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HΤο Μουσείο... διαδικτυακά! 

Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολεία 2020-2021 

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου 

Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης επιστρέφουν προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες 

της εποχής του κορονοϊού. Με το ίδιο κέφι και ποιότητα, θα σας συναντήσουμε ξανά 

για να μάθουμε και να διασκεδάσουμε διαδικτυακά, αξιοποιώντας τη σύγχρονη 

τεχνολογία! 

Πρόγραμμα «Το Παλιό Σχολείο» 

Ελάτε να κάνουμε μια βουτιά στον χρόνο και να ζωντανέψουμε το παλιό σχολειό -

όπου γράμματα μαθαίναν ο παππούς και η γιαγιά όταν ήτανε παιδιά. Μια φορά και 

χρόνια πριν, όχι όμως πάρα πολλά, οι μαθητές πήγαιναν στο σχολείο κρατώντας 

πάνινη, υφαντή ή δερμάτινη τσάντα, έγραφαν στην πλάκα με το κοντύλι, έκαναν 

μάθημα πρωί-απόγευμα και Σάββατο. Κάθονταν στα ξύλινα θρανία πολλοί μαζί, 

ζεσταίνονταν με ξυλόσομπα, αγόραζαν τα βιβλία, «έτρωγαν ξύλο» από τον δάσκαλο, 

αλλά έπαιζαν πολύ. Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μεταφέρονται, με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας, σε μια παλιά σχολική τάξη! Μέσα από αφηγήσεις, προβολές, 

αποσπάσματα από ταινίες και δραστηριότητες, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις 

συνθήκες εκείνης την εποχής. 

Πρόγραμμα «Ζωντανεύοντας τα παλιά παιχνίδια» 
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Πώς έπαιζαν τα παιδιά παλιά; Τι παιχνίδια είχαν; 

Πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, υπολογιστές και 

άλλα ακριβά παιχνίδια, τα παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους και στις γειτονιές για να 

παίξουν όλα μαζί...μέχρι να βραδιάσει. Τα αγαπημένα τους παιχνίδια ήταν και τα πιο 

απλά, αυτά που έφτιαχναν μόνα τους! Σε αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά θα 

γνωρίσουν αυτά τα παιχνίδια, τα ξεχασμένα στον χρόνο. Στο τέλος θα φτιάξουμε τα 

δικά μας παιχνίδια... Μαντέψτε ποια θα είναι... 

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βιβλίο του ΕΚΕΔΙΣΥ «Τα παιχνίδια των παλιών 

αναγνωστικών» 

Πρόγραμμα «Η Παπαρούνα το έσκασε: Ένα πρόγραμμα για την Ειρήνη» 

Μια Παπαρούνα αποφάσιζει ότι δεν θελει πια να ζει στον Πόλεμο και τη θλίψη και 

θέλει να το σκάσει, αναζητώντας την ελευθερία...! Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα 

οι μαθητές θα γνωρίσουν την περιπετειώδη ιστορία της Παπαρούνας και μαζί της θα 

μάθουνε για την αξία της Ειρήνης. Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρά 

παιδιά που θα τα βοηθήσει να αντιληφθούν ότι η Ειρήνη είναι το πολυτιμότερο αγαθό 

για τον άνθρωπο. Μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες, έργα Τέχνης και μουσική τα 

παιδιά θα ευαισθητοποιηθούν, θα εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα και θα 

αναπτύξουν αισθήματα σεβασμού και αδελφικότητας για όλους τους ανθρώπους. 

Πρόγραμμα «Τα μυστικά της βαλίτσας» 

Τι να κρύβει άραγε η βαλίτσα; 

Γιατί άραγε είναι λυπημένη; 

Τι σημαίνει το αρχικό γράμμα Ν που είναι χαραγμένο πάνω της; 

Τι σημαίνει προσφυγιά; 

Οι μαθητές γίνονται ερευνητές και ανακαλύπτουν το μυστικό της βαλίτσας. Μέσα από 

βιωματικές δραστηριότητες, αφηγήσεις, παιχνίδια ενσυναίσθησης, υπόδυση ρόλων 

και μουσικοκινητικά παιχνίδια θα βιώσουν τι σημαίνει «πρόσφυγας» και θα 

συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν και ταξίδια που είναι διαφορετικά, δεν είναι 

ευχάριστα, αλλά αναγκαστικά. Βήμα - βήμα οι μαθητές θα αντιληφθούν το σκοτάδι 

και την καταστροφή που επιφέρει ο πόλεμος και θα εξερευνήσουν τις ιδέες της 

ανοχής, της δικαιοσύνης, της ειρηνικής συμβίωσης, της αμοιβαίας κατανόησης και 

του αλληλοσεβασμού. Στο τέλος, τα παιδιά θα φτιάξουν το καραβάκι της ελπίδας  με 



 

σκοπό να τους ταξιδέψει στον κόσμο της ειρήνης και της αλληλεγγύης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο του Μουσείου «Τι θα πάρω μαζί 

μου φεύγοντας». 

Πρόγραμμα «Οι Άθλοι του Ηρακλή...» 

Πόσους άθλους έκανε ο Ηρακλής; 

Ποια μυθολογικά τέρατα νίκησε; 

Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές με μοναδικό υλικό από το Μουσείο Σχολικής Ζωής 

και Εκπαίδευσης θα έρθουν σε επαφή με τους άθλους Ηρακλή με έναν διαφορετικό 

τρόπο. Αφού γίνουν οι βοηθοί του Ηρακλή μέσα από αποστολές και βιωματικές 

δραστηριότητες θα γνωρίσουν τον ξεχωριστό αυτό ήρωα της μυθολογίας. Ο παλιός 

μυθολογικός χάρτης, παλιά βιβλία μυθολογίας και εποπτικό υλικό του Μουσείου αλλά 

και έργα τέχνης, παντομίμες, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικές δραστηριότητες και 

κατασκευές θα προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία στους μαθητές. 

Πρόγραμμα «Ο Μίμης και η Άννα: μια περιπέτεια στην παράξενη χώρα των 

μικροβίων»  

Ξέρετε τον Μίμη και την Άννα από τα παλιά αναγνωστικά; 

Γιατί βρέθηκαν σε μια παράξενη χώρα; 

Ποιος είναι ο εχθρός ο «ιός» που τα απειλεί; 

Τι μέτρα παίρνουν για να γλυτώσουν από τα μικρόβια; 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μάθουν τα παιδιά τους καθημερινούς και 

απαραίτητους κανόνες υγιεινής με παιχνιώδη και βιωματικό τρόπο. Αξιοποιώντας 

τους ήρωες από το δημοφιλές παλιό αλφαβητάριο μέσα από το παραμύθι και 

βιωματικές δραστηριότητες που συνδυάζουν θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και 

μουσικοκινητική τα παιδιά μαθαίνουν τους κανόνες καθημερινής υγιεινής και πώς να 

προστατεύονται από τον εχθρό «ιό». Ο Μίμης και η Άννα, από τα παλιά 

αλφαβητάρια ζωντανεύουν και βοηθάνε τα παιδιά να νικήσουν τους «ιούς» 

 



 

Πρόγραμμα «Περπατάω με την τάξη μου... διαδικτυακά! Μια προσέγγιση της 

ιστορίας...αλλιώς!»  

Σε ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα του Μουσείου Σχολικής Ζωής και 

Εκπαίδευσης, το «Περπατάω με την τάξη μου στην Πλάκα», το οποίο έχουν 

παρακολουθήσει εκατοντάδες σχολεία από όλη την Ελλάδα, τα παιδιά περπατούν 

στην πόλη, γνωρίζουν τα μνημεία και τους χώρους μνήμης και πολιτισμού, 

ανακαλύπτουν την ιστορία τους μέσα από μια ευρύτατη θεματολογία που 

περιλαμβάνει διαδικτυακούς περιπάτους. 

Μετά τον «περίπατο» οι μαθητές/τριες  θα δημιουργήσουν ένα παραμύθι (για τις 

μικρές τάξεις) ή κείμενα-ιστορίες (για τις μεγαλύτερες τάξεις), το οποίο θα 

τοποθετείται στον συγκεκριμένο χώρο, αξιοποιώντας τις γνώσεις τις οποίες 

απέκτησαν. 

Τώρα οι περίπατοι αυτοί υλοποιούνται και διαδικτυακά για σχολεία της 

Ελλάδας και της Ομογένειας! 

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους θεματικούς εκπαιδευτικούς μας περιπάτους: 

 Ιστορίες ελευθερίας: Επετειακός περίπατος για την 28η Οκτωβρίου 

 Η Πλάκα και η Επανάσταση του 1821 

 Η Απελευθέρωση της Αθήνας 

 Από το Μνημείο του Λυσικράτη στα Αναφιώτικα 

 Στα χρόνια τα Ρωμαϊκά 

 Ο Λόρδος Βύρωνας και ο Έλγιν (Γυμνάσιο, Λύκειο) 

 Λογοτεχνικός περίπατος στην Πλάκα (Γυμνάσιο, Λύκειο) 



 

 Εκκλησίες της Αθήνας 

 Κινηματογραφικός περίπατος στην Πλάκα 

Για τη Θεσσαλονίκη   

Περίπατος μνήμης: η Θεσσαλονίκη στην 28
η
 Οκτωβρίου 

 

Η Θεσσαλονίκη σταυροδρόμι πολιτισμών 

Η Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου 

Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 

Λογοτεχνική Θεσσαλονίκη 

Κινηματογραφική Θεσσαλονίκη 

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν διαδικτυακοί περίπατοι 

στον τόπο που βρίσκεται το κάθε σχολείο, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν την 

τοπική ιστορία, μέσα από ένα πλούσιο υλικό (κείμενα, λογοτεχνικά έργα, μαρτυρίες, 

οπτικοακουστικό υλικό). 

Οδηγός σε αυτούς τους περιπάτους είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας 

Στοφόρος. 

Η σειρά των βιβλίων του που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κέδρος, Μίνωας και 

Ιπτάμενο Κάστρο διαδραματίζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες 

επίσης μπορούν να γίνουν τέτοιοι διαδικτυακοί περίπατοι: Πόρτο Ράφτη, Λέρος, 

Φωκίδα, Χίος, Καστοριά, Αστυπάλαια, Σάμος, Λέσβος. 

HΔείτε περισσότερα εδώ H 
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HΕκπαιδευτικοί περίπατοι στη Θεσσαλονίκη για σχολικές ομάδες από το 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης H 

 

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης οργανώνει προγράμματα για σχολεία 

με εκπαιδευτικούς περιπάτους στην Θεσσαλονίκη. Μέσα από παιχνιώδη και 

διασκεδαστικό τρόπο οι μαθητές ξεναγούνται σε αξιοθέατα και μνημεία της 

Θεσσαλονίκης μαθαίνοντας την ιστορία της πόλης με έναν ευχάριστο τρόπο. 

Μπορείτε να επιλέξετε τον εκπαιδευτικό περίπατο που ταιριάζει στην ηλικία των 

παιδιών, στην ιστορία που διδάσκονται και στα προγράμματα βιωματικών δράσεων 

που δουλεύουν. 

Πρόγραμμα «Περπατώ με την τάξη μου στη Θεσσαλονίκη» 

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους θεματικούς εκπαιδευτικούς μας περιπάτους: 

 Περίπατος μνήμης: η Θεσσαλονίκη στην 28
η
 Οκτωβρίου 

 Μια μέρα στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 

 Ταξίδι στα Ρωμαϊκά χρόνια 

 Η Οθωμανική Θεσσαλονίκη 

 Εβραϊκός περίπατος 

 Σταυροδρόμι Πολιτισμών 

 Περίπατος στην Άνω Πόλη 

 Περίπατος στην χαμένη γειτονιά των Εξοχών 
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 Περίπατος στην άγνωστη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης 

 Περίπατος στα τείχη της πόλης 

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο HUεδώ UH 

 

http://www.ekedisy.gr/wp-content/uploads/2018/08/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%8E-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7.pdf


  

HΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ H 

HU «Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους» UH 

 

(αριθμός έγκρισης  Φ.1/ΔΝ/ 23296/Δ7/17/2/2020) 

  

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) θα υλοποιήσει για δεύτερη χρονιά το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμπραξης σχολείων και εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται 

να ασχοληθούν με την ιστορία του σχολείου τους. Το πρόγραμμα έρχεται να 

συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες δράσεις του Μουσείου σε αυτή την κατεύθυνση 

(Μαθητικοί Διαγωνισμοί, Συνέδρια, Ημερίδες). 

Σκοπός  να ενισχύσει εκπαιδευτικούς και μαθητές να ασχοληθούν ενεργά με την 

τοπική ιστορία και ειδικότερα την τοπική εκπαιδευτική ιστορία, να γίνουν "ερευνητές" 

και να αναδείξουν την ιστορία των σχολείων που εργάζονται και φοιτούν, να 

μελετήσουν αρχειακό υλικό, να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες, να δημιουργήσουν 

οπτικοακουστικές εφαρμογές, να διατυπώσουν συμπεράσματα για την εκπαιδευτική 

ζωή στο παρελθόν, να αφυπνίσουν την εκπαιδευτική μνήμη, να αναστοχαστούν την 

εκπαιδευτική ζωή στο παρόν μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα 

εκπονήσουν και να ανοίξουν το σχολείο στην κοινότητα. 

  

Υποενότητες οι οποίες μπορούν να μελετηθούν είναι: 

Σχολικά αρχεία 

Προφορική ιστορία και μαρτυρίες 

Σχολείο και αρχιτεκτονική 

Σχολικές φωτογραφίες 

Σχολικά βιβλία 

  

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία  κάθε τύπου και βαθμίδας 

(νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου). Τα σχολεία που επιθυμούν 

να συμμετάσχουν συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής HUΕΔΩUH. 

