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Εκπαίδευση 02.12.2019 - 13:29
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0
Το 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην
παρουσίαση του βιβλίου συναισθηματικές αποχρώσεις στην αίθουσα
του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Αναγνωστάκης» τη Δευτέρα
9  Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30

Το βιβλίο γράφτηκε από τους μαθητές του σχολείου, στο πλαίσιο των μαθημάτων
Δημιουργικής Γραφής που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 και στο
Θερινό Σχολείο 2019 σε συνεργασία με το Μ.Π.Σ. “Δημιουργική  Γραφή” του

1/7

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/305758_synaisthimatikes-apohroseis-biblio-ton-kratoymenon-toy-3oy-sde-thessalonikis
https://www.alfavita.gr/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi
https://www.alfavita.gr/authors/alfavita
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/305758_synaisthimatikes-apohroseis-biblio-ton-kratoymenon-toy-3oy-sde-thessalonikis#disqus_thread


Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ.
“Δημιουργική Γραφή” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.

Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι: 

Νίκος Κολοβός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ, 

Κλειώ Δανάη Οθωναίου, ηθοποιός ΚΘΒΕ και ο 

Μιχάλης Σιώνας, σκηνοθέτης ΚΘΒΕ.
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ΣΔΕ
φυλακές

ΝΕΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

05.12.2019 - 20:08
Προσλήψεις αναπληρωτών στη Γενική Αγωγή σήμερα

Προσλήψεις αναπληρωτών στη Γενική Αγωγή σήμερα

05.12.2019 - 17:31
Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Ανάλυση προκηρύξεων,
αριθμοί ενστάσεων, αιτήσεων, απορριπτέων

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Ανάλυση προκηρύξεων,
αριθμοί ενστάσεων, αιτήσεων, απορριπτέων

06.12.2019 - 07:24
Κλειστό σήμερα το κέντρο της Αθήνας, λόγω των
εκδηλώσεων για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου

Κλειστό σήμερα το κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο
δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
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05.12.2019 - 12:08
Ο ΑΣΕΠ δεν περνάει τα μόρια καταχωρημένων προσόντων

Ο ΑΣΕΠ δεν περνάει τα μόρια καταχωρημένων προσόντων

05.12.2019 - 18:13
Κοινωνικό μέρισμα: Οι δικαιούχοι που θα πάρουν 700€

Κοινωνικό μέρισμα: Οι δικαιούχοι που θα πάρουν 700€

06.12.2019 - 08:28
Δεν ανακαλούν τον χαρακτηρισμό «ρουφιάνο» κατά του Κ.
Μπογδάνου οι συντελεστές της Ελληνοφρένειας

Δεν ανακαλούν τον χαρακτηρισμό «ρουφιάνο» κατά του Κ.
Μπογδάνου οι συντελεστές της Ελληνοφρένειας

04.12.2019 - 19:33
Το σεμινάριο που επιλέγουν πάρα πολλοί φιλόλογοι και
μοριοδοτεί

Το σεμινάριο που επιλέγουν πάρα πολλοί φιλόλογοι και
μοριοδοτεί

06.12.2019 - 08:07
Δεκέμβρης του 2008 - Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Το
χρονικό μιας εξέγερσης

Δεκέμβρης του 2008 - Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Το
χρονικό μιας εξέγερσης

05.12.2019 - 16:38
Πανελλαδικές 2020: Νέος τρόπος εξέτασης των
πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΦΕΚ)

Πανελλαδικές 2020: Νέος τρόπος εξέτασης των
πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΦΕΚ)

06.12.2019 - 09:16
Διαρρέει προς τον ΣΥΡΙΖΑ η βάση του ΠΑΣΟΚ -
Προσχώρηση 120 στελεχών

Διαρρέει προς τον ΣΥΡΙΖΑ η βάση του ΠΑΣΟΚ -
Προσχώρηση 120 στελεχών

05.12.2019 - 18:35
Κροατία: Φοιτητές από τη Νιγηρία κατέληξαν σε
καταυλισμό προσφύγων γιατί οι αστυνομικοί δεν τούς πίστευαν
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Κροατία: Φοιτητές από τη Νιγηρία κατέληξαν σε
καταυλισμό προσφύγων γιατί οι αστυνομικοί δεν τούς
πίστευαν

06.12.2019 - 09:13
Αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό και των λεωφορείων

Αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό και των λεωφορείων

05.12.2019 - 20:45
Μητέρα Αλέξη Γρηγορόπουλου: Αμετανόητος και
υποκριτής ο Κορκονέας - Άδικη η απελευθέρωσή του

Μητέρα Αλέξη Γρηγορόπουλου: Αμετανόητος και
υποκριτής ο Κορκονέας - Άδικη η απελευθέρωσή του

05.12.2019 - 08:28
Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

05.12.2019 - 21:20
Από διφθερίτιδα προήλθε τελικά ο θάνατος του 8χρονου

Από διφθερίτιδα προήλθε τελικά ο θάνατος του 8χρονου

05.12.2019 - 12:07
Σπάνιο έργο του Ελ Γκρέκο βρέθηκε σε ναό στον
Αποκόρωνα Χανίων (Φωτογραφία)

Σπάνιο έργο του Ελ Γκρέκο βρέθηκε σε ναό στον
Αποκόρωνα Χανίων (Φωτογραφία)

05.12.2019 - 14:35
Μεταθέσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ/ΤΕ του ν.4638/2019

Μεταθέσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ/ΤΕ του ν.4638/2019

06.12.2019 - 11:11
Απελάθηκε ο πρέσβης της Λιβύης στην Αθήνα

Απελάθηκε ο πρέσβης της Λιβύης στην Αθήνα

06.12.2019 - 08:19
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα στην παλιά
παραλία
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Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα στην παλιά
παραλία

05.12.2019 - 13:18
Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και κατασκευές
(Φωτογραφίες)

Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και κατασκευές
(Φωτογραφίες)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

σχετικά άρθρα
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