COMUNICATO STAMPA
Scuola Italiana a Tirana: il primo Centro Dante nel mondo
L’inaugurazione si terrà martedì 29 maggio 2018 alle ore 15:30, presso la sede dell’istituto, in
occasione della “Giornata della Dante”.
Promuovere la lingua e la cultura italiane in modo nuovo, dinamico, innovativo e di qualità, per
avvicinare all’Italia i cittadini del mondo. Questo lo spirito del progetto Dante nel mondo promosso
dalla Società Dante Alighieri, che ha scelto la Scuola Italiana a Tirana Sh.P.K. come sede pilota.
In occasione della “Giornata della Dante”, l’inaugurazione si terrà il prossimo martedì 29 maggio
alle ore 15:30 presso la sede dell’istituto, alla presenza di autorità e membri della comunità albanese
e italiana. Dopo i saluti dell’Ambasciatore d’Italia Alberto Cutillo e di altre personalità,
prenderanno la parola Andrea Riccardi, presidente della Società Dante Alighieri, che ha
fortemente voluto e sostenuto una ulteriore estroversione della SDA, e il sindaco di Tirana Erion
Veliaj.
La scelta di Tirana come primo Centro Dante nel mondo risponde a una serie di istanze. Anzitutto,
è il riconoscimento dell’Albania come territorio di importanza strategica per la Società Dante
Alighieri, dati gli stretti legami storici e attuali del Paese con l’Italia. Al contempo, l’iniziativa ha lo
scopo di rispondere in modo nuovo ed efficace alla domanda di formazione in italiano registrata
negli ultimi anni.
Silvia Giugni, responsabile del PLIDA, illustrerà il progetto Dante nel mondo.
La Scuola Italiana a Tirana mira a divenire un punto di riferimento per la città, come dimostra il
progetto di alta qualità didattica che ha elaborato e che verrà presentato, nel corso dell’inaugurazione,
dalla responsabile didattica della scuola Sara Alesi. Un programma che, alla formazione linguistica,
affianca la promozione della cultura e dei valori che transitano attraverso la lingua italiana:
inclusione, dialogo, plurilinguismo e multiculturalismo.
Per accreditarsi all’evento, è necessario inviare una mail a: ufficio.stampa@ladante.it
Segui l’evento sui profili facebook.com/palazzofirenze e twitter.com/la_dante, con l’hashtag
dell’evento #LaDanteaTirana.
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KOMUNIKATË PËR SHTYP
Shkolla Italiane në Tiranë: e para Qendër Dante në botë
Përurimi do të zhvillohet ditën e martë, më 29 maj 2018 në orën 15:30, me rastin e “Ditës së Dantes”,
pranë selisë së Scuola Italiana a Tirana, Rr. Q. Stafa, 133.
Promovimi i gjuhës dhe kulturës italiane në një mënyrë të re, dinamike, inovative dhe cilësore me
qëllim që qytetarët e botës të afrohen me Italinë. Është pikërisht kjo fryma e projektit Dante në Botë
e promovuar nga Shoqëria Dante Alighieri, e cila ka zgjedhur Shkollën Italiane në Tiranë si seli
pilote.
Me rastin e “Ditës së Dantes”, përurimi do të mbahet ditën e martë 29 maj në orën 15:30 pranë
selisë së Institucionit në prani të autoriteteve dhe anëtarëve të komunitetit shqiptar dhe atij italian.
Pas përshëndetjeve të Ambasadorit të Italisë në Tiranë Alberto Cutillo dhe personaliteteve të tjera,
do të mbajnë fjalën Andrea Riccardi, president i Shoqërisë Dante Alighieri, i cili e kërkoi dhe e
mbështeti fort një shtrirje të mëtejshme të Shoqërisë Dante Alighieri dhe kryetari i Bashkisë Tiranë
Erion Veliaj.
Zgjedhja e Tiranës si e para Qendër Dante në botë u përgjigjet disa kërkesave. Pikësëpari, është
njohja e Shqipërisë si territor me rëndësi strategjike për Shoqërinë Dante Alighieri, duke pasur
parasysh lidhjet e ngushta historike dhe aktuale të vendit me Italinë. Njëkohësisht, nisma ka si qëllim
t’i përgjigjet në një mënyrë të re dhe efikase kërkesës për formim në italisht të regjistruar këto vitet
e fundit.
Silvia Giugni, përgjegjëse e projektit PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), do të
përshkruajë projektin Dante në botë.
Shkolla Italiane në Tiranë synon që të shndërrohet në një pikë referimi për qytetin, sikurse tregon
edhe projekti me cilësi të lartë didaktike që është hartuar dhe do të paraqitet, gjatë përurimit, nga
përgjegjësja didaktike e shkollës Sara Alesi. Një program i cili, formimit gjuhësor, do t’i
bashkangjisë promovimin e kulturës dhe vlerave që ngërthen gjuha italiane: përfshirjen, dialogun,
plurilinguizmin dhe multikulturalizmin.
Për t’u akredituar jeni të lutur të dërgoni një e-mail në adresën: scuolatirana@ladante.it
Ndiq eventin në profilet facebook.com/palazzofirenze e twitter.com/la_dante, me hashtag të eventit
#LaDanteaTirana
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