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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.

La partecipazione degli studenti della “Corinth School of Music” al programma (organizzato
dall’“American School of Classical Studies-Excavations of Ancient Corinth”) dal titolo “Urkesh a
quattr’occhi” è stata completata con successo ed è stata coordinata dal suo rappresentante in
Grecia, l'archeologa Sig.ra Eleni Gizas (studiosa della “Steinmetz Family Foundation Museum
Fellow”).
Durante questo programma, studenti di diverse scuole del mondo (Grecia, Italia, USA e Siria
sofferente) hanno avuto l’opportunità di comunicare tra loro, superando gli ostacoli della distanza,
e (usando la lingua inglese come ponte di comunicazione), presentando se stessi, gli elementi
culturali del territorio in cui vivono, nonché il loro paese.
L’obiettivo del programma era di colmare la distanza tra tempo e luogo, coltivare una
comunicazione tra bambini della stessa età che condividono preoccupazioni simili ma vivono in
paesi diversi, per conoscere meglio gli aspetti della cultura moderna e della storia di ogni regione.
Gli incontri si sono svolti online. Responsabile del programma, per conto della “Corinth School of
Music”, è stata l’insegnante Sig.ra Lydia Kassi (PE02).
Al termine del programma è stato consegnato a tutti i bambini un attestato di partecipazione.

