
2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;”

Eισαγωγή στο ArcGIS Online

Spotlight on Innovation (Spotin) AMKE

hello@spotin.org
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1. Τι είναι το ΑrcGIS Online

2. Διαδικασία ενεργοποίησης σχολικής άδειας ArcGIS Online

3. Περιβάλλον διαχείρισης του ArcGIS Online



Τι είναι το ArcGIS Online

• Το ArcGIS Online είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα/διαδικτυακό πρόγραμμα που επιτρέπει τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών χαρτών και εφαρμογών που αξιοποιούν γεωχωρική πληροφορία. 

• Το λογισμικό παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας (SaaS – Software as a Service) και για τη χρήση του δεν 
απαιτείται εγκατάσταση κάποιου λογισμικού (software). 

• Για τα σχολεία παρέχονται δωρεάν ειδικές άδειες για τη χρήση του ArcGIS Online κατόπιν αίτησης.
• Yπόδειγμα Αίτησης: https://bit.ly/3Dv2e3f 

• Με την ενεργοποίηση της άδειας, κάθε σχολείο (Οργανισμός) αποκτά πρόσβαση σε δικό της «χώρο» στο 
υπολογιστικό νέφος (cloud) όπου αποθηκεύονται όλες οι εργασίες. 

• Kάθε σχολείο συνδέεται με ένα δικό του url. 

• Καθηγητές και μαθητές είναι Μέλη του Οργανισμού

• Eίσοδος στο ArcGIS Online https://tinyurl.com/4my74etk

https://bit.ly/3Dv2e3f
https://tinyurl.com/4my74etk


Ενεργοποίηση σχολικής άδειας 
ArcGIS Online



Διαδικασία ενεργοποίησης σχολικής άδειας

Βασικά βήματα:

Αίτηση απόκτησης εκπαιδευτικής άδειας

Λήψη υπερσυνδέσμου (url) ενεργοποίησης 
με email

Δημιουργία Λογαριασμού

Δημιουργία Προφίλ Οργανισμού



Βήμα 1: Πατάτε πάνω στο link που σας έχει σταλεί στο email ενεργοποίησης.

Βήμα 2: Στον browser σας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Επιλέγετε «Δημιουργία 
ενός νέου οργανισμού ArcGIS».



Βήμα 3: Στη φόρμα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα πεδία που ζητούνται και
πατάτε «Επόμενο».

Χρησιμοποιείστε κάποιο χαρακτηριστικό ακρωνύμιο π.χ.
2gympeiraia. Με τον τρόπο αυτό όποιος ανοίγει μια εφαρμογή
σας, θα βλέπει κατευθείαν από ποιο σχολείο προέρχεται.
Π.χ.:

Περιορισμοί: α) δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και β) δεν
μπορεί να έχει ειδικό χαρακτήρα π.χ. *

Καλό είναι να οριστεί εξαρχής το τελικό ακρωνύμιο, γιατί αν
κάποιος αποφασίσει να το αλλάξει αργότερα και αφού έχει
φτιάξει εφαρμογές όπως Storymaps μπορεί να επηρεαστεί η
λειτουργία τους και να θέλουν ξανά επεξεργασία ή και
δημιουργία.



Βήμα 4: Στην οθόνη που εμφανίζεται, δημιουργείτε τον λογαριασμό σας 
Συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται και πατάτε «Επόμενο».



Βήμα 5: Στην οθόνη που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία 
πρόσβασης (με αυτά θα εισέρχεστε κάθε φορά στο ArcGIS Online) και πατάτε 
«Τέλος ρύθμισης».



Βήμα 6: Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία ενεργοποίησης και βλέπετε το μήνυμα 
καλωσορίσματος.



Αρχική οθόνη του Οργανισμού σας (σχολείου σας) στο ArcGIS Online.

Εμφανίζονται όπως τα 
ορίσαμε στο Βήμα 4 και 5.

