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Εισαγωγή



Χρονοδιάγραμμα

21.12.2021

• Eναρκτήρια
ενημερωτική 
εκδήλωση για 
το Διαγωνισμό

01.03.2022

• Καταληκτική 
ημερομηνία 
υποβολής 
συμμετοχής

15.04.2022

• Υποβολή 
Εργασιών

03.05.2022

• Ανακοίνωση 
αποτελεσμάτων

13-22.05.2022

• Εκδήλωση 
βράβευσης

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

Φόρμα υποβολής εργασιών:
https://www.eventora.com/el/Events/mapcomp
etition/Submissions/Create

https://mapcompetition.gr/event/
https://www.eventora.com/el/Events/mapcompetition/Submissions/Create


Προετοιμασία Storymaps για την 
υποβολή



Διαδικασία στην εφαρμογή Storymaps

• Για κάθε ιστορία θα υποβληθούν 2 Storymaps
• Ένα Storymap με τα πλήρη στοιχεία του/των δημιουργών π.χ. ονόματα 

μαθητών, σχολεία κτλ

• Αντίγραφο του Storymap χωρίς αναφορές στα ονόματα των δημιουργών, 
του σχολείου κτλ. 



1. Δημιουργία Storymap με τα πλήρη στοιχεία

Βήμα 1: Μεταβαίνουμε στο Storymap που έχουμε δημιουργήσει στην 
εφαρμογή Storymaps του ArcGIS Online και συμπληρώνουμε τα 
στοιχεία που επιθυμούμε στην αρχή και στο τέλος. 



Bήμα 2: Επιλέγουμε «Δημοσίευση», «Σε όλους (Δημόσια)»



Bήμα 3: Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Σημειώνουμε το url του 
Storymap, το οποίο θα μας ζητηθεί στη φόρμα υποβολής.  



2. Δημιουργία Storymap χωρίς αναφορές σε 
ονόματα μαθητών και σχολείων 
Bήμα 1: Δημιουργούμε αντίγραφο του Storymap, μεταβαίνοντας στην 
εφαρμογή των Storymaps. 



Bήμα 2: Eπιλέγουμε τις τρεις τελείες και πατάμε «Δημιουργία 
Αντιγράφου». 



Bήμα 3: Eπιλέγουμε τις τρεις τελείες, πατάμε «Δημιουργία 
Αντιγράφου» και στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε «Ναι, 
αντιγραφή αφήγησης». 



Bήμα 4: Στην οθόνη μας εμφανίζεται το Αντίγραφο του Storymap.



Bήμα 5: Αφαιρούμε τα ονόματα και τις σχετικές πληροφορίες στην 
αρχή και στο τέλος του Storymap.



Bήμα 6: Επιλέγουμε «Δημοσίευση», «Σε όλους (Δημόσια)».



Bήμα 7: Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Σημειώνουμε το url του 
Storymap, το οποίο θα μας ζητηθεί στη φόρμα υποβολής.  



Υποβολή εργασιών



Υποβολή εργασιών

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

Καταληκτική ημερομηνία: 15.04.2022. 21:00

Πεδία:
• Όνομα σχολείου
• Σχολική τάξη
• Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού
• Email εκπαιδευτικού
• Αρ. μελών ομάδων
• Ονοματεπώνυμα μαθητών
• Link Storymap χωρίς αναφορές
• Link Storymap με αναφορές

https://mapcompetition.gr/


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

Βλ. διαφάνεια 16

Βλ. διαφάνεια 9

https://www.eventora.com/el/Events/mapcompetition/Submissions/CreateInitial/a74f229f-84d8-427f-ac25-cb9239194000


Χάρτης σχολείων



Δημιουργία χάρτη με τα σχολεία που 
συμμετέχουν στο Διαγωνισμό
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

• Όνομα σχολείου

• Τοποθεσία στο χάρτη

• Ιστότοπος σχολείου (προαιρετικά)

• https://survey123.arcgis.com/share/32cc9d19c17944c68a06829adc6adfdf

https://survey123.arcgis.com/share/32cc9d19c17944c68a06829adc6adfdf


Συνοδευτικές πληροφορίες



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/


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

• Ηashtags: #spotin, 
#mapcompetition

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


Επόμενα βήματα



Επόμενα βήματα

• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

• Καταληκτική διαδικτυακή εκδήλωση βράβευσης

• Συνάντηση – αποτίμηση της πορείας του Διαγωνισμού

• Ανοιχτή συζήτηση – προτάσεις για επόμενους 
Διαγωνισμούς/επόμενα έργα



Tελική ενημέρωση 31.03.2022

Καλή σας επιτυχία!


