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Κατάλογος
Οι Επίσηµες Αργίες για το 2014 & το 2015  
Εφηµερεύοντα Φαρµακεία Θεσσαλονίκης    

Τα πιο πρόσφατα άρθρα

Ιορδάνης
Χουδαµάς

Η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία
συναντά την τεχνολογία στο
Πολεµικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης
Δηµοσιεύτηκε: 1 Δεκεµβρίου 2014 στις 11:05 µµ

Πολιτισµός | Σχολιάστε

Νέες  δραστηριότητες  ξεκίνησε  το  Πολεµικό  Μουσείο  Θεσσαλονίκης  για  µαθητές
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε όσα δήλωσε στην «Α.Μ-Θ» ο
διευθυντής  του  Π.Μ.Θ.  Συνταγµατάρχης  (ΠΒ)  Γιώργος  Φαρµάκης  οι  παραστάσεις  του
Καραγκιόζη σε συνεργασία µε το θέατρο σκιών,
αγκαλιάστηκαν µε αγάπη απ όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.
Τον  τελευταίο  µήνα,  καθηµερινά,  εκατοντάδες  παιδιά  παρακολούθησαν,  διασκέδασαν,
επιµορφώθηκαν µέσα από τις περιπέτειες του Έλληνα ήρωα που έχει µεγαλώσει γενιές και
γενιές.
Ο Καραγκιόζης θα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο Πολεµικό Μουσείο µέχρι το Μάιο του 2015
ενώ λόγω της αυξηµένης ζήτησης πραγµατοποιούνται πλέον καθηµερινά παραστάσεις πλην
Τετάρτης.
Παράλληλα,  ξεκίνησε  από  τις  3  Νοεµβρίου  το  νέο  εκπαιδευτικό  πρόγραµµα  που  θα  µας
ταξιδεύει «Πέρα από τους Ουρανούς».

Θεόδωρος Συµεωνίδης
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Στανίση, Μπάτης στο Recital (πρώην Love Casual
Living)

Πυλαία – Χορτιάτης: Ενας δήµος στην υπηρεσία
των δηµοτών

Τόπο στα νιάτα: Δεν θα έχουν δικαίωµα να
ψηφίσουν τελικά οι γεννηθέντες το 1997

Τέσσερις εταιρείες δηµοσκοπήσεων συµφωνούν:
Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, πόλωση και «σφαγή» για την
τρίτη θέση

Συνελήφθησαν οι τρεις ύποπτοι για το µακελειό στο
Charlie Hebdo

Το πανόραµα του Κυπέλλου

Γ’ Εθνική Κατηγορία Οι διαιτητές της 1ης
αγωνιστικής του 2015

Παπαδηµούλης προς Κοµισιόν: Θα κοπούν
κονδύλια αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Καταγράφεται για πρώτη φορά το κόµµα
Παπανδρέου σε νέες δηµοσκοπήσεις

Κοινές δηλώσεις Βενιζέλου- Φλωρίδη για το
ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Επίθεση Κουτσούµπα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ:
«Κρύβουν από τον λαό…»

Με κινητοποιήσεις στις ηµέρες των εκλογών
προειδοποιεί η ΠΟΕ – ΟΤΑ

Έντονα προβλήµατα στη Μακεδονία από το χιονιά
Στην κατάψυξη ολόκληρη η βόρεια Ελλάδα

«Πρωταθλήτρια» στην ανεργία παραµένει η Ελλάδα
Στο 25,7% διαµορφώθηκε το ποσοστό τον
Σεπτέµβριο

Καταγγελία ΕΛΣΤΑΤ: Της ζητήθηκε να καθυστερήσει
την αναθεώρηση στοιχείων

Σοκ στο Παρίσι:Τροµοκρατική επίθεση σε περιοδικό
µε 12 νεκρούς Πηγή: Σοκ στο Παρίσι:Τροµοκρατική
επίθεση σε περιοδικό µε 12 νεκρούς

«Αγγελιοφόρος» και «Close Up» διακόπτουν την
έκδοσή τους

ΠΑΟΚ: Συµφώνησε κι έρχεται ο Νοµπόα

ΣΥΡΙΖΑ: 11 ερωτήµατα στη ΝΔ για όσα έκανε στις
καταθέσεις

Θεοφάνεια µε κρύο και παρουσία Τσίπρα στον
Πειραιά

Διαφηµιστική καταχώρηση

Διαφηµιστική καταχώρηση

Η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία συναντά τη τεχνολογία στο Πολεµικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Μια ταινία 3D «για το όνειρο του να πετάς, να
κατορθώνεις το αδύνατο, ενάντια στην ανθρώπινη φύση». Μικροί και µεγάλοι θα έχουν την
ευκαιρία να ζήσουν την ιστορία της αεροπλοΐας από την αρχαιότητα έως σήµερα.
Περισσότερα από 40 αεροσκάφη και πτητικές µηχανές παρουσιάζονται σε
δράση. Από τον Ίκαρο και τον Leonardo Da Vinci, τα αερόστατα, τους αδελφούς Wright και τα
διπλανά  έως  τα  υδροπλάνα,  το  φηµισµένο  Dakota DC3, το  Constellation,  Boeing 707, τα
πρώτα Jets, έως το Apollo 11 και την αποστολή στη σελήνη, από το Concorde, το SR71, F4,
MIG 21, Mirage, το  Airbus A300, Boeing 747 έως  το  διαστηµικό  λεωφορείο  και  το  Διεθνή
Διαστηµικό Σταθµό και πολλά περισσότερα…
Η ταινία «Πέρα από τους Ουρανούς» στολισµένη µε την τεχνολογία 3D
θα διασκεδάσει µαθητές προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης έχοντας οδηγό αφενός το θέαµα και αφετέρου την επιµόρφωση.

Μοιραστείτε:
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