IO2: MaMuMi Müzik Atölyesi Kılavuzu
GÖÇ MÜZIĞININ HARITALANMASI
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Önsöz
MaMuMi - Göç Müziğinin Haritalanması projesi kapsamında, ulusötesi
ortaklık mevcut belge olan MaMuMi Müzik Atölyesi Kılavuzu nı geliştirdi.
“Göç, Covid 19 ve iklim değişikliğinden etkilenen mevcut ve hızla değişen
bir Avrupa bağlamında, sosyal acil durumların üstesinden gelmek için
yenilikçi yaklaşımlara güçlü bir ihtiyaç var”.
Yenilikçi eğitim alanları, kuşkusuz, AB genelinde yaygın olan çeşitlilik
ve sosyal içerme sorunlarının üstesinden gelmeye aktif olarak
yardımcı olabilecek daha geniş entegrasyon stratejilerinin bir parçasını
oluşturmaktadır. Proje, ortakların geniş deneyim ve uzmanlığı ile
güçlendirilmiş, bu kadar acil bir ihtiyaca dayanmaktadır.
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Proje
MaMuMi “Göç Müziğinin Haritalanması”, kültürlerarası yetkinlik aracı
olarak müzik ve şarkı hakkında konuşmaya odaklanan, iki yıllık panAvrupa müzik mirası projesidir. Erasmus Plus programı tarafından
ortaklaşa finanse edilmektedir (KA2: Stratejik Ortaklıklar | Yetişkin
eğitimi) ve Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya ve
İngiltere’den 7 ortağı bir araya getiriyor.
Proje, bir entegrasyon aracı olarak müzik alanında teori ve pratiğin
gözden geçirilmesinden sektördeki STK’lar tarafından kullanılabilecek
bir kullanım kılavuzunun kolaylaştırılmasına doğru ilerliyor. Proje ayrıca
atölyeden örnek olay incelemelerinin ses koleksiyonuna ve son olarak,
her göçmenin miras aldıkları müziğin hikayesini bir başlangıç noktasına
yerleştiren ve Avrupa’daki yolculuğunun izini süren etkileşimli bir
haritaya taşınıyor.
MaMuMi, müzikle ilgili hikaye anlatımını, olumsuz klişeye karşı koymak
için olumlu bir mekanizma olarak kullanmayı ve açıklayıcı alanlar açmayı
hedefliyor.

Ana nesneler:
Göçmenlere şarkı hikayelerini anlatmak için müzik
kullanabilecekleri ve böylece yeni veya hoş olmayan
bir ortamda özgüven ve önemi artırabilecekleri bir alan
sağlamak;
Göçmenlerle birlikte STK’larda çalışan personele, hedef
kitlelerinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak
bir araç (MaMuMi atölyesi) sunmak;
Yeni teknolojiler aracılığıyla göçmen hikayelerini ve
yolculuklarını kanıtlamak için
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MaMuMi, 24 aylık uygulaması boyunca aşağıdakileri yapmayı hedefliyor:
 Metodolojik bir çerçeve geliştirin (IO1);
 Katılımcıların Şarkı Hikayeleri yönteminde eğitileceği ısmarlama
bir kılavuz ile MaMuMi Müzik Atölyeleri gerçekleştirin (IO2);
 MaMuMi web sitesinin bir parçası olarak katılımcıların hikayeleri
çevrimiçi arşive yükleyeceği MaMuMi Ses Koleksiyonunu
oluşturmak için (IO3);
 ayrı şarkı hikayelerinin (ses ve müzik klipleri) sanal bir haritaya
ekleneceği “MaMuMi Müzik Göç Haritası” geliştirmek için (IO4);
 projeyi ve yolculuğunu detaylandıran bir “dilekçe kâğıdı” yazmak
(IO5).

