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Τι είναι η χωρική αφήγηση (spatial storytelling)

• Αφήγηση→ πού, πότε, πώς, γιατί ενός γεγονότος

• Χάρτης → οπτική αναπαράσταση του “πού”

• Χάρτες + Ιστορίες → αλληλοσυμπληρώνονται (μέχρι πρότινος ήταν 
ξεχωριστές οντότητες)

• Κάθε αφήγηση έχει ένα τόπο και κάθε τόπος συνδέεται με μια 
αφήγηση

• Χάρτης → εργαλείο οργάνωσης, σύνθεσης και οπτικοποίησης της 
πληροφορίας



Aπό τις πηγές δεδομένων στη γεωχωρική 
αφήγηση



Παράδειγμα ενός Storymap

https://storymaps.arcgis.com/stories/53b4f31c76f3402ab
c8e3412d43c3b12

https://storymaps.arcgis.com/stories/53b4f31c76f3402abc8e3412d43c3b12


Παράδειγματα Storymaps για έμπνευση

• Αn Infamous day 

• The atlas of electricity

• In search of refuge. Mapping forced 
displacement from 1951 to 2020

• The voices of Grand Canyon

• The Epic Voyage of the Hdsonian Godwit

• Of all the fish in the sea. The importance of 
Menhaden

• Welcome to Palm Springs. Discover some cool 
places and things to do in this fantastic 
California desert resort

• ESRI Storymap contests

• Περιβαλλοντικά Μονοπάτια στη Λαυρεωτική

• Πόσο φιλική είναι στους κατοίκους η περιοχή 
των Βραχναιίκων; 

https://tinyurl.com/yckjr9np
http://storymaps.esri.com/stories/2016/electricity/index.html
https://storymaps.arcgis.com/stories/b1f500451eec439abcb15150feb19a5d
https://storymaps.arcgis.com/stories/b22a6a09bb2344ff845d9efd3e4152f7
https://storymaps.arcgis.com/stories/1ebf7c221c654e6d8a06355501f40cb9
https://storymaps.arcgis.com/stories/56239d125de8434eafd46fd382bd7693
https://storymaps.arcgis.com/stories/a3cd5daf33fa44a799870addf979ff62
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/contest/overview
https://tinyurl.com/3jcsf63v
https://storymaps.arcgis.com/stories/0ab3e5b0791e4e7ea17a2058113cc647


Ανατομία ενός Storymap

Δεδομένα σε 
χάρτη

• Σημεία

• Γραμμές

• Επιφάνειες

κείμενο, 
εικόνες, 

video, ήχος, 
διαδραστικό
περιεχόμενο

Storymap
(συνολική εικόνα)



Χρονοδιάγραμμα

21.12.2021

• Eναρκτήρια
ενημερωτική 
εκδήλωση για 
το Διαγωνισμό

15.02.2022

• Καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 
συμμετοχής

01.03.2022 -
15.04.2022

• Υποβολή 
Εργασιών

03.05.2022

• Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων

13-22.05.2022

• Εκδήλωση 
βράβευσης



Επόμενα Βήματα

Αναζήτηση 
πηγών

Λογισμικό Εκπαιδεύσεις

Σύνθεση 
εργασίας

Υποβολή



Αναζήτηση πηγών

• Ιστορίες από το συγγενικό ή ευρύτερο περιβάλλον

• Διαδίκτυο

• Μικρασιατικοί σύλλογοι

• Βιβλιογραφία

• Άλλο



Λογισμικό

• ESRI ArcGIS – Storymaps (δωρεάν άδειες σε 
σχολεία) 

• Online – cloud based

• Παρέχεται δωρεάν από τη Marathon Data 
Systems

• Πρόσβαση στο λογισμικό
• Αίτηση του σχολείου προς Marathon Data 

System για απόκτηση αδειών

• Πρότυπο αίτησης στο site του Διαγωνισμού 
(«Έγγραφα Συμμετοχής»):

• Αποστολή από το κεντρικό email του 
σχολείου/Διευθυντή προς:

• Θέμα: Αίτηση απόκτησης άδειας λογισμικού ArcGIS 
Online για εκπαιδευτικούς σκοπούς

https://mapcompetition.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/


Εκπαιδεύσεις

• Εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις κάθε 
Τρίτη από 11.01.2021 για εκπαίδευση μαθητών 
και καθηγητών στο λογισμικό

• Ενδεικτικό πλάνο εκπαιδεύσεων*

• 11.01.2021: Εξοικείωση με το περιβάλλον διαχείρισης 
και δημιουργίας storymaps (κωδικοί πρόσβασης, προφίλ 
χρηστών, δημιουργία ομάδων) [για εκπαιδευτικούς]

• 18.01.2021: Βασικές λειτουργίες (functionalities) 
δημιουργίας storymap [για εκπαιδευτικούς και μαθητές]

• 26.01.2021: Προχωρημένα θέματα δημιουργίας 
storymap [για εκπαιδευτικούς και μαθητές]

• 01.02.2021: Misc [για εκπαιδευτικούς και μαθητές]

*ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων

• Στη σελίδα «Εκπαιδευτικό Υλικό» του Διαγωνισμού 
θα αναρτηθούν τα εγχειρίδια χρήσης 

• Τεχνική υποστήριξη και επίλυση αποριών καθόλη 
τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο 
email hello@spotin.org

https://mapcompetition.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
mailto:hello@spotin.org


Σύνθεση εργασίας

✓ αφήγηση

✓ πρόσβαση στο λογισμικό

✓εξοικείωση με το λογισμικό

✓συγκέντρωση και επιλογή δεδομένων 

(εικόνες, κείμενα, βίντεο κτλ.)

15.02.2022

•Καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 
συμμετοχής

01.03.2022 -
15.04.2022

•Υποβολή 
Εργασιών

03.05.2022

• Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων

13-22.05.2022

• Εκδήλωση 
βράβευσης

Οργάνωση και κατανομή του 
χρόνου με βάση το 
χρονοδιάγραμμα του 
Διαγωνισμού

Οργάνωση και κατανομή του χρόνου 
με βάση το χρονοδιάγραμμα του 
Διαγωνισμού

Δήλωση τελικής συμμετοχής και 
αριθμού ομάδων/συμμετεχόντων 
από κάθε σχολείο



Αποθετήρια με Storymaps για έμπνευση

• Συλλογές Storymaps (αγγλικά)
• https://storymaps-

classic.arcgis.com/en/app-list/map-
series/gallery-
series/#s=30&md=storymaps-apps:map-
series

• https://doc.arcgis.com/en/arcgis-
storymaps/gallery/?rsource=https%3A%2
F%2Fwww.esri.com%2Fen-
us%2Farcgis%2Fproducts%2Farcgis-
storymaps%2Fstories

• Συλλογή Storymaps (ελληνικά)
• https://gis4greekschools.maps.arcgis.co

m/home/group.html?id=8cac9f7f12ed48
aca81bb37f501d1162&start=1&view=list
&sortOrder=asc&sortField=title#content

https://storymaps-classic.arcgis.com/en/app-list/map-series/gallery-series/#s=30&md=storymaps-apps:map-series
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-storymaps/gallery/?rsource=https%3A%2F%2Fwww.esri.com%2Fen-us%2Farcgis%2Fproducts%2Farcgis-storymaps%2Fstories
https://gis4greekschools.maps.arcgis.com/home/group.html?id=8cac9f7f12ed48aca81bb37f501d1162&start=1&view=list&sortOrder=asc&sortField=title#content


Yποβολή Εργασιών

• Καταληκτική ημερομηνία 15.04.2022 

• Eργασίες αποθηκεύονται στο cloud

• Υποβολή του link της εργασίας σε ειδική φόρμα που θα ανακοινωθεί από τον 

διοργανωτή

• Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εργασίες των νικητήριων 

ομάδων θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν (ιδανικά ισχύει για όλες τις εργασίες) 

Οργάνωση και κατανομή του 
χρόνου με βάση το 
χρονοδιάγραμμα του 
Διαγωνισμού

Οργάνωση και κατανομή του χρόνου 
με βάση το χρονοδιάγραμμα του 
Διαγωνισμού

Δήλωση τελικής συμμετοχής και 
αριθμού ομάδων/συμμετεχόντων 
από κάθε σχολείο



Κανάλια ενημέρωσης και επικοινωνίας

• Η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού 
https://mapcompetition.gr/

• Η σελίδα του Διαγωνισμού στο 
Facebook 
https://m.facebook.com/mapc
ompetition/

• Εmail hello@spotin.org

https://mapcompetition.gr/
https://m.facebook.com/mapcompetition/
mailto:hello@spotin.org


Εναρκτήρια Εκδήλωση Παρουσίασης του Μαθητικού Διαγωνισμού 21.12.2021

Ευχαριστώ πολύ
Αλκυόνη Μπαγλατζή

alkyoni.baglatzi@spotin.org


