
 
 

 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός  

«Προσφυγικά Μονοπάτια -  

Χαρτογραφώντας τις ιστορίες των προσφύγων 100 χρόνια μετά το 1922» 

“Ένα δημιουργικό ταξίδι ιστορίας, γεωγραφίας και τεχνολογίας. 

Μία ψηφιακή βιβλιοθήκη 97 Storymaps από σχολεία σε όλη την Ελλάδα.” 
 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και μετά από 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Spotlight on Innovation (SPOTIN) (https://spotin.org/) διοργάνωσε και υλοποίησε τον 

Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Προσφυγικά Μονοπάτια – Χαρτογραφώντας τις 

ιστορίες των προσφύγων 100 χρόνια μετά το 1922» (https://mapcompetition.gr/). 

Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν η καταγραφή της προσωπικής ιστορίας των προσφύγων και 

η αποτύπωση της διαδρομής τους με τη βοήθεια ψηφιακών χαρτών.  

Οι μαθητές, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, αναζήτησαν στο διαδίκτυο ή στο 

οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους αρχειακό υλικό, ιστορίες και προσωπικές 

μαρτυρίες των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής που αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες το 1922 και να εγκατασταθούν, ως 

πρόσφυγες, στην Ελλάδα.  

Eν συνεχεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του λογισμικού ArcGIS 

Online που παραχωρήθηκε δωρεάν στα σχολεία και αποτύπωσαν σε Storymaps τη 

διαδρομή της εκάστοτε διήγησης, με πλούσιο συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό και 

αφηγήσεις, συνθέτοντας έτσι το χρονικό της πορείας των εκπατρισμένων στο ψηφιακό 

περιβάλλον.  

Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν 36 σχολεία από όλη την Ελλάδα, 52 εκπαιδευτικοί και 375 

μαθητές, οι οποίοι γνωρίστηκαν, εκπαιδεύτηκαν, εξερεύνησαν και συνεργάστηκαν 

δημιουργικά, ως μια μεγάλη μαθησιακή κοινότητα. 

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού υποβλήθηκαν από τα σχολεία συνολικά 97 Storymaps, τα 

οποία έχουν συγκεντρωθεί σε μια εξαιρετικά πλούσια ψηφιακή βιβλιοθήκη που 

συμβάλλει στην ιστορική καταγραφή και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.  

Όλες οι ιστορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://mapcompetition.gr/istories/. 

Ο Διοργανωτής 

Η Spotlight on Innovation (Spotin) είναι μια Aστική μη Kερδοσκοπική Eταιρεία που λειτουργεί ως 

κόμβος για την προώθηση της καινοτομίας σε διάφορους τομείς δράσης (περιβάλλον, εκπαίδευση, 

επιστήμη και τεχνολογία, πολιτισμός, αθλητισμός) προς όφελος της κοινωνίας.  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αναπτύσσει καινοτόμες μαθησιακές δραστηριότητες, με 

έμφαση στην αξιοποίηση της γεωχωρικής πληροφορίας, των χαρτών και της γεωχωρικής αφήγησης. 
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