Bu kılavuz kime hitap ediyor?
Bu kılavuzun hitap ettiği ana hedef, göçmenlerle çalışan STK personeli
ve toplum çalışanlarıdır. Daha önce ortaya konulduğu gibi, son sosyal
aciliyetler, toplumda yaratılmakta olan sosyal boşluğu kapatmak için
gerçekten etkili olabilecek yeni yaklaşımlara ve metodolojilere güçlü bir
ihtiyaç yaratmıştır. STK personeli genellikle göçmenlerin yasal, barınma,
eğitim ve refahla ilgili endişeleriyle görevlendirilir ve yalnızca idari bakış
açısından değil, aynı zamanda insan ilişkileri ve etkileşimler açısından
da pek çok zorluk vardır. Bu proje, kültürler arası iletişim ve duygusal
anlayış için alan açar ve böylece her iki tarafın da faydalarıyla ev sahibi
ve göçmen katılımcılar arasındaki bağları güçlendirir.
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MaMuMi Müzik Atölyesi Kılavuzu
Bu kılavuz, temel olarak eğitimcilere (STK personeli, kolaylaştırıcılar,
göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları) hitap eden ve bir MaMuMi
Şarkı Hikayesi Atölyesi hazırlamak ve uygulamak için gereken tüm
adımlarda (hazırlık, etik ve takip talimatları dahil) onlara rehberlik eden bir
kullanıcı kılavuzudur, MaMuMi metodolojisinin temel unsurlarından biri.
MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi nedir?
MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi, müzik hakkında konuşmanın
kültürlerarası iletişimi mümkün kıldığı bir alanı temsil eder. Basitliği,
aktarılabilirliği ve alaka düzeyi açısından yüksek etki potansiyeline sahiptir.
Eğitmenler tarafından ve eğitmenler için hazırlanan bu, çeşitlilik için
katılımcı medya metodolojileri (dijital hikaye anlatıcılığından) üzerine
kurulmuş bir rehberdir ve eğitmenlerin metodolojiyi akranlarına
aktarmasına yardımcı olarak yerel/ulusal düzeyde yöntemleri
basamaklandırarak aktarılabilir bir üründür.
Bu çıktıyı tamamlamak için 4 ana faaliyet tanımlanmıştır:
• O2-A1: Proje ortakları arasında 12 eğitmene MaMuMi atölye
eğitimi verin ve kaydedin. UOG, bir MaMuMi Müzik Atölyesinin
tüm adımlarını kapsayan bir eğitim videosu çekti. Video artık
MaMuMi web sitesinde barındırılmaktadır ve aktarılabilir bir
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kaynaktır. Eğitim videosu, ses yakalama süreçlerini, “MaMuMi
Şarkı Hikayesi atölyesi” nin uygulanması için Spotify’ın nasıl
kullanılacağını, uygularken faydalı ipuçlarını içerir (videoyu
MaMuMi web sitesinin Sonuçlar bölümünde bulabilirsiniz:
https://mamumi.eu/results/);
• O2-A2: Eğitmenler MaMuMi atölye eğitimini 20 ek ortak
personele (göçmenlerle çalışan) kademelendiriyor: Çevrimiçi
eğitim almış tüm ortaklar, ek ortak personele ve bağlı kuruluşlara
kademeli eğitim aldı;
• O2-A3: 3 ses örneği içeren MaMuMi Atölye Kılavuzunu geliştirin:
proje konsorsiyumu, sesli örneklerle birlikte bu Kılavuzu geliştirdi;
• O2-A4: Kılavuzun konsorsiyum dillerine çevirisi ve
yaygınlaştırılması: Tüm ortaklar kılavuzu kendi ana dillerine
çevirdi ve sosyal medya ve internet aracılığıyla yaydı.
IO2’nin lideri olan “Centro per lo Sviluppo Creativo ‘Danilo Dolci’ (CSC)”,
kültürlerarası diyaloğu ve kuşaklar arası çatışmayı teşvik etmek için
katılımcı müziğe dayalı bir araç oluşturmak için bu çıktı üzerinde çalıştı.
Bu, müzik hakkında konuşmanın, sohbeti daha karmaşık konulara
doğru genişletmek için tetikleyici olduğu bir araçtır. Bunu yapmak
için CSC, müzik ve kültürlerarası iletişimin başroller olduğu MaMuMi
projesine uyarlanmış özel alıştırmalarla “BOEMI” (Müzik Araştırmaları
ve yeni medya yoluyla İstihdam becerilerimizi Geliştirme) adlı önceki
Avrupa projelerinden esinlenerek resmi olmayan etkinlikler geliştirdi.
Bu alıştırmalar, bu kılavuzun aşağıdaki bölümlerine dahil edilmiştir:
“Hayatım ve notlarım”, “Müzik geleneklerini paylaşmak” ve “Kendinizi
müzikle ifade edin”, “Hazırlık” bölümünde; “Notları değerlendirme”,
“Takip için talimatlar” bölümünde.
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Hazırlık
“MaMuMi Şarkı Hikayesi Çalıştayı” nı hazırlarken, eğitmenlerin/
kolaylaştırıcıların aşağıdaki bağlantıdaki MaMuMi web sitesinde bulunan
IO2 ile ilgili tanıtım videosunu izlemeleri önemlidir: https://mamumi.
eu/results/. Videoyu izlemek, eğitmenlere/kolaylaştırıcılara “MaMuMi
Müzik Şarkı Hikayesi Atölyesi” ni hazırlamak ve uygulamak için gereken
tüm bilgileri verecektir.
Özellikle eğitmenler / kolaylaştırıcılar:
• “Şarkı Hikayesi” nin anlamını ve müziğin önemini öğrenecekler;
• faaliyetlerin uygulanmasına izin vermek için kullanılacak
katılımcılar için MaMuMi onay formuna aşina olacaklar;
• lojistikten içeriğe kadar atölyenin hazırlanmasına aşina olacaklar;
• atölyeyi yürütmek için kullanılacak soruların bir listesini
öğrenecekler;
• atölyeyi mümkün olan en iyi şekilde uygulamak için ipuçlarına
aşina olacaklar;
• atölye etkinliklerini desteklemek için Spotify’da çalma listeleri
oluşturmaya alışacaklar;
• Yüz yüze mümkün olmadıklarında çevrimiçi atölyelerin nasıl
düzenleneceğini öğrenecekler;
• bir cep telefonu veya ses kaydedici kullanarak şarkı hikayelerini
mümkün olan en iyi şekilde nasıl kaydedeceklerini öğrenecekler.
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Atölye çalışmasına başlamak için atölye içinde daha rahatlatıcı bir
atmosfer yaratmak için bir buz kırıcı kullanılması tavsiye edilir. MaMuMi
buz kırıcılar, normal buz kırıcılardan biraz daha karmaşıktır, daha fazla
zaman alır ve daha yapılandırılmış bir hedefe sahiptir, çünkü atölye,
müzikle birlikte çalışmak için tüm katılımcıların aynı yolda olması gerekir.
Bu ısınma aktivitelerinden bazıları, özellikle biraz müzik deneyimi
olan göçmenlerle çalışıyorsanız veya müzisyen ise aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır. Grubunuzun müzik deneyimi yoksa, müzik deneyimi sıfır
veya çok az olan katılımcılar için daha uygun olan 4 numaralı buz kırıcıyı
kullanabilirsiniz. Katılımcılara konuşmak istedikleri en az bir şarkıya
sahip olmalarını hatırlatın.

MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi için buz kırıcılar.
Lütfen, hedef grubunuzun/göçmen grubunuzun profilini ve öğrenme
hedefinize ulaşmak için en uygun olanı seçme ihtiyacını dikkate alın.
(bu onlar için, hayatlarında bu müzik parçasının onlara hatırlattığı bir
dönemden söz edebilmek için).
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Buz kırıcı 1
BAŞLIK

MALZEMELER

HEDEF GRUBU
AMAÇ

FAALIYETIN
TANIMI

FAALIYETIN
SÜRESI

ÖĞRENME
ÇIKTISI

Hayatım ve notlarım
•
•
•
•

Müzik aletleri (davul, perküsyon, gitarlar vb.)
Projektör
Beyaz tahta
Yapışkan not defteri

18-30 yaş arası göçmenler
• Birbirlerini tanımak için
• Katılımcıların hayatında müziğin önemini ve rolünü
anlamak
Eğitmen/kolaylaştırıcı, göçmenlere ülkelerindeki çeşitli
geleneksel müzik türlerini dinleme konusunda rehberlik
eder. Göçmenler müziğin hayatlarındaki önemini
tartışıyor. Eğitmen/kolaylaştırıcı, farklı etnik kökenlerden
insanları bir araya getiren geleneksel müziğin önemini
açıklar. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, bölgelerinden
gelen geleneksel müzik ve modern müzik örneklerini
ve bu müziğin veya şarkıların hayatlarında oynadığı rolü
veriyor.
1 saat

Bu buz kırıcıyı tamamladıktan sonra, katılımcılar
aşağıdaki yetkinlikleri geliştirecekler:
• Kendini yansıtma
• İletişim yetenekleri
• Kültürlerarası, nesiller arası ve etnik gruplar
arası diyaloğu teşvik etmek için müziğin önemini
anlamak
• Dinleme ve anlama becerileri
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Buz kırıcı 2
BAŞLIK

Müzik geleneklerini paylaşmak

MALZEMELER

Müzik aletleri

HEDEF GRUBU

20-30 yaş arası göçmenler

AMAÇ

FAALIYETIN
TANIMI

FAALIYETIN
SÜRESI

ÖĞRENME
ÇIKTISI

Birbirinizi nasıl dinleyeceğinizi öğrenmek için
Göçmenler ülkelere göre gruplara ayrılır. Her grup
geleneksel bir müzik üzerinde anlaşır ve bir melodiyi
prova etmeye ve çalmaya başlar. Bir süre sonra, her
grubun bir üyesi başka bir gruba geçerek ilkinin müziğini
ikinciye getirerek gelenekleri ve tarzları karıştırarak
yeni müzik parçaları yaratır. Provadan sonra, her grup
oluşturulan yeni müziği diğer katılımcılara sunar.
1.5 saat
Bu buz kırıcıyı tamamladıktan sonra, katılımcılar
aşağıdaki yetkinlikleri geliştirecekler:
• Dinleme ve anlama becerileri
• Grup halinde çalışma ve işbirliği
• Açık fikirlilik
• Yaratıcılık
• Kültürlerarası diyalog ve farkındalık
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Buz kırıcı 3
BAŞLIK

MALZEMELER

HEDEF GRUBU
AMAÇ

FAALIYETIN
TANIMI

FAALIYETIN
SÜRESI

ÖĞRENME
ÇIKTISI

Kendinizi müzikle ifade edin
•
•
•
•

Müzik aletleri
Çeşitli nesneler
Geri dönüştürülmüş malzemeler
Sandalyeler

20-30 yaş arası göçmenler
Müzik yoluyla kendini nasıl ifade edeceğini öğrenmek
için
Bu buz kırıcı ile göçmenler kendilerini sunmak ve ifade
etmek için kelimeler yerine müzik ve notalar kullanıyor.
Her katılımcı bir şarkı, melodi veya ritim seçer ve kim
olduğunu açıklamak için onu çalar veya söyler; Her
katılımcı oynadıktan sonra, diğerleri dinlediklerine
göre katılımcının kişiliğinin bazı özelliklerini tahmin
etmeye çalışır. İkinci turda da aynı şey yapılır ancak
her katılımcının müziğin kendisi için neyi temsil ettiğini,
müziğin neden hayatında önemli olduğunu ifade etmesi
gerekir. Daha önce olduğu gibi, katılımcılar diğerlerinin
ne iletmek istediğini tahmin edebilir.
1 saat
Bu buz kırıcıyı tamamladıktan sonra, katılımcılar
aşağıdaki yetkinlikleri geliştirecekler:
• Kavrama becerileri
• Kendini yansıtma
• İletişim ve dinleme becerileri
• Yaratıcılık
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Buz kırıcı 4
BAŞLIK

