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Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης από το Πανεπιστήμιο και την Περιφερειακή Εκπαίδευση
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 - 16|03|2016 16:12

Το Πανεπιστήμιου Αιγαίου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, συμμετέχουν
στην πανελλήνια εκδήλωση «Ένα ποίημα για τους πρόσφυγες», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης σε 22 πόλεις και νησιά της Ελλάδας.

Το Πανεπιστήμιου Αιγαίου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, συμμετέχουν
στην πανελλήνια εκδήλωση «Ένα ποίημα για τους πρόσφυγες», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης σε 22 πόλεις και νησιά της Ελλάδας.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ σε συνεργασία με τον Κύκλο
Ποιητών.

Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία θα έχει παγκόσμια απήχηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ποίησης, είναι η
περαιτέρω ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός του κοινού στο προσφυγικό ζήτημα, η συνεπακόλουθη, με όποια
μορφή, αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Η εκδήλωση στη Μυτιλήνη και ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις και τα νησιά που συμμετέχουν θα ξεκινήσει στις 7 το
απόγευμα στην αίθουσα του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το πρόγραμμα θα
περιλαμβάνει μουσική από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, έκθεση φωτογραφίας με θέμα τους πρόσφυγες και απαγγελίες
ποιημάτων/ένα ποίημα από κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα ποιητή/ποιήτρια.

Ο ιστότοπος RefugeesWelcome GR από τις 10 Μαρτίου θα αναμεταδίδει την εκδήλωση, αναρτώντας καθημερινά τρία
ποιήματα με το πλήρες πρόγραμμα, που θα αναρτήσει στο διαδραστικό πανελλαδικό χάρτη που συντηρεί.

Προσκαλούνται όλοι/όλες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να απαγγείλουν ποιήματά τους με θέμα
το προσφυγικό να απευθυνθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στο τηλ. 22510 48165 και 22510 48152 ή στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελένη Γουρνέλου τηλ. 22510 36426.
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Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …
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