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]
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https://spotin.org/
https://gis4greekschools.maps.arcgis.com/home/index.html

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.

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/04-031993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό
δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΜΑΡΟΥΣΙ, 05-11-2021
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

----Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
: 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

Μαρούσι, 02/11/2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/139463/Δ2
1.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας
2. Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε., Γυμνάσια και Γενικά
Λύκεια
(μέσων των οικείων Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)
4. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού
1. Spotlight on Innovation (Spotin) ΑΜΚΕ
alkyoni.baglatzi@spotin.org
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διοργάνωσης Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προσφυγικά Μονοπάτιαχαρτογραφώντας τις ιστορίες των προσφύγων 100 χρόνια μετά το 1922»
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 123482/Δ2/01-10-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε. Spotlight on Innovation και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.
πρ. 51/30-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε
την διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προσφυγικά Μονοπάτιαχαρτογραφώντας τις ιστορίες των προσφύγων 100 χρόνια μετά το 1922», ο οποίος απευθύνεται
σε μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης δημοτικού, Γυμνασίου και Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου της
χώρας και των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.
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/τριες, με τη συνδρομή των δασκάλων τους, καλούνται να αναζητήσουν είτε στο
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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 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.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
hello@spotin.org και στην ιστοσελίδα https://spotin.org/ .
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία
από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει
με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις
μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των
μαθητών/μαθητριών.
3. Όλες οι φάσεις του διαγωνισμού να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης
του εν λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του
σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να
λάβουν έπαινο συμμετοχής.
6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει
τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης,
σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση
των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών
και μαθητριών.
9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την
επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει
στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο
του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
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10. Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή των μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης του
διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και
εκπαιδευτικές εκδρομές.
11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση
των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό
προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια,
και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε
εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την
εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Συνημμένα: Ένα (01) ηλ. αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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