İki hit şarkı ve bir hit mucize

MALZEMELER

C/D

HEDEF GRUBU

20-30 yaş arası göçmenler

AMAÇ

FAALIYETIN
TANIMI

FAALIYETIN
SÜRESI

 Katılımcıların kendilerini tanıtmalarını sağlamak
 Dikkatini grubun her bir üyesine odaklamak
Eğitmen/kolaylaştırıcı, her katılımcıdan üç şarkıyı
paylaşmasını ister - şarkılar mutlu veya olumlu
anlarla bağlantılı olduğu için sevdikleri iki hit şarkı ve
kötü veya hüzünlü anlarla bağlantılı bir şarkı.
Sonra herkes soru sorarak hangisinin “kötü
şarkının” olduğunu tahmin etmeye çalışır. Eğitmen/
kolaylaştırıcı, katılımcıları diğer katılımcıların ifadeleri
hakkında olabildiğince fazla ayrıntı bulmaya teşvik
ederek onları konuşmacının tepkilerini yakından
izlemeye teşvik edecektir. Bütün mesele, bir gizem
unsuru eklerken akranlarınız hakkında gerçekleri
öğrenmektir. Bu, grubun birbirleri hakkında bilgi
edinmesine yardımcı olan ve hem içe dönüklere
hem de dışa dönüklere kendilerini açığa çıkarma ve
başkalarının varsayımlarını keşfetme şansı veren
ekipteki buz kırıcılardan biridir.
1 saat

ÖĞRENME
ÇIKTISI

Bu buz kırıcıyı tamamladıktan sonra, katılımcılar
aşağıdaki yetkinlikleri geliştirecekler:
• Kavrama becerileri
• İletişim ve dinleme becerileri

REFERANS

Kaynak:
https://www.sessionlab.com/blog/icebreakergames/
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MaMuMi konsorsiyumu ayrıca “Şarkı Hikayesi Atölyesi” başlamadan
önce önerilen etkinlikler olan IO1’e dayalı iki buz kırıcı geliştirdi.
Hedef grubun ihtiyaçlarını değerlendirmek ve “Şarkı Hikayesi Atölyesi”
uygulaması için metodolojik çerçeve ve yönergeleri tasarlamak için
IO1’de yürütülen odak grup araştırmasına dayanmaktadırlar.
IO1’in kültürlerarası yetkinlik için bir araç olarak müzikten bahsetmenin
neden birçok gerçek yaşam durumuna aktarılabilecek basit ama etkili
bir araç olduğunu açıkladığını belirtmek önemlidir. IO1’de proje ortakları
ayrıca, sosyal içermeyi geliştirmek için bir araç olarak müziğin ayrıntılı
bir değerlendirmesini yaptılar ve müziği sosyal içermeyi geliştirmek için
bir araç olarak kullanmaya yönelik yaklaşımlar geliştirdiler.
Bu çalışma, bir “Şarkı Hikayesi Atölyesi” nin doğal başlangıcı olan
aşağıdaki iki buz kırıcıda özetlenmiştir. İlk buz kırıcı sesleri kullanır,
ikincisi soruları. Atölyeyi daha önce “Hazırlık” bölümünde sunulan buz
kırıcılarla birlikte yürütürken bunları değiştirmekten çekinmeyin. Lütfen
onları hedef grubunuza uyarlamaya çalışan aşağıdaki aktivitelerden
birini seçin. Hedef grubun ihtiyaçları, MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi’ni
başlatmak için etkinlikleri seçerken yol gösterici unsurdur.
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MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi
katılımcıları için buz kırıcı sesler
TALİMATLAR
Çalıştay kolaylaştırıcıları şunları yapmalıdır:

1

MaMuMi anketlerinde ve odak gruplarında
katılımcıların bahsettiği parçalar arasından seçim
yapın;

2

Gruba, dinledikten SONRA ve S.5’ten önce nereden
geldiğini, odak grubu katılımcısı tarafından kimin
tarafından ve neden seçildiğini söyleyin. Atölyeden
önce bu buz kırıcıyı kullanın. Bu, hemen önce VEYA
bir hafta/gün önce olabilir.

Spotify’ı kullanmayı tercih ederseniz, parçaların çoğunu burada,
MAMUMI atölye Çalma Listemizde bulabilirsiniz:
https://open.spotify.com/playlist/0XBNIXROSHCG69skwQXbOb?si=FJFTYWX
TQUGQv4V-xZpj9A
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Listening Material
https://www.youtube.com/watch?v=EwtezlZbdss
Youssou N’Dour, ‘Immigres’ (Senegal)
https://www.youtube.com/watch?v=2po_uRgKjiU
Rahman (besteci) Alk Yagnik (şarkıcı) “Mehndi hai rachnewali” (Bengalce)
“Beni her zaman ağlatıyor, güzel sözler var”
https://www.youtube.com/watch?v=uoA2ICoHEYs
AbdelWahab Hanachi “Mahboubi” (Tunus)
“Bunu karantinada dinlemek”
https://www.youtube.com/watch?v=S-cbOl96RFM
Etta James “At Last” (ABD)
“Dans etme isteği uyandırıyor”
https://www.youtube.com/watch?v=bWcASV2sey0
Bonnie Tyler “Holding out for a Hero” (BK)
“bunu sürüş testimden önce dinledim”
https://www.youtube.com/watch?v=pyD3K7yhTFw
Rod Stewart “Handbags and Gladrags” (BK)
“bana zor zamanları hatırlatıyor”
https://www.youtube.com/watch?v=bAMUCWDflIc

