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MÜZİK EĞİTİMİ İLE SAYGIYI ONARMAK

RRME promosyonu
E-Kurslar
Atölye Çalışması ve Eğitim

Uygulamada Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Onarmak
projesi: İngiltere'de RJ4All Gençlik Kulübü'nde
onarıcı müzik uygulaması
RJ4All International Institute, yarı dönem gençlik
kulübünde Müzik Eğitimi Yoluyla Saygıyı Geri
Getirme (RRME) projesini uygulamaya koydu.
RJ4All, yoksulluğu ele alma ve çocuklara ve
gençlere yerel fırsatlar sunma misyonunun bir
parçası olarak, RJ4All Gençlik kulüplerini tanıttı.
Yarıyıl tatillerinde ve okul tatillerinde (Noel,
Paskalya ve yaz tatili) yapılan bu çalışmalar
yaklaşık bir hafta sürdü ve çocukları ve gençleri
zihinlerini, kalplerini ve bedenlerini hedef alan
çeşitli etkinliklere dâhil etmeyi amaçladı. Gençlik
Kulüplerimiz RJ4All Rotherhithe Toplum
Merkezinde düzenlenmiştir ve etkinlikler gençlik
çalışanlarımız ve son derece nitelikli Bireysel
Antrenörler, sanatçılar, müzisyenler ve proje
görevlileri tarafından gerçekleştirildi.
Mayıs 2022 yarıyıl gençlik kulübünde, onarıcı
adalet müziğini kullanarak RRME projesini
hayata geçiren günlük müzik etkinlikleri
gerçekleştirdik. Sonuç olarak, onarıcı müziğin
klişeleri nasıl yıkabileceğini, kültürel farkındalığı
nasıl artırabileceğini ve topluluk uyumunu nasıl
iyileştirebileceğini gösteren anlara tanıklık ettik.
RJ4All Gençlik Kulüpleri hakkında daha fazla
bilgi edinmek için: https://www.rj4all.info/youthclubs. https://www.rj4all.info/youth-clubs
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Almanya'da RRME kursu tanıtımı!
Afridat UG, hem Almanya'da hem de Avrupa'da E-kursu teşvik etmek ve yaymak için aktif olarak
çalışıyor. Nisan ayı boyunca Afridat UG, Duisburg Almanya'da Life Learning Development e.v.
tarafından düzenlenen bir çalıştayda 30 Avrupalı genç Katılımcı arasında E-kursu tanıtma fırsatı
buldu.
Sunum süresi 1:30 saatti ve şunları içerir: RRME projesinin ayrıntılı açıklaması, E-kursu ve RRME
E-kursu'ndaki çeşitli aktiviteler. Bu kurs ve proje hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklarla
çalışan bazı katılımcılar vardı.
Bunun yanı sıra, Afridat UG, Sosyal Medya aracılığıyla yaymak için Almanca E-Kursuna hızlı
erişim için QR kodları üretti.
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İspanya'da eğitim atölyeleri!
Kasım 2021 ile Ocak 2022 arasında Asociación Caminos, müzik eğitimi ve bunun sosyal içerme,
çatışma çözümü ve hassas konuları ele alma üzerindeki etkisi hakkında 3 atölye çalışması
düzenledi.
Eğitim sırasında katılımcılar, Onarıcı Adalet ve Avrupa'daki en iyi uygulama örnekleri hakkında
daha fazla bilgi edindiler. Ayrıca, katılımcılar sosyal içermeyi geliştirmek için öğrencilerine
doğrudan uygulayabilecekleri belirli müzik etkinlikleri hakkında daha fazla şey öğrendiler.
Çalıştaylar, sağlık kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ancak katılımcılara,
egzersizleri öğrencileriyle nasıl uygulayacaklarına dair talimatlar sunan, etkinliklerin video
örnekleri verildi.
Videolar:
https://youtu.be/_PTQcSy_0lU (Katılımcılardan dinledikleri müziğe ve konuya göre çizim
yapmaları istendi. Dolayısıyla duygular çizimler aracılığıyla yansıtıldı ve tartışıldı.)
https://youtu.be/5iEB1FCRV8s (Katılımcıların bu konudaki duygularına uygun bir şarkı bulmaları
için bir konu ve süre verildi ve duygularını grupla paylaşmaları istendi)
Öğretmenler, eğitmenler ve eğitimdeki öğrencilerin öğretmen olmaları için katıldığı çalıştaylara,
öğretmenlik yolculuklarının başlangıcından itibaren bilgi ve becerilerini geliştirmeleri sağlandı.
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Kıbrıs'ta müzik eğitimi çeşitliliği kucaklıyor!
Geçtiğimiz aylarda, Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI), CSI tarafından düzenlenen Diversity &
Social Inclusion fuarı sırasında RRME broşürleri dağıtarak projeyi yaygınlaştırdı. Çeşitliliği ve
sosyal içermeyi kutlamak için 100 göçmen ve yerliyi bir araya getiren 2 günlük bir fuardı!
CSI ayrıca, Building Bridges V(irtual) Uluslararası Konferansı sırasında “Zor Zamanlarda Farklı
Öğrencilerin Kapsayıcı Eğitimine Yönelik En İyi Uygulamalar” başlığı altında projeden bahsetti.
Ayrıca, CSI, derslerinde metodolojinin avantajlarından yararlanmaları için eğitimcilere ve
eğitmenlere kayıt olmaları için RRME Yunanca e-kursunu tanıtmaya devam ediyor.