Όνομα: Alkyoni
Επώνυμο: Baglatzi
Όνομα χρήστη: spotinedu

Εμφανίζεται το ακρωνύμιο όπως 
το ορίσαμε στο Βήμα 3.

Σύντομο όνομα οργανισμού: 
spotinedu

Εμφανίζεται το όνομα του 
Οργανισμού όπως το ορίσαμε στο 
Βήμα 3.

Όνομα οργανισμού: Spotlight on 
Innovation - Education



Συνιστούμε να ρυθμίσετε το ArcGIS Online στην ελληνική γλώσσα

Βήμα 7: Επιλέγετε «Οργανισμός» και στη συνέχεια «Ρυθμίσεις»



Βήμα 8: Στις «Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οργανισμού» στην επιλογή «Γλώσσα» 
επιλέγετε «Ελλάδα».



Περιβάλλον διαχείρισης του 
ArcGIS Online



Περιβάλλον Διαχείρισης
• Επιτρέπει στον Διαχειριστή του λογαριασμού του σχολείου να:

• προσθέτει Μέλη (μαθητές) στον Οργανισμό (σχολείο)
• δημιουργεί Ομάδες
• προσθέτει Μέλη σε Ομάδες
• προσθέτει Αντικείμενα (π.χ. Storymaps) σε Ομάδες

• Βασικοί Όροι:
• Oργανισμός: Φορέας στον οποίο έχει δοθεί άδεια χρήσης του ArcGIS Online (π.χ. ένα σχολείο)
• Μέλος: Άτομο με ενεργοποιημένη άδεια ArcGIS online που έχει συμπεριληφθεί σε κάποιον 

Οργανισμό. Eκπαιδευτικοί και μαθητές αποτελούν Μέλη του Οργανισμού. 
• Διαχειριστής: Μέλος του Οργανισμού που έχει τη δυνατότητα προσθήκης/αφαίρεσης Μελών, 

δημιουργίας Ομάδων, δημιουργία Αντικειμένων κτλ.
• Ομάδα: Σύνολο Μελών ενός Οργανισμού που συμμετέχουν σε μια κοινή εργασία
• Αντικείμενο: Μια εργασία π.χ. ένας χάρτης, ένα storymap που δημιουργείται από κάποιο Μέλος 

ή κάποια Ομάδα του Οργανισμού. 



Βασικά Βήματα

Είσοδος στο 
ArcGIS Online

Προσθήκη 
Μελών στον 
Οργανισμό

Δημιουργία 
Ομάδων

Προσθήκη 
Μελών σε 

Ομάδες

Προσθήκη 
Αντικειμένων 

σε Ομάδες



Eίσοδος στο ArcGIS Online

Βήμα 1: Επισκέπτεστε τη σελίδα https://www.arcgis.com/ και επιλέγετε «Sign in». 
(Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε κατευθείαν τη σελίδα 
https://tinyurl.com/4my74etk και να μεταβείτε στο Bήμα 2).

https://www.arcgis.com/
https://tinyurl.com/4my74etk


Βήμα 2: Επιλέγετε «ArcGIS login» (ή «Σύνδεση στο ArcGIS» στα ελληνικά) και 
συμπληρώνετε το δικό σας username & password (όνομα χρήστη & κωδικό 
πρόσβασης).



Εναλλακτικά (εάν επιθυμείτε) μπορείτε να εισέλθετε πρώτα στο λογαριασμό του
Οργανισμού σας και στη συνέχεια να εισάγετε το Όνομα χρήστη & Κωδικό
πρόσβασης σας.



Βήμα 4: Στην οθόνη σας βλέπετε την αρχική σας σελίδα.



Κεντρική Σελίδα του Οργανισμού



Προσθήκη Μελών στον Οργανισμό



Δημιουργία Ομάδων



Προσθήκη Μελών σε Ομάδες



Προσθήκη Αντικειμένων σε Ομάδα



2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;”

Ευχαριστούμε!


