
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1922» 

 

 

Περιγραφή και Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, η SPOTLIGHT 

ON INNOVATION (SPOTIN) ΑΜΚΕ1 προκηρύσσει τη διεξαγωγή διαθεματικού μαθητικού 

διαγωνισμού με θέμα: “Προσφυγικά Μονοπάτια – χαρτογραφώντας τις ιστορίες των 

προσφύγων 100 χρόνια μετά το 1922”. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η καταγραφή των προσωπικών διηγήσεων των προσφύγων 

και η αποτύπωση της διαδρομής τους μέχρι την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα σε 

ψηφιακούς χάρτες. Οι μαθητές, με τη συνδρομή των δασκάλων τους, καλούνται να 

αναζητήσουν είτε στο διαδίκτυο είτε στο οικογενειακό ή ευρύτερο περιβάλλον τους αρχειακό 

υλικό, ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής 

που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους το 1922. Με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού (gis4greekschools2) θα αποτυπώσουν εν συνεχεία σε ηλεκτρονικούς χάρτες τη 

διαδρομή της εκάστοτε διήγησης, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες για τον κάθε σταθμό 

της στο ψηφιακό περιβάλλον (γεωχωρική αφήγηση – spatial storytelling), συνθέτοντας έτσι 

το χρονικό της πορείας των εκπατρισμένων. 

Μέσα από την υλοποίηση του διαγωνισμού δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

ενισχύσουν την ιστορική τους γνώση και την ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την αναζήτηση 

και αποτύπωση προσωπικών ιστοριών και να αξιοποιήσουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία 

για την οπτικοποίηση των διηγήσεων πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, ενισχύοντας τη χωρική 

τους σκέψη και τις ψηφιακές τους δεξιότητες. 

Ως φορέας υλοποίησης του διαγωνισμού και διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στη χρήση 

ηλεκτρονικών χαρτών και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, η SPOTIN ΑΜΚΕ θα παράσχει καθόλη τη διάρκεια προετοιμασίας και διεξαγωγής 

του διαγωνισμού τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη προκειμένου να εκπαιδεύσει 

καθηγητές και μαθητές στη χρήση του λογισμικού gis4greekschools και στην ανάπτυξη της 

γεωχωρικής αφήγησης. 

 

Φάσεις του Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω φάσεις υλοποίησης: 

1) Ενεργοποίηση πλατφόρμας του διαγωνισμού και εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα 

σχολεία για συμμετοχή σε διαδικτυακή παρουσίαση [05.11.2021 – 31.01.2022] 

2) Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής από τα σχολεία [15.02.2022] 

 
1 https://spotin.org/  
2 https://gis4greekschools.maps.arcgis.com/home/index.html  
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3) Παρουσίαση διαγωνισμού, παρουσίαση λογισμικού και εργαστηριακή πιλοτική 

εφαρμογή σε εκπαιδευτικούς σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη  [13.12.2021 – 06.02.2022] 

4) Διαδικτυακή παρουσίαση λογισμικού σε εκπαιδευτικούς της Ελλάδας και του 

εξωτερικού [13.12.2021 – 15.02.2022] 

5) Διαδικτυακές υποστηρικτικές δράσεις για το διαγωνισμό (διαδικτυακά live sessions/ 

παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών σχετικών με τη θεματική του 

διαγωνισμού- ιστορικοί, τεχνολόγοι, επιστήμονες γεωπληροφορικής, λαογράφοι 

κτλ.) [13.12.2021 – 18.03.2022] 

6) Υποστήριξη συμμετεχόντων καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού 

[05.11.2021 – 15.04.2022] 

7) Υποβολή εργασιών των μαθητών [01.03.2022 – 15.04.2022] 

8) Αξιολόγηση προτάσεων από ειδική Επιτροπή [18.04.2022 – 29.04.2022] 

9) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων [03.05.2022] 

10) Εκδήλωση βράβευσης [13.05.2022 – 22.05.2022] 

Όροι του Διαγωνισμού 

1) Η υποβολή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα που θα 

ανακοινωθεί από τον διοργανωτή από την 1η Μαρτίου μέχρι 15η Απριλίου 2022 με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Απριλίου 2022.  

2) Συνημμένα με την κατάθεση των εργασιών θα πρέπει να κατατεθούν: 

i. Η φόρμα με τα στοιχεία του Σχολείου 

ii. Η Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα του/της 

μαθητή/τριας που θα λάβει μέρος στο Διαγωνισμό για τη συμμετοχή και τη 

δημοσίευση του έργου του/της.  

3) Ο διαγωνισμός μπορεί να υλοποιηθεί (αν χρειαστεί λόγω των συνθηκών) 

διαδικτυακά χωρίς τη φυσική παρουσία των μαθητών στη σχολική τάξη. 

4) Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν οι 

ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το διοργανωτή στο hello@spotin.org και στην 

ιστοσελίδα https://spotin.org/.  

Συμμετοχή 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στη ΣΤ τάξη δημοτικού, Α,Β,Γ τάξη 

Γυμνασίου και Α, Β τάξη Λυκείου των σχολικών μονάδων όλης της χώρας και των ελληνικών 

σχολείων του εξωτερικού.  

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 

γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός του ωρολογίου προγράμματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής από τα σχολεία είναι 15/02/2022 και η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 15/04/2022. 

Η αίτηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σε ειδική φόρμα που θα ανακοινωθεί από τον 

διοργανωτή.  
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Αξιολόγηση & αποτίμηση 

Η αξιολόγηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από 

ειδικούς επιστήμονες με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του διαγωνισμού. Για την 

αποτίμηση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις από τους εκπαιδευτικούς 

των 10 πρώτων βραβευμένων εργασιών.  

Βραβεία – έπαθλα 

Όλες οι εργασίες θα αναρτηθούν σε ειδικό site/ψηφιακό αποθετήριο που θα φτιαχτεί για την 

ανάδειξη και προβολή του διαγωνισμού. Στις δέκα (10) πρώτες διακριθείσες συμμετοχές θα 

δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους σε διαδικτυακή εκδήλωση που θα 

διεξαχθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού σε χρόνο που θα οριστεί από τον διοργανωτή. Όλοι 

οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα. 

Δωρεάν Συμμετοχή 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κάποιο κόστος συμμετοχής ή 

προμήθειας υλικού. Το λογισμικό gis4greekschools παρέχεται δωρεάν κατόπιν αίτησης του 

σχολείου.  

Προβολή και Διάχυση 

Η SPOTIN αναλαμβάνει τις δράσεις προβολής και επικοινωνίας του διαγωνισμού σε έντυπα 

και ψηφιακά μέσα και δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των 

πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τις δράσεις του διαγωνισμού (διαδικτυακές και διά 

ζώσης συναντήσεις, εκδήλωση βράβευσης των μαθητών κτλ.) δύναται να δημοσιευθεί μόνο 

κατόπιν συναίνεσης των συμμετεχόντων. 

Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δε θα προκύψουν έσοδα 

για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με 

εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.). 

Για την δημοσίευση έργου των μαθητών σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο θα ζητείται Υπεύθυνη 

Δήλωση με τη σύμφωνη γνώμη από τον γονέα/κηδεμόνα  του μαθητή ή της μαθήτριας. 

Προσωπικά Δεδομένα – Πνευματικά δικαιώματα 

Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 

«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-

1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό 

δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» . 
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