RRME Yunanca e-kursuna bugün
kaydolun!
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Türkiye'de Engelli Çocuklarla Ulusal
Bayramların Müzik ve Dansla Kutlanması !
Türkiye'de her yıl kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şenliklerinde Manisa Özel Eğitim
Uygulama Okulu, diğer özel eğitim okullarıyla iş birliği içinde okul bahçesinde birbirinden güzel
dans ve müzik gösterileri gerçekleştirdi. Uzun süredir bu etkinliğe hazırlanan özel çocuklarımız,
büyüleyici dans koreografileriyle izleyenlerin kalbini kazandı. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencileri, Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe birbirinden
eğlenceli kostümleri ile renk kattı.
Ayrıca okulun özel öğrencileri, Türkiye'de kutlanan Engellilik Farkındalık Haftası (10-16 Mayıs
2022, Türkiye) ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hazırladıkları gösterilerle
beğeni topladı. Çok sayıda veli ve çok sayıda engelli çocuğun katılımının yanı sıra Yunusemre
İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürümüz etkinliğe katılıma dikkat çekti.

Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencilerinin hazırladığı sahne performansları
seyircilerden tam not aldı. Özel öğrenciler vurmalı çalgılar, modern dans koreografileri, ritmik
jimnastik gösterileri, oratoryolar ve güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin seslendirdiği Türk tarzı
müzik eşliğinde yapılan danslardan oluşan ritim grupları ile tüm becerilerini sergilediler.

Duyuru!
Okulun artık bir müzik odası var! Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği elliden fazla
enstrüman ile daha zengin içerikli müzikal faaliyetler gerçekleştirebilecekler. Davullar
ve çeşitli perküsyonlar, elektronik piyano, ses mixeri, tumba kahon, gitarlar ve daha
fazlası!
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Ortaklardan Güncellemeler
RRME projesi ayrıca atölye çalışmalarını bir e-kurs formatında sağlar:
Kavram yanılgıları ve klişelere dayalı olarak bir öğrenciye diğerlerinden
farklı veya adaletsiz davranıldığını gördünüz mü? Öğrencileriniz
arasındaki anlaşmazlıkları taraf tutmadan çözmekte hiç zorlandınız mı?
Kapsayıcı bir sınıf oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin ve saygıyı,
katılımı ve anlayışı geliştirmek için müzik etkinlikleri hakkında bilgi
edinmek için diğerlerine katılabilirsiniz!
E-kurs, ilgi çekici etkinlikler ve bilgiler sunar, sertifikalıdır ve 6 ayrı dilde
hazırlanmıştır.

İngilizce Versiyon

Almanca Versiyon
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İspanyolca Versiyon

Yunanca Versiyon

Türkçe Versiyon

Romence Versiyonu

RRME Ortakları

7

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.
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