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Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

2. Μπλοκ περιεχομένου «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο»

3. Μπλοκ περιεχομένου «Map Tour»



Εισαγωγή



Χάρτης

Τι δυνατότητες μας δίνονται για 
δημιουργία/προσθήκη χαρτών μέσα στο περιβάλλον 
των Storymaps;
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27.01.2022

Map Tour

Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο Eκπαίδευση 4 
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Διαθέσιμα μπλοκ περιεχομένου

Scroll down



«Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο»



Παράδειγμα 1

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Πλαϊνό 
βοηθητικό πλαίσιο: 
Επιλογές διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή 
"Πλαϊνό βοηθητικό 
πλάνο" και "Αιωρούμενο 
πλαίσιο"»

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298
https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298


Παράδειγμα 2

Διαδραστικό
παράδειγμα

Storymap «Πλαϊνό 
βοηθητικό πλαίσιο: 
Επιλογές διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή 
"Πλαϊνό βοηθητικό 
πλαίσιο" και 
“Αιωρούμενο πλαίσιο"»

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298
https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298


Βασική περιγραφή

Αιωρούμενο πλαίσιο

(Παράδειγμα 1, διαφάνεια 7) 

Αγκυρωμένο πλαίσιο

(Παράδειγμα 2, διαφάνεια 8)

Το μπλοκ «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο» είναι ένα κυλιόμενο μπλοκ που βασίζεται σε διαφάνειες παρέχοντας 
ισχυρά εργαλεία αφήγησης. Έχει δύο επιλογές διάταξης: 



Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της διαφάνειας.

Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των διαφανειών (π.χ. προσθήκη νέων, αναδιάταξη, αντιγραφή, διαγραφή κτλ.).Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση 
του μπλοκ συνολικά (π.χ. αλλαγή 
διάταξης, διαγραφή, αντιγραφή 
κτλ.)

Προσθήκη περιεχομένου με χρήση όλων
των διαθέσιμων επιλογών μπλοκ. 

Προσθήκη πολυμέσων: εικόνα ή βίντεο, χάρτη, 
ενσωμάτωσης, δυνατότητα σάρωσης

Προσθήκη διαφανειών

Περιεχόμενο

Διαχείριση



Βασικά Βήματα

Επιλογή 
μπλοκ 

«Πλαϊνό 
βοηθητικό 
πλαίσιο»

Επιλογή 
διάταξης 

(2 επιλογές)

Προσθήκη 
περιεχομένου 
στα πλαίσια

Προσθήκη 
πολυμέσων 

(φόντο)

Εισαγωγή του 
μπλοκ στην 
αφήγηση



Συνοδευτικά εκπαιδευτικά Storymaps

• «Επεξήγηση μπλοκ περιεχομένου «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/04e4bd64ee04471f91afc09deabc2f01

• «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο: Επιλογές διάταξης»

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298

https://storymaps.arcgis.com/stories/04e4bd64ee04471f91afc09deabc2f01
https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298


«Map Tour»



Παράδειγμα 1

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Map Tour 
Επιλογές Διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή «Με 
οδηγό» και «Με εστίαση
στα πολυμέσα»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Παράδειγμα 2

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Map Tour 
Επιλογές Διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή «Με 
οδηγό» και «Με εστίαση 
στο χάρτη»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Παράδειγμα 3

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Map Tour 
Επιλογές Διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή 
«Explorer» και 
«Πλέγμα»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Παράδειγμα 4

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Map Tour 
Επιλογές Διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή 
«Explorer και λίστα»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Βασική περιγραφή

• Το μπλοκ περιεχομένου "Μap Tour" επιτρέπει τη σχεδίαση σημείων 
σε έναν χάρτη και την προσθήκη περιεχομένου πολυμέσων και 
αφηγηματικού κείμενου σε αυτά. 

• Τα σημεία θα εμφανίζονται είτε σε πλαϊνό είτε σε πλωτό πλαίσιο, 
ανάλογα με την επιλογή της διάταξης. 



Οι τέσσερις επιλογές διάταξης
Α Β

Α1 Α2 Β1 Β2

Παράδειγμα 1, 
Διαφάνεια 14

Παράδειγμα 2, 
Διαφάνεια 15

Παράδειγμα 3, 
Διαφάνεια 16

Παράδειγμα 4, 
Διαφάνεια 17



Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της διαφάνειας.

Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των διαφανειών (π.χ. προσθήκη νέων, αναδιάταξη, αντιγραφή, διαγραφή κτλ.).Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση 
του μπλοκ συνολικά (π.χ. αλλαγή 
διάταξης, διαγραφή, αντιγραφή 
κτλ.)

Προσθήκη περιεχομένου και τοποθεσίας

Διαμόρφωση χάρτη

Προσθήκη διαφανειών

Περιεχόμενο

Διαχείριση



Βασικά Βήματα

Επιλογή 
μπλοκ «Map 

Tour»

Επιλογή 
διάταξης 

(4 επιλογές)

Προσθήκη 
περιεχομένου 

και 
τοποθεσίας 
στα πλαίσια

Διαμόρφωση 
χάρτη

Εισαγωγή του 
μπλοκ στην 
αφήγηση



Συνοδευτικά εκπαιδευτικά Storymaps

• «Επεξήγηση μπλοκ περιεχομένου «Map Tour»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/e37dcbe68daf45b28c1c87cf4d5c0902

• «Map Tour: Επιλογές διάταξης»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/e37dcbe68daf45b28c1c87cf4d5c0902
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Eκπαίδευση 4 03.02.2022

Ευχαριστούμε πολύ!