Nancy Ajram “Einy aleik” (Ürdün) “Bana Ürdün’de olduğumuz zamanları hatırlatıyor”

https://www.youtube.com/watch?v=2yR9KDduDVA
Shuli Natan “Jerusalem of Gold” (İsrail)
“Bana İsrail’de olmayı ve Altı Gün savaşı hatırlatıyor (1967)”
https://www.youtube.com/watch?v=CH5KS5_vNPU
PParadise Mi Amor “Lune de Miel” (Fransa)
“Anneme ilk sarhoş ve dans edişini hatırlatıyor”
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Bu parçalardan bir veya daha fazlasını dinledikten SONRA atölye
grubunuza sormanız gereken sorular
1. Bu size nasıl hissettiriyor?
2. Sizce nereden geliyor?
3. Daha önce böyle bir müzik duydunuz mu?
4. Bunun gibi daha fazla müzik dinlemek ister misiniz?
5. Eklenecek başka bir şey var mı?
Bu faaliyetleri uyguladıktan sonra, MaMuMi atölyesine geçebilirsiniz.
HATIRLATMAK:
tüm yanıtları bir AUDIO MP3’te toplayın. Atölye sırasında ses kaydetme
prosedürü ile ilgili talimatlar için lütfen MAMUMI eğitim videosuna
bakın (videoyu web sitesinin aşağıdaki bölümünde bulabilirsiniz: www.
mamumi.eu/resources
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MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi
katılımcıları için buz kırıcı sorular
Atölyede katılımcılarla sohbete başlamak ve tanıdık bir ortam yaratmak
için aşağıdaki buz kırıcıyı da kullanabilirsiniz.
Katılımcılar için soru

Lütfen cevapları buraya yazın

Sizin ülken hangisi?
Neden ev sahibi ülkeye gelmeye
karar verdiniz?
Ev sahibi ülkede ne kadar süredir
bulunuyorsunuz?
Şu anda ne yapıyorsunuz
(meslek/eğitim/vb.)?
Kaç yaşındasınız?
Müzik dinlemek için cep
telefonunuzu kullanıyor
musunuz? Cevap evetse, ne
sıklıkla?
Ne tür müzik seversiniz?
Ne zaman ve nerede müzik
dinliyorsunuz?
Sizin için önemli olan tek bir
müzik parçası veya bir şarkı var
mı? Neden?
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Bu önemli şarkı - onu
duyduğunuzda size nasıl
hissettiriyor?
Size hayatınızdaki önemli bir olayı
hatırlatan özellikle bir şarkı var
mı?
Sizin için müziğin gücü nedir?
Eklemek istediğin bir şey var mı?
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Göçmenlerle araştırma
yapma etiği
Göçmenlerle ilgili konuları araştırırken her zaman dikkate alınması
gereken etik yönler vardır. Sosyal bilimler için Birleşik Krallık’ın ana
araştırma fonu kurumu olan araştırma etiği konusunu derinleştirmek
istersek, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi (ESRC) araştırma
etiğinin iki önemli konu ile ilgili olduğunu onaylar: insan katılımcılar
yaşayan insanlar olarak değil, aynı zamanda bu kişilere ilişkin genetik,
mali, personel, adli veya idari kayıtlar gibi veriler, bilgiler ve kayıtlar.
Bu nedenle araştırmacı, araştırmanın her iki yönüne de dikkat
etmelidir: veriler ve insanlar. Duyarlılık ve savunmasızlık, sosyal bilim
araştırmalarında ve özellikle göç araştırmasında etik soruları anlamak
ve ele almak için çok önemli olan iki kavramdır. Özellikle araştırmacılar
yasadışı göçmenlerle çalışırken, bu araştırmayı daha kritik ve daha
hassas hale getiren bir durumdur. Tabii ki, hem kavramlar hem de ilgili
endişeler doğal olarak risk kavramı ile bağlantılıdır.
Özellikle mülteciler, sığınmacılar ve Libya’da aylarca alıkonulduktan
sonra Avrupa’ya yeni gelen göçmenler veya diğer güvenli olmayan kalkış
limanlarından yeni gelen göçmenlerle çalışırken, son derece savunmasız
ve kırılgan olan hedef grupların kendine özgü özellikleri nedeniyle göç
konularıyla çalışmak her zaman riskli bir faaliyettir. Duvell, Triandafyllidou
ve Vollmer (2008), iki tür duyarlılık arasında ayrım yapmanın mümkün
olduğuna dair ilginç kavramı ifade etmektedir: araştırma konularını
ilgilendiren hassasiyet ve kamuoyu ve bir araştırmanın siyasi bağlamı
ile ilgili hassasiyet: “Kültürel hassasiyetlere ulaşmak için araştırmacılar,
katılımcıların deneyimleriyle ilgili temel varsayımlarını ve bunların
gerçekleştiği bağlamı anlamak için özel bir çaba sarf etmelidir. Örneğin,
görüşleri, normları ve değerleri dahil olmak üzere katılımcıların ihtiyaç
ve korkularının anlaşılması ve bunlara yapıcı bir şekilde yanıt verilmesi
gerekir.”.

19

Bu nedenle, MaMuMi konsorsiyumu, yapılacak işlerin bir listesini
hazırlamak ve göçmenlerle çalışırken göz önünde bulundurmak için
etikle ilgili tüm bu konuları topladı. Şarkı Hikayesi Atölyesi sırasında
olası etik sorunları önlemek için bazı ipuçları:
Göçmenlerle çalışırken, atölye çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek
kültürel çatışmaları hafifletmek için bir kültürel arabulucu/topluluk
tercümanı çalıştırmanız önerilir;
Katılımcılar duygusal hatırlama şarkıları ve evlerini alabilirler. Bu
duruma hazırlıklı olduğunuzdan emin olunuz;
Kolaylaştırıcının/eğitmenin, göçmenlerin şahsen veya posta yoluyla rıza
formunu doldurarak kişisel rıza vermelerini sağlaması esastır. Onay
formu olmadan araştırma yapmalarına veya çalıştaylardan çıkan
sonuçları yaymalarına izin verilmez;
Katılımcıların isimlerinden veya soyadlarından asla bahsetmeden her
zaman anonim kalmayı garanti ettiğinizden emin olun. Bazı Avrupa
ülkelerinde düzensiz göçmenlerle çalışmanın oldukça riskli olduğunu ve
yasal sonuçlardan kaçınmak için tavsiye edilmediğini lütfen unutmayın.
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MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi
Buz kırıcıların ardından, eğitmenler / kolaylaştırıcılar ve katılımcılar
MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi’ni başlatmaya hazır. Teorik olarak,
çalıştay hedef kitlenin tanıdığı ve bildiği yerlerde yüz yüze yapılmalıdır,
böylece katılımcılar için rahat bir ortam yaratılmalıdır. Atölye için uygun
bir alan/mekanın nasıl seçileceğiyle ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen
tanıtım videosuna bakın. Elbette, COVID-19 kısıtlamaları ve belirsizliği
nedeniyle, MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi çevrimiçi olarak uygulanacak
şekilde uyarlanabilir ve değiştirilebilir.

Öğrenme çıktıları ve beklenen sonuçlar
Bu atölye çalışması, müziğin kültürlerarası diyaloğu tetikleyen güçlü
bir araç olabileceği varsayımından geliyor. Müzik anıları, insanları,
hoş veya hoş olmayan du-rumları hatırlamaya yardımcı olduğu için
insanlar sevdikleri müzikle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu özellikle göç ve
ilgili konular hakkında konuştuğumuzda doğrudur: müzik, insanlar
arasındaki kültürel ve coğrafi engelleri aşma gücüne sahiptir. Bu atölye
çalışmasının/birkaç atölyenin tamamlanmasından sonra, aşağıdaki
hedeflere ulaşılacak-tır:
1) Göçmenlere şarkı hikayelerini anlatmak için müzik
kullanabilecekleri ve böylece yeni veya hoş olmayan bir
ortamda özgüven ve önemi artırabilecekleri bir alan sağlamak;
2) Göçmenlerle birlikte STK’larda çalışan personele, müşterilerinin
daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak bir araç (MaMuMi
atölyesi) sunmak.
3) Göçmenlerin geçmişleri ve duygusal geçmişleri hakkında artan
anlayış;
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4) STK’ların geçmişinden gelen göçmenler için artan anlayış
(eğitmenler de atölyelere katılmaya davet edildiğinden,
kendi şarkı hikayelerini sunarak - bunlar uygulamada
haritalanmayacak olsa da);
5) Şarkı hakkında konuşma MaMuMi yöntemi ile göçmenlerin
kendileri tarafından an-latılan belirli göç yolculuklarının
görünürlüğü.
6) profesyoneller AB’deki kültürel çeşitliliği ve ortaklığı anlayacak
ve takdir edecek ve yeni sosyal yardım becerileri ve ilgili
yeterlilikleri öğreneceklerdir.
Genel olarak, MaMuMi projesi, yenilikçi eğitim kaynaklarının sosyal içerme
sorun-larının etkin bir şekilde üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek
daha geniş sosyal yardım stratejilerinin bir parçasını oluşturduğu
ilkesine dayanmaktadır. Bu tür atölye çalışmalarının uygulanması,
yalnızca dinleme becerileri ve kültürlerar-ası yeterlilikler değil, aynı
zamanda ses kayıt teknikleri ve - daha genel olarak - di-jital yeterlilikler
gibi teknik beceriler geliştirebilen göçmenler ve yetişkin eğitimcilerle
çalışan eğitmenler için bir fırsattır. Eğitimciler için bu beceriler dizisinin
geliştirilmesi, günlük çalışmaları sırasında top-luluktaki ayrımcılıkla ve
ayrışmayla mücadele etmek için başka araçlara sahip olabildikleri için
onlar için önemli bir varlıktır.
Yetişkin eğitimciler ve eğitmenler için öğrenme çıktıları oldukça açıksa,
bu atölyelere katılan göçmen toplulukların faydalarına da odaklanmak
önemlidir: Bu tür atölye çalışmalarının uygulanması, kültürel ifadeye
alan açarak ve özellikle müzik gibi kimlik ve anlam unsurlarıyla yüklenen
bir sanata hitap ederek onların güçlenmesine ve sosyal bütünleşmesine
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katkıda bulunur. Bu «müzikli toplantılar» sırasında ana yaklaşım olarak
müziğin kullanılması karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve entegrasyonu teşvik
eder.
Aynı zamanda göçmenlerin kültürel farkındalığını ve ifadesini arttırır ve
sosyal yetkinliklerini geliştirir ve dolayısıyla dahil olmalarını sağlamak
için somut önlemler sağlar. MaMuMi müzik atölyeleri, hem göçmenlerle
çalışan eğitmenlerde hem de göçmenlerin kendilerinde çeşitlilik
farkındalığını ve kültürlerarası yeterliliği teşvik etmenin basit ama etkili
bir yolunu sunar. MaMuMi yöntemini atölye çalışmalarında eşler arası
öğrenme senaryolarında kullanmak, eğitmenlerin ve göçmenlerin
kendi göç yolculuklarına ilgi çekici ve kapsayıcı, aynı zamanda dinamik
ve öğretici şekil-lerde katılmalarını sağlar.

MaMuMi Workshops

Learning Outcomes and Expected Impact for Trainers and Migrants

 Increased understanding of the histories and emotional pasts
of all participants (TE and M)
 Mutual Listening skills (TE and M)
 Intercultural competences (TE and M)
 Technical skills (audio record-ing techniques) (TE)
 Digital competences (TE)
 Diversity awareness (TE and M)
 Intercultural competence (TE and M)
 Empowerment (M)
 Improved Social Inclusion (M)
 Collaborating Skills (TE and M)
 Enhanced social competence (M)

23

Bir MaMuMi Şarkı Hikayesi
Atölyesinin dört adımı
MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi, kolaylaştırıcıların/eğitmenlerin atölyeyi
düzgün bir şekilde tamamlamak için izlemesi gereken dört adımdan
oluşur. Aşağıda, MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi’ni tamamlamak için
gereken dört adımın açıklaması yer almaktadır:

1

İLK ADIM

Çalıştaya basit ama temel bir soruyla başlamak önemlidir: «şarkı
hikayesi» nedir? Sadece o şarkı veya müzikle özellikle bağlantılı biri
tarafından anlatılan, kendi hayatındaki anıları veya belirli olayları
hatırlayan bir müzik parçasıdır. Atölye çalışmasının ilk adımı katılımcıları
atölye çalışması için hazırlamaktır: hepsi MaMuMi web sitesinde bulunan
onay formunu doldurmalıdır.
Atölye yüz yüze düzenleniyorsa katılımcılar atölye çalışmasına
başlamadan önce formu doldurabilir. Oturum çevrimiçiyse, onay
formunu e-postayla gönderebilirler. Onay formu aşağıdadır:
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Şarkı Hikayeleri Atölyeleri için MaMuMi
Onayı ve Yayın Formu
Katılımcının adı (baskı)
Bu formun amacı, MaMuMi için şarkı hikayelerinizin (bu proje, ortaklar
ve web sitesini içerir) tüm ortaklar tarafından nasıl kullanılabileceğine
ilişkin anlaşmayı kaydetmektir (Caminos, CSC Danilo Dolci, CSI,
KMOP, Bilmek ve Yapmak, İç Norveç Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Gloucestershire Üniversitesi). Ayrıca, eğitim amaçlı kullanım amacıyla
dağıtmak için lisans atamaktır.
Her bölümdeki ifadeleri kabul ediyorsanız lütfen kutuları işaretleyin.
□ Şarkı hikayemin bir parçası olarak yapılan tüm ses kayıtlarının, araştırma, yayın,
eğitim ve performanslarda kullanılmak üzere halka açık bir referans kaynağı
olarak korunacakları www.mamumi.eu adresindeki MaMuMi hikaye veritabanına
ekleneceğini anlıyor ve kabul ediyorum, dersler ve ilgili yayın.
□ MaMuMi Proje Ortaklarının şunları yapmasına izin veriyorum:
• ses arşivi de dahil olmak üzere proje tarafından üretilen herhangi bir eğitim
yayınında şarkı hikayemden ses kullan.
• Şarkı hikayemden seçilen sesi MaMuMi web sitesinde ve ortaklarınınkilerde
yeniden üretmek.
□ MaMuMi Proje Ortaklarının şarkı hikayelerinin telif hakkına sahip olacağını
anlıyorum.
• İmza
• Tarih
• E-posta adres
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2

İKİNCİ ADIM

Katılımcıların atölyeye kendileri için bir anlamı olan tek bir şarkıyla
gelmeleri gerektiğini, konuşmaları gereken bir müzik parçası ve
nedenlerini hatırlamak da çok önemlidir. Şarkı, onlara hayatlarındaki
belirli bir kişiyi veya durumu hatırlatan şarkı olmalıdır.
Bu aşamada parçalarını Spotify veya YouTube’da müzikte
bulabilmelidirler. Bunu yapamazlarsa, eğitmen/kolaylaştırıcı şarkı
hikayelerini web’de bulmalarına yardımcı olabilir. Bu şekilde, eğitmen
Spotify’da bir MaMuMi Atölye çalma listesi oluşturabilir. Lütfen Spotify’da
bir çalma listesinin nasıl oluşturulacağına ilişkin tanıtım videosuna
bakın. Bu nedenle, şarkı hikayelerini içeren MaMuMi Atölye çalma
listesini oluşturmak için bir dizüstü bilgisayar veya PC ve bir internet
bağlantısının mevcut olduğundan emin olun.
Bu, MaMuMi Atölyesinin ikinci adımıdır: grupla birlikte bir oynatma listesi
oluşturmak ve dinlemek . Her şarkı tüm grup tarafından dinlendikten
sonra, katılımcılar hangi şarkıyı neden seçtiklerini ve şarkının hikayesini
oluşturan sebebin onlar için çok önemli olduğunu söylemelidir. Lütfen
her katılımcının konuşması için bir sınır olmadığını unutmayın. Özgürce
ve istedikleri kadar konuşabilirler.
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3

ÜÇÜNCÜ ADIM

Görüşmenin tamamı bir cep telefonu veya ses kaydedici ile
kaydedilecektir. Bu, MaMuMi atölyesinin üçüncü adımıdır. Eğitmen/
kolaylaştırıcı tüm katılımcıların oturumlarını kaydettikten sonra, mp3
veya wave dosyalarını MaMuMi için proje koordinatörüne gönderebilir.
Ayrıca, onay formlarını toplayacak ve güvenli bir yerde saklayacaklardır.
Formlar dijital versiyondaysa, eğitmen/kolaylaştırıcılar bunları bir USB
kalem sürücüsünde saklayabilir. Çok önemli: MaMuMi Şarkı Hikayesi
Atölyesi sırasında tüm katılımcılar anonimlik hakkına sahiptir, bu
nedenle bu aşamada isimlere veya kişisel verilere sahip olmak önemli
değildir.

4

DÖRDÜNCÜ ADIM

Atölye çalışmasının bu aşamasından sonra, eğitmenler/kolaylaştırıcılar,
projenin bir sonraki adımında MaMuMi uygulamasının bir parçası
olacak en alakalı hikayeleri ve bağlantılı şarkı hikayelerini seçmelidir.
Bu, MaMuMi Atölyesinin dördüncü ve son adımıdır. Projeyle ilgili
olabilecek şarkı hikayelerini seçin çünkü bunlar özel ve ilginçtir, etkileri
vardır. Kaydedilmiş konuşmalar, şarkı hikayelerinin birçok zor, farklı ve
yaşamı güçlendiren hikayeyi açmanın anahtarı olduğunu gösterdiği için
MaMuMi proje araştırması için çok önemlidir.
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Takip için talimatlar
MaMuMi Şarkı Hikayesi Atölyesi’nin katılımcılar üzerindeki etkisini
değerlendirmek için değerlendirme araçlarının kullanılması esastır.
Eğitmenler, “Notları değerlendirmesi” adı verilen aşağıdaki yöntemi
kullanabilir. Bu BOEMI projesi çerçevesinde geliştirildi ve şimdi MaMuMi
Şarkı Hikayesi atölyesine uyarlandı:
BAŞLIK
MALZEMELER

HEDEF GRUBU

FAALIYETIN
TANIMI

Notları değerlendirme
• Flipchart kağıt tahtası
• Flipchart kağıt tahtası standı
• Renkli kalemler
Gençlik çalışanları, eğitmenler/kolaylaştırıcılar katılımcılar
Göçmenler gruplara ayrılır ve her gruba “değerlendirme
pentagramı” olarak kullanılmak üzere bir kağıt tahtası
üzerinde büyük bir pentagram verilir: Bir Şarkı Hikayesi
atölye çalışmasının sonunda, gruplar atölye faaliyetleri
ve öğrenilenler hakkında düşünmek için bir araya
gelirler. Pentagram, tek bir katılımcının hem olumlu
hem de olumsuz hislerine bağlı olarak, üzerine çizilen
notlar, yüksek veya derin notlar aracılığıyla her birinin
duygularını ifade etmek için kullanılır. Her grup ayrıca
izlenimlerini bir tür eşler arası değerlendirme yoluyla
diğer grupla paylaşır. Şarkı Hikayesi atölyesi öncesi,
sırası ve sonrasında duyguları değerlendirmek için bu
yöntem uygulanırsa, atölye çalışması sırasında yapılan
ilerlemeleri anlamak ve atölye çalışması sırasında
katılımcıların duygu ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi
olmak mümkündür. Pentagramdaki sonuçlara göre,
eğitim personeli gerekirse aşağıdaki çalıştaylarda bir
şeyleri değiştirmeye veya iyileştirmeye karar verebilir.
Pentagram, farklı grupların duygularını seslendirmek
için bir flüt veya başka bir müzik aleti ile çalınabilir!
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FAALIYETIN
SÜRESI

ÖĞRENME
ÇIKTISI

• 30 dakika
Bu değerlendirme faaliyetinin tamamlanmasından
sonra, katılımcılar aşağıdaki yetkinlikleri
geliştireceklerdir:
• Kritik düşünce
• Geri bildirim vermek ve almak
• Kendini yansıtma
• Öz değerlendirme
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