκλεισμο μεταξυ ολων των χωρων της ΕΕ, καθιστωντας την κοινωνικη
ενταξη ενα πολυ σημαντικο θεμα στην εκπαιδευση. Υπαρχουν πολλα διαδικτυακα και δια
ζωσης προγραμματα στην Ισπανια, με στοχο την ενισχυση της κοινωνικης ενταξης, ειδικα
για παιδια. Παρα την προφανη αναγκη για αλλαγη, ολα αυτα τα προγραμματα αποτελουν
εξωσχολικες δραστηριοτητες η προαιρετικα μαθηματα, ενω η αντιμετωπιση των κινδυνων
αποκλεισμου και ο τροπος αλληλεπιδρασης με ατομα που διατρεχουν κινδυνο αποκλεισμου
δεν αποτελουν μερος της βασικης εκπαιδευσης. Ένα αλλο ζητημα ειναι οι διαφορες σε
υπηρεσιες και μαθηματα που προσφερονται στην Ισπανια, οπου η καθε αυτονομη
κοινοτητα καθοριζει το εκπαιδευτικο προγραμμα, με προσανατολισμο μονο στο εθνικο
πλαισιο. Η ερευνα κατεστησε σαφες οτι υπαρχει προφανης αναγκη για διδακτικο υλικο για
την προωθηση της αποδοχης της διαφορετικοτητας, της επιλυσης των συγκρουσεων και
της βελτιωσης της κοινωνικης ενταξης.
Οι καλυτερες πρακτικες που εφαρμοζονται στην Ισπανια, διεξαγονται απο κοινοτικα
κεντρα η προσφερονται σαν προαιρετικα μαθηματα στα σχολεια η απο αλλους
οργανισμους. Ο οργανισμος Ayuda en Accion
́ καθιερωσε το προγραμμα “Aquı́ tambien
́ ” το
οποιο περιλαμβανει πολλα προγραμματα στην Ισπανια, υποστηριζοντας παιδια και
εφηβους/ες που βρισκονται στο οριο της φτωχειας και του κοινωνικου αποκλεισμου. Τα
προγραμματα στοχευουν στην αντιμετωπισης του αποκλεισμου μεσω των δημιουργικων
τεχνων, οπως και το RRME. Η διαφορα ειναι οτι το RRME περιλαμβανει επισης, αξιες της
αποκαταστατικης δικαιοσυνης που θα βοηθησουν τα παιδια και τους εφηβους να
ξεπερασουν τις διαφορες και τις συγκρουσεις και να μειωθουν οι ανισοτητες.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Συμφωνα με το Abbey College, ενα γυμνασιο στο Cambridgeshire, το μεγαλυτερο
προβλημα που αντιμετωπιζουν οι μειονεκτουντες μαθητες/ριες που βρισκονται σημερα
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στο Ηνωμενο Βασιλειο ειναι οι επιπτωσεις απο το κλεισιμο των σχολειων λογω της
πανδημιας Covid 19. Αυτα τα ζητηματα περιλαμβανουν την ψηφιακη φτωχεια, τα
χαμηλα κινητρα και την ελλειψη γονικης υποστηριξης στο σπιτι. Οι μειονεκτουντες
μαθητες/ριες επηρεαστηκαν αρνητικα απο το κλεισιμο και ως εκ τουτου το χασμα
μεταξυ των μαθητων/ριων αυξηθηκε σημαντικα αυτη την περιοδο.
Η κυβερνηση του Ηνωμενου Βασιλειου εχει δεσμευσει 300 εκατομμυρια λιρες για να
στηριξει τα προβληματα που προεκυψαν λογω της πανδημιας, αλλα το ζητημα ειναι πως
θα μπορουσε να ειναι αποτελεσματικη η στηριξη. Μια προταση ειναι να γινουν
μεγαλυτερες σχολικες ημερες και λιγοτερες διακοπες, αλλα αυτο ειναι προβληματικο
οσον αφορα την ευημερια των μαθητων/ριων. Οι μαθητες/ριες αγχωνονται υπο την
πιεση να καλυψουν τον χαμενο χρονο και να φτασουν στο αναμενομενο επιπεδο στα
βασικα μαθηματα, ωστε να προαχθουν. Ωστοσο εχει αναγνωριστει επισης οτι η
ενασχοληση με τις τεχνες και τον αθλητισμο, βοηθουν ωστε οι νεοι/νεες να μην
αισθανονται καταβεβλημενοι/ες.
Υπαρχουν πρωτοβουλιες στο Ηνωμενο Βασιλειο, οπως το Arts Αward και το «In
Harmony» που επιτυγχανουν την αναπτυξη εμπιστοσυνης, ανθεκτικοτητας και ηγεσιας
μεταξυ των μειονεκτουντων νεων, αλλα προς το παρον δεν υπαρχουν προγραμματα
καταρτισης φορεων για ζητηματα αποκαταστατικης δικαιοσυνης και σεβασμου της
αποκαταστασης μεσω της μουσικης εκπαιδευσης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με βαση τα ευρηματα απο τις μελετες σε εθνικο πλαισιο, η αναγκη κοινωνικης ενταξης
στην αντιμετω πιση της προωρης εγκαταλειψης του σχολειου, η υποστηριξη
μαθητων/ριων με αναπηριες, η ενδυναμωση των μαθητων/ριων μεταναστων ειναι
υψιστης σημασιας. Παρολο που υπαρχουν παιδαγωγικες πρακτικες, εργαλεια για
εκπαιδευτικους, κυβερνητικη χρηματοδοτηση και προγραμματα σε ορισμενες χωρες,
που εστιαζουν στην ποικιλομορφια και την κοινοτικη συνοχη, πρεπει να γινουν
περισσοτερα για την αντιμετωπιση αυτων των ζητηματων. Ως εκ τουτου, το εργο RRME
αποτελει χρησιμο εργαλειο για τη γεφυρωση του χασματος.
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

www.afridat.org

www.colegiul-carmensylva.ro

www.abbeycollege.cambs.sch.uk

www.csicy.com

www.asoccaminos.org
www.manisaisuygulamamerkezi.meb.k12.tr
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www.rj4all.info