  

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προαιρετικό, και συμμετέχουν σχολεία και 

εκπαιδευτικοί μετά από συζήτηση όλου του προγράμματος σε σύλλογο διδασκόντων. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα  παρακολουθήσουν μια σειρά 
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επιμορφωτικών σεμιναρίων (διαδικτυακών) και στη συνέχεια θα εκπονήσουν 

ανάλογα σχέδια εργασίας με τους μαθητές της τάξης τους. 

Τα παραδοτέα μπορεί να είναι:έντυπη μορφή, διαμέσου μορφών έκφρασης, 

διαμέσου πολυμεσικών εφαρμογών κ.ά., βίντεο, ταινίες μικρού μήκους. 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προβλέπεται Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων 

και Μαθητικό Φεστιβάλ Παρουσίασης των δράσεων από τα σχολεία και τους 

μαθητές. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν Βεβαίωση για τη συμμετοχή τους καθώς και 

Βεβαιώσεις για τον επιμορφωτικό κύκλο σεμιναρίων. 

  

Φορείς που συμμετέχουν είναι: 

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ 

Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 

4
ο
 ΠΕΚΕΣ Αττικής 

Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση/Association of History Education in 

Greece ΟΙΕΕ/AHEG 

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, 

Ομάδα Συντονιστικού ΟΠΙ (Ομάδες Προφορικής Ιστορίας) 

Αντιδημαρχία Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης 

  

Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν: 

 

Χαρά Ανδρεάδου, Σ.Ε.Ε. ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Δημήτρης Βασιλείου, Υποδ/ντής Πειραματικού ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων, Αν. Μέλος 

ΟΙΕΕ, Ιστορικός 

Μαρία Βλαχάκη, Διευθύντρια 23ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 

Σόνια Γελαδάκη, Διευθύντρια Πρότυπου Βαρβάκειου Γυμνασίου 

Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Δημήτρης Γουλής, ΕΔΙΠ Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ 

Ιωάννα Δεκατρή, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ι.Ε.Ε. 

Λένα Δημητριάδου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας 

Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Α/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 

Άννα Ζουγανέλη, Σ.Ε.Ε 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 



 

Κώστας Θεριανός, Σ.Ε.Ε. 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

Νίκος Καμήλος, Σ.Ε.Ε. 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Σ.Ε.Ε 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 

Σοφία Κανταράκη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Μαγνησίας 

Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

Πόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών A/θμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας 

Μαρία Μαγαλιού, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 

Ευαγγελία Μπούτσκου, Σ.E.E., ΠΕ 70 ,  3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Διευθύντρια 15ου Γυμνασίου Περιστερίου 

Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης  και 

Ψηφιακών Μέσων 

Αποστόλης Παρασκευάς, Σ.E.E. 2o ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

Βασιλική Σακκά, Σ.Ε.Ε. 3o ΠΕΚΕΣ Αττικής, ΕΑΠ-Δημόσια Ιστορία, Πρόεδρος 

Ο.Ι.Ε.Ε. 

Κώστας Στοφόρος, δημοσιογράφος-συγγραφέας 

Νόπη Τριανταφυλλίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 

της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Μαρία Φραγκουλάκη, Εκπαιδευτικός Κλ. ΠΕ02, 2οΓΕΛ Καματερού, Γραμματέας 

ΟΙΕΕ 

Κωνσταντίνα Χατζημίχου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Λάρισας 

Σοφία Χριστοπούλου, Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 

  

Περισσότερες πληροφορίες: 

HUhttp://www.ekedisy.gr/diktyo-scholeion-ta-scholeia-anazitoyn-tin-istoria-toys/ UH 

Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε και από τη σελίδα του Δικτύου 

στο HUfacebookUH 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Έλλη Λαμπαδαρίδου 

  

Τ: 2103250341 

Email: Hinfo@ekedisy.gr H 

Ιστοσελίδα  Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης: Hwww.ekedisy.gr H 

  

http://www.ekedisy.gr/diktyo-scholeion-ta-scholeia-anazitoyn-tin-istoria-toys/
https://www.facebook.com/search/top/?q=%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF%20%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%B1%20%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83&epa=SEARCH_BOX
mailto:info@ekedisy.gr
http://www.ekedisy.gr/


 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις ενημερώσεις στείλετε μας email στο HUinfo@ekedisy.gr UH 
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Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
Τριπόδων 23, Αθήνα 
Τ: +30 210 325 0341 
W: HUwww.ekedisy.grU 

 

mailto:info@ekedisy.gr
http://www.ekedisy.gr/

