Απολογισμός Δράσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20
Το El Sistema Greece είναι ένα εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης το
οποίο από το 2016 προσφέρει δωρεάν μαθήματα μουσικής σε παιδιά και νέους στην
Ελλάδα.
Όλα τα παιδιά -ανεξαρτήτως εθνικότητας, γλώσσας και θρησκείας- χάρη στη μουσική
αποκτούν εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον και αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας
και συνεργασίας.
Η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα και ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής
ένταξης. Αποδεδειγμένα, η μουσική εκπαίδευση είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό
μέσο για την επίτευξη μακροπρόθεσμης κοινωνικής αλλαγής τόσο για τα παιδιά, όσο και
για τις οικογένειές τους, σε όλο τον κόσμο.
Τον Οκτώβριο του 2018 το El Sistema Greece συστάθηκε ως αυτόνομη ΜΚΟ με την
υποστήριξη του El Sistema Βενεζουέλας (Fundamusical Simon Bolivar) και του Sistema
Europe και εγκαινίασε ένα νέο, αυτόνομο χώρο μουσικής εκπαίδευσης στην
πολυπολιτισμική γειτονιά της Κυψέλης, στον οποίο προσφέρει καθημερινά δωρεάν
μαθήματα μουσικής σε παιδιά και νέους/νέες ηλικίας 5-26 ετών.

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
- 535 μαθητές παρακολούθησαν τα μαθήματα και τις δράσεις του El Sistema Greece,
ενώ οι ώρες της μουσικής ήταν 1.098.
- Σεπτέμβριος 2019: Τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο Εισαγωγή των μικρών παιδιών
στο μαγικό κόσμο της μουσικής, για εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές, από τον
παιδαγωγικό υπεύθυνο του ESG
- Σεπτέμβριος 2019: Όλο το προσωπικό του ESG παρακολούθησε σεμινάριο Safeguarding
Policy από την ARSIS.
- Από τη νέα σχολική χρονιά, προστέθηκαν στο εβδομαδιαίο προγραμματισμό του ESG
μαθήματα γαλλικού κόρνου, κρουστών, μουσικής θεωρίας και μουσικοκινητικής.
- Οκτώβριος 2019: Συμμετοχή του ESG στη 2 Νύχτα Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων,
όπου νεαροί μουσικοί του ESG δίδαξαν μουσική σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας στη Λέσχη
Φιλίας Αμπελοκήπων.
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- Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019: Σεμινάριο κεραμικής για τις μητέρες του μαθητών του
ESG στο Προσφυγικό Κέντρο Σκαραμαγκά με την Janet Lines.
- Νοέμβριος 2019: Ίδρυση της χορωδίας Σχεδία, με τη συμμετοχή των πωλητών του
περιοδικού δρόμου Σχεδία, σε συνεργασία των δύο οργανισμών.

- Δεκέμβριος 2019: Σεμινάριο κηπουρικής για ενήλικες στο Προσφυγικό Κέντρο
Σκαραμαγκά, σε συνεργασία με το Haenke και την Οργάνωση «Γη».
- Δεκέμβριος 2019: Επίσκεψη του μουσικός σχήματος Palisander Ensemble στα
μαθήματα μουσικής του ESG.
- Δεκέμβριος 2019: Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος με τους μουσικούς του ESG και τους Athens Latin Brass Band.
- Δεκέμβριος 2019: Οι χορωδίες και οι ορχήστρες του ESG έδωσαν χριστουγεννιάτικες
συναυλίες στην Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την
Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), στα Προσφυγικά Κέντρα Σκαραμαγκά και
Ελαιώνα, στο 133 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στο Σχεδία Home, στην Πλατεία Αγίου
Γεωργίου στην Κυψέλη.
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- Ιανουάριος 2020: Έναρξη υλοποίησης του τρίτου ελληνικού Lullaby Project σε
συνεργασία με την ARSIS, τα παιδικά χωριά SOS και γονείς από ευπαθή κοινωνικά
περιβάλλοντα και γονείς μαθητών του ESG.
- Μάρτιος 2020: Εκκίνηση του Young Leaders Program στο οποίο συμμετείχαν 12
μαθητές του ESG.
- Μάρτιος 2020: Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τη συνέχιση των μαθημάτων
μουσικής κατά της διάρκεια της καραντίνας.
- Μάιος 2020: Επανεκκίνηση των διά ζώσης μαθημάτων εγχόρδων και κρουστών
οργάνων στην Κυψέλη και τον Σκαραμαγκά.
- Σεπτέμβριος 2020: Έναρξη νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Έναρξη όλων των μαθημάτων σε
Κυψέλη και Αποστολή. Έναρξη προβών ορχήστρας στα εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα στον
Άλιμο.
- Οκτώβριος 2020: Πραγματοποίηση τρίτης συναυλίας “The Lullaby Project” στην
Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, χωρίς κοινό, σε ζωντανή μετάδοση
από τις online πλατφόρμες του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org/TheLullabyProject2020)
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