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«Χαρτογραφώντας την Προσβασιμότητα.  

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο 

σχολείο;» 

Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού 

Σχολικό έτος 

2022 – 2023 
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1 Περιγραφή και Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Ο χάρτης αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους τρόπους απεικόνισης 

γεωχωρικής πληροφορίας. Παρέχοντας μια εποπτική εικόνα του χώρου, επιτρέπει πολύ 

στοχευμένα, εύληπτα και αποτελεσματικά τη μεταφορά πληροφορίας και την ανάδειξη 

διαφόρων φαινομένων/γεγονότων/ ευρημάτων κτλ.  

Από την άλλη πλευρά, η προσβασιμότητα ατόμων με κινητική αναπηρία σε διάφορα 

σημεία των πόλεων/ χωριών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς 

απουσιάζουν οι κατάλληλες υποδομές που θα διευκολύνουν την ανεμπόδιστη  

μετακίνησή τους. Απαιτείται δε η καλλιέργεια μιας ενιαίας κουλτούρας συμπερίληψης 

και ενσυναίσθησης, η οποία θα πρέπει να ξεκινά από το σχολείο, όπου διαμορφώνονται 

οι πολίτες του αύριο. 

Ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός έρχεται να συγκεράσει τις παραπάνω θεματικές/ 

παραμέτρους, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των μαθητών σε θέματα 

προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία, μέσα από την χαρτογραφική απεικόνιση 

του χώρου. Οι μαθητές, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, καλούνται να περπατήσουν 

τη διαδρομή τους προς το σχολείο τους, να εντοπίσουν τα σημεία που είναι προσβάσιμα 

ή έχουν εμπόδια για άτομα που κινούνται με αμαξίδια και να καταγράψουν αυτά τα 

σημεία με τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής χαρτογραφικής συλλογής δεδομένων για 

έξυπνες συσκευές (smartphones). Στη συνέχεια, θα αποτυπώσουν τα σημεία αυτά σε 

ψηφιακούς χάρτες και θα αναδείξουν με εποπτικό τρόπο τα ευρήματά τους, συνθέτοντας 

τα αποτελέσματα σε μία ιστορία υπό μορφή γεωχωρικής αφήγησης (geospatial 

storytelling). Τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν στα 

σχολεία μέσω του gis4greekschool (https://tinyurl.com/33zb6wwm). 

Μέσα από την υλοποίηση του Διαγωνισμού, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης, μέσω της 

βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Επιπλέον, μέσα από τη συλλογή (καταγραφή) 

γεωχωρικών δεδομένων, την αποτύπωση και σύνθεση ψηφιακών χαρτών θα ενισχύσουν 

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 (βλ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Προσφυγικά Μονοπάτια – 

Χαρτογραφώντας τις ιστορίες των προσφύγων 100 χρόνια μετά το 1922», η Spotlight on 

Innovation (SPOTIN) ΑΜΚΕ θα παράσχει καθόλη τη διάρκεια προετοιμασίας και 

διεξαγωγής του Διαγωνισμού κάθε τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη προκειμένου να 

εκπαιδεύσει καθηγητές και μαθητές σε θέματα σύνθεσης ψηφιακών χαρτών, ανάπτυξης 

της γεωχωρικής αφήγησης και χρήσης των λογισμικών/εφαρμογών που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

https://tinyurl.com/33zb6wwm
https://mapcompetition.gr/
https://mapcompetition.gr/
https://spotin.org/
https://spotin.org/
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2 Φάσεις του Διαγωνισμού 

1. Εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης του Διαγωνισμού [Οκτώβριος 2022] 

2.  Ενεργοποίηση πλατφόρμας για την υποβολή της συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

[Οκτώβριος 2022] 

3. Διαδικτυακή ημερίδα ευαισθητοποίησης σε θέματα προσβασιμότητας 

[Νοέμβριος 2022] 

4. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές δράσεις για τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων 

που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού [01.11.2022 - 31.03.2023] 

5. Διαδικτυακές υποστηρικτικές δράσεις για τον Διαγωνισμό (διαδικτυακά live 

sessions/ παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών σχετικών με τη θεματική του 

Διαγωνισμού.) [01.11.2022 – 30.04.2023] 

6. Υποστήριξη ομάδων καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

[01.11.2022 – 30.04.2023] 

7. Υποβολή εργασιών των μαθητών [01.04.2023 – 30.04.2023] 

8.  Αξιολόγηση προτάσεων από ειδική Επιτροπή [01.05.2023 – 17.05.2023] 

9. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εκδήλωση βράβευσης [22.05.2023 – 20.06.2023] 

3 Επιτροπή αξιολόγησης 

Η επιτροπή αξιολόγησης θα είναι διαθεματική προκειμένου να καλύπτει όλες τις 

θεματικές του Διαγωνισμού και προβλέπεται να απαρτίζεται από : 

• Ειδικούς με τεχνολογικό υπόβαθρο και ειδίκευση σε θέματα χαρτογραφίας και 

γεωχωρικής πληροφορίας (π.χ. εκπροσώπους από Πολυτεχνικές σχολές κτλ.) 

• Ειδικούς ή/και άτομα με εμπειρία σε θέματα προσβασιμότητας και κινητικής 

αναπηρίας (π.χ. Παραολυμπιονίκες, εκπρόσωποι φορέων ή συλλόγων κτλ.). 

• Εκπροσώπους της εκπαιδευτική κοινότητα (π.χ. εκπροσώπους 

πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς κτλ.) 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις οριστικοποιηθεί η σύνθεση της 

επιτροπής στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, https://mapcompetition.gr.  

https://mapcompetition.gr/
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4 Όροι του Διαγωνισμού 

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

θα ανακοινωθεί από τον διοργανωτή από την 1η Απριλίου 2023 μέχρι την 30η 

Απριλίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Απριλίου 2023.  

