
http://gym-mous-korinth.kor.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2019-10-28-13-02-52/345-

urkesh-one-on-one.html 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή μαθητών/-τριών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου στο 

πρόγραμμα που διοργάνωσε η Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών-Ανασκαφές Αρχαίας 

Κορίνθου με τίτλο «Urkesh One on One» και συντόνισε η εκπρόσωπός της στην Ελλάδα 

αρχαιολόγος κα Ελένη Γκίζα (υπότροφος Steinmetz Family Foundation Museum Fellow). 

Κατά το πρόγραμμα αυτό, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές/-τριες από διάφορα σχολεία του 

κόσμου (Ελλάδας, Ιταλίας, Η.Π.Α. και της πολύπαθης Συρίας) να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, 

ξεπερνώντας τα εμπόδια της απόστασης και να παρουσιάσουν σύντομα, χρησιμοποιώντας την 

αγγλική γλώσσα ως γέφυρα επικοινωνίας, τον εαυτό τους, καθώς και πολιτιστικά στοιχεία της 

περιοχής που κατοικούν αλλά και της χώρας τους. 

Στόχος του προγράμματος ήταν να γεφυρωθεί η απόσταση χρόνου και τόπου, να καλλιεργηθεί η 

επικοινωνία ανάμεσα σε συνομήλικα παιδιά που μοιράζονται παρόμοιες ανησυχίες αλλά μένουν 

σε διαφορετικές χώρες, μαθαίνοντας καλύτερα πτυχές του σύγχρονου πολιτισμού και της ιστορίας 

κάθε περιοχής. 

Οι συναντήσεις έγιναν διαδικτυακά. Υπεύθυνη του προγράμματος εκ μέρους του Μουσικού 

Σχολείου Κορίνθου ήταν η εκπαιδευτικός κα Λυδία Κάσση (ΠΕ02). 

Στο τέλος του προγράμματος απονεμήθηκε πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλα τα παιδιά. 

 

The participation of students of the Corinth School of Music in the program (organized by the 

American School of Classical Studies-Excavations of Ancient Corinth) entitled “Urkesh One-on-One” 

was successfully completed and was coordinated by its representative in Greece, the archaeologist 

Mrs. Eleni Gizas (scholar of the Steinmetz Family Foundation Museum Fellow). 

During this program, students from different schools of the world (Greece, Italy, USA, and the 

suffering Syria) were given the opportunity to communicate with each other, overcoming the 

obstacles of distance, and (using the English language as a bridge of communication) to introduce 

themselves, the cultural elements of the area where they live, as well as their country. 

The aim of the program was to bridge the distance between time and place, to cultivate a 

communication between children of the same age who share similar concerns but live in different 

countries, to better learn the aspects of modern culture and the history of each region. 

The meetings took place online. Responsible for the program, on behalf of the Corinth School of 

Music, was the teacher Mrs. Lydia Kassi (PE02). 

At the end of the program, a certificate of participation was awarded to all children. 
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