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Σύνοψη εκπαιδεύσεων και επόμενα βήματα
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Εισαγωγή



Εισαγωγή

Ιστορία

Γεωγραφία

Ανακαλυπτική 
Μάθηση

Αφήγηση

Τεχνολογία

Χωρική 
Σκέψη



Χρονοδιάγραμμα

21.12.2021

• Eναρκτήρια
ενημερωτική 
εκδήλωση για 
το Διαγωνισμό

01.03.2022

• Καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 
συμμετοχής

01.03.2022 -
15.04.2022

• Υποβολή 
Εργασιών

03.05.2022

• Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων

13-22.05.2022

• Εκδήλωση 
βράβευσης

Σχετικό υλικό: 
https://mapcompetition.gr/event/

Φόρμα υποβολής συμμετοχής:
https://mapcompetition.gr/ypovoli_symmetoxis/

https://mapcompetition.gr/event/
https://mapcompetition.gr/ypovoli_symmetoxis/


Εκπαιδεύσεις



Εκπαιδεύσεις

• Εκπαίδευση 1 (13.01.2022): Εξοικείωση με το περιβάλλον διαχείρισης και δημιουργίας 
Storymaps (κωδικοί πρόσβασης, προφίλ χρηστών, δημιουργία ομάδων) 

• Εκπαίδευση 2 (20.01.2022): Eνεργοποίηση εκπαιδευτικής άδειας, εισαγωγή στο περιβάλλον 
διαχείρισης του ArcGIS Online και εισαγωγή & βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Storymaps

• Εκπαίδευση 3 (27.01.2022): Βασικές ένοιες χαρτογραφίας και τρόποι δημιοργίας χαρτών στην 
εφαρμογή Storymaps

• Εκπαίδευση 4 (03.02.2022): Προχωρημένα θέματα στην εφαρμογή Storymaps (μπλοκ «Πλαϊνό 
βοηθητικό πλαίσιο» και «Map Tour»)

• Εκπαίδευση 5 (10.02.2022): Περαιτέρω δυνατότητες εφαρμογών με αξιοποίηση της 
γεωγραφικής πληροφορίας (παρουσίαση από τη Marathon Data Systems)

• Εκπαίδευση 6 (17.02.2022): Oλοκλήρωση της εκπαίδευσης στην εφαρμοφή Storymaps

• Εκπαίδευση 7 (24.02.2022): Σύνοψη εκπαιδεύσεων & επόμενα βήματα

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_2_v1.1.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_3_v1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_4_v1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_6_v1.0.pdf


Εκπαιδευτικό υλικό

• Εγχειρίδια
• Oδηγός Eνεργοποίησης Eκπαιδευτικής Άδειας ArcGIS Online

• Eγχειρίδιο Xρήσης Περιβάλλοντος Διαχείρισης ArcGIS Online

• Eγχειρίδιο Xρήσης Εφαρμογής Storymaps

• Σύντομοι οδηγοί
• Σύντομος οδηγός μπλοκ «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο»

• «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο»: Επιλογές διάταξης

• Σύντομος οδηγός μπλοκ «Map Tour»

• «Map Tour»: Επιλογές διάταξης

• Σύντομος οδηγός μπλοκ «Παρουσίαση Διαφανειών»

Eνότητα «Εκπαιδευτικό Υλικό» στην
ιστοσελίδα του Διαγωνισμού

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_E%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_v1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/01/ArcGIS_Online_%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_Storymaps_v0.4.pdf
https://storymaps.arcgis.com/stories/04e4bd64ee04471f91afc09deabc2f01
https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298
https://storymaps.arcgis.com/stories/e37dcbe68daf45b28c1c87cf4d5c0902
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/ae549a7341ea42ae9ffd5dd980b2a3c6
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/
https://mapcompetition.gr/


Υποβολή συμμετοχής



Υποβολή συμμετοχής του σχολείου

• Καταληκτική ημερομηνία: 01.03.2022

• Διαδικασία:

Βήμα 1: Επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του 
Διαγωνισμού (https://mapcompetition.gr/)
και πατήστε “Υποβολή συμμετοχής”.

Βήμα 2: Συμπληρώστε τα πεδία στη 
φόρμα που εμφανίζεται και πατήστε 
“Υποβολή συμμετοχής”.

https://mapcompetition.gr/
https://mapcompetition.gr/ypovoli_symmetoxis/


Υποβολή εργασιών



Υποβολή εργασιών

• Καταληκτική ημερομηνία: 15.04.2022

• Διαδικασία: Στην αρχική σελίδα του Διαγωνισμού 

επιλέγετε «Υποβολή Εργασίας»

• H φόρμα θα ενεργοποιηθεί σύντομα

https://mapcompetition.gr/


«Επόμενες συναντήσεις»



Επόμενες διαδικτυακές συναντήσεις

• Ημερομηνία & ώρα: Πέμπτη, 18:00 – 19:30

• Ζοom link: παραμένει το ίδιο

• Ενδεικτικές ημερομηνίες
• Πέμπτη, 03.03.2021, 17.03.2021 & 31.03.2021 (ενδέχεται να προστεθούν ή να αφαιρεθούν 

ανάλογα με τις ανάγκες)



Ανάλυση Storymap «Φρεντερικ
Μπουασσονά»



Ανάλυση του παραδείγματος Storymap που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού

• «Φρεντερίκ Μπουασσονά (François-Frédéric Boissonnas), Ένας 
μεγάλος περιηγητής»
https://storymaps.arcgis.com/stories/53b4f31c76f3402abc8e3412d43c3b12

• «Eπεξήγηση δημιουργίας Storymap "Φρεντερίκ Μπουασσοννά"»

https://storymaps.arcgis.com/stories/e59db27fe9d5488287d6901bdb0cd0d6

https://storymaps.arcgis.com/stories/53b4f31c76f3402abc8e3412d43c3b12
https://storymaps.arcgis.com/stories/e59db27fe9d5488287d6901bdb0cd0d6


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


Eκπαίδευση 7 24.02.2022

Ευχαριστούμε πολύ!