2. Συμπληρωματικά 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 επιδημιολογικών 

συνθηκών) διαδικτυακά χωρίς τη φυσική παρουσία των μαθητών στη σχολική 

τάξη. 

4. Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διοργανωτή στο hello@spotin.org μέσω της 

επικαιροποιημένης ιστοσελίδας https://mapcompetition.gr/  και 

https://spotin.org/. 

5 Συμμετοχή 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη δημοτικού, Α’,Β’,Γ’ 

τάξη Γυμνασίων και Α’, Β’, Γ΄ τάξη Λυκείων 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 28/02/2023 και η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 30/04/2023. 

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

διοργανωτή. 

 

mailto:hello@spotin.org
https://mapcompetition.gr/
https://spotin.org/
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6 Αξιολόγηση και Αποτίμηση 

Η αξιολόγηση και αποτίμηση του Διαγωνισμού θα γίνει με τη βοήθεια ερωτηματολογίων 

που θα διαμοιραστούν στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα συμμετάσχουν στον 

Διαγωνισμό.  

7 Βραβεία – έπαθλα 

Θα υπάρξουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες βραβείων, μία για κάθε σχολική βαθμίδα 

(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), σε καθεμία από τις οποίες θα διακριθούν οι τρεις πρώτες 

κατά βαθμολογία συμμετοχές (σύνολο 9 βραβεία). 

Στα μέλη των ομάδων που θα διακριθούν θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής & 

Διάκρισης, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους σε ειδική 

εκδήλωση που θα διεξαχθεί μετά το πέρας του Διαγωνισμού σε χρόνο που θα οριστεί από 

τον διοργανωτή. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό (σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικοί), θα λάβουν 

αναμνηστικά διπλώματα.  

Επίσης, όλες οι εργασίες θα προβληθούν μέσα από την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (σε 

ειδικό ψηφιακό αποθετήριο) καθώς και από την ιστοσελίδα και τα αντίστοιχα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης των διοργανωτών.  

Στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής του Διαγωνισμού, για τη δημιουργία του εν λόγω 

αποθετηρίου καθώς για τη δημοσίευση του έργου των μαθητών/τριών σε ηλεκτρονικά ή 

έντυπα μέσα, θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση/συναίνεση από τον/την ασκούντα/ασκούσα 

την επιμέλεια του μαθητή, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.  

8 Δωρεάν Συμμετοχή 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κάποιο κόστος 

συμμετοχής ή προμήθειας υλικού. Το λογισμικό/οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν 

για την υλοποίηση του Διαγωνισμού παρέχονται δωρεάν στα σχολεία κατόπιν αίτησης. 

9 Προβολή και Διάχυση 

Η SPOTIN αναλαμβάνει τις δράσεις προβολής, διάχυσης 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. 
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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 ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα θα ζητείται 

Υπεύθυνη Δήλωση με τη σύμφωνη γνώμη από τον γονέα/κηδεμόνα  του μαθητή/ τριας. 

10 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» . 



   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

-----

   Μαρούσι, 2-9-22
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/ΦΜ/104208/106112/Δ1                   

  ΠΡΟΣ: SPOTLIGHT ON INNOVATION (SPOTIN) 
ΑΜΚΕ

               alkyoni.baglatzi@spotin.org

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  

   Πληροφορίες : Β. Παπαβρόντος (Π.Ε.)
                                  : Γ. Μέττα 
                                  : 210 344 3318       

: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
: 210 344 3272
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: 210 344 2212
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 2933               

   

  ΚΟΙΝ:1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε και Δ.Ε της 
χώρας

             2) Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 
         3) Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας   

(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
         4) Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Εξωτερικού
         5) Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών &
              Επαγγελμάτων 
              info@sivitanidios.edu.gr

ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Χαρτογραφώντας την 
Προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;» για το σχολικό έτος 2022-
23»
ΣΧΕΤ. :  Το με αρ. πρωτ. 104208/29-8-22 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Απαντώντας στο από 31-5-22 έγγραφό σας, σχετικά με το αίτημα έγκρισης του Πανελλήνιου Μαθητικού 

Διαγωνισμού με τίτλο «Χαρτογραφώντας την Προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει 

στο σχολείο;» για το σχολικό έτος 2022-2023, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας 

Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας και της ομογένειας, σας 

γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’  αρ. 45/25-8-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά 

σας γίνεται αποδεκτό.  

Ο εν λόγω διαγωνισμός διοργανώνεται από την SPOTLIGHT ON INNOVATION, ΑΜΚΕ και θα πραγματοποιηθεί 

τηρώντας απαρέγκλιτα τις εκάστοτε οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για 

την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής  προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/ητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

mailto:alkyoni.baglatzi@spotin.org
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr


εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και 

η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 

εκπαιδευτικούς. 

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη 

φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος. 

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα 

πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

9. Να μην συνδέεται ο εν λόγω διαγωνισμός με άλλα προγράμματα και διαγωνισμούς που υλοποιεί ο 

συγκεκριμένος ή άλλος φορέας.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2022-23→ Διαγωνισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 

με τον διοργανωτή στο hello@spotin.org μέσω της επικαιροποιημένης ιστοσελίδας 

https://mapcompetition.gr/ και https://spotin.org/

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΣΠΟΥΔΩΝ  Π.Ε & Δ.Ε.

                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.  Τμήμα Β’
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε.  Τμήμα Β’
4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τμήμα Β’
5. Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπ. Εκπ/σης & Μειονοτικών Σχολείων
6. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων
7. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων
9. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’      

https://spotin.org/
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