
2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Σχεδιάζοντας ένα έργο 
χαρτογράφησης

Spotlight on Innovation (Spotin) ΑΜΚΕ

hello@spotin.org



Περιεχόμενα

1. Από τον κόσμο γύρω μας στον χάρτη

2. Πώς σχεδιάζουμε ένα χαρτογραφικό έργο;



1. Από τον κόσμο γύρω μας στον 
χάρτη
Με ποια διαδικασία αυτό που βλέπω στον χώρο γύρω μου μπορώ να το το
απεικονίσω με τη βοήθεια ενός χάρτη;





Σενάριο
«Έστω ότι θέλουμε να καταγράψουμε την κατάσταση των δρόμων και
των πεζοδρομίων δηλαδή τα καλώς κείμενα (π.χ. υπάρχουν διαβάσεις
για πεζούς, ράμπες κτλ.) και τα κακώς κείμενα (π.χ. υπάρχουν
λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια, ρίζες δέντρων που εμποδίζουν τη
διέλευση κτλ.)»



Πού θέλω να φτάσω;

Στην αναπαράσταση (χάρτη)Από τον πραγματικό κόσμο



2. Πώς σχεδιάζουμε ένα έργο 
χαρτογράφησης;
Τι δεδομένα θα συλλέξω, πώς θα τα καταγράψω, πώς θα τα εμφανίσω στον χάρτη



Σύντομος οδηγός

https://storymaps.arcgis.com/stories/051d86f501604282a9ec0d68928bb0c9

https://storymaps.arcgis.com/stories/051d86f501604282a9ec0d68928bb0c9


1. Τι θα 
χαρτογραφήσουμε;

•Π.χ. θετικά και αρνητικά 
στοιχεία των δρόμων 
και πεζοδρομίων της 
περιοχής μου

2. Ποια είναι τα 
θεματικά επίπεδα 
της εργασίας μου;

•Ποιες ξεχωριστές 
κατηγορίες του 
πραγματικού κόσμου θα 
καταγράψω;

3. Πώς θα 
αναπαραστήσουμε 
θεματικά επίπεδα;

•Με σημεία

•Με γραμμές

•Με πολύγωνα

4. Ποια είναι τα 
γνωρίσματα;

•Δηλαδή, τι επιπλέον 
πληροφορία θέλουμε 
να συμπεριλάβουμε για 
κάθε θεματικό επίπεδο;

5. Έχουμε 
προκαθορισμένες 
τιμές για τα στοιχεία 
που θα 
χαρτογραφήσουμε;

•Ορίζουμε το πεδίο 
τιμών

Αρχικά βήματα (στο μυαλό και στο χαρτί)



1. Τι θα καταγράψω/χαρτογραφήσω;

• Μελετάμε ενδελεχώς την θεματική μας

• Εντοπίζουμε τις κατηγορίες που θα 
χαρτογραφήσουμε

Στο παράδειγμα:

• τα θετικά στοιχεία των δρόμων και πεζοδρομίων

• τα αρνητικά στοιχεία δρόμων και πεζοδρομίων

Κατηγορίες = σύνολο οντοτήτων 

με κοινά χαρακτηριστικά



2. Ορίζω τα θεματικά επίπεδα

• Κάθε "τι" που θέλω να καταγράψω αποτελεί μια ξεχωριστή 
κατηγορία παρατηρήσεων/οντότητων. 

• Κάθε ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί ένα  θεματικό επίπεδο 
(feature layer) στον χάρτη μου. 

Στο παράδειγμα:

Θεματικά επίπεδα: αποτελούνται από 

όμοιες οντότητες και αποτελούν τον τρόπο 

οργάνωσης την πληροφορίας



3. Πώς θα απεικονίσω τα θεματικά επίπεδα;
• Ανάλογα με μια σειρά παραμέτρων όπως τη

φύση των κατηγοριών/του θεματικού επιπέδου

που θέλουμε να απεικονίσουμε, τον σκοπό του

χάρτη, την κλίμακα κτλ. απεικονίζουμε τα

θεματικά επίπεδα ως:

• Σημεία (π.χ. δέντρα, σημεία 

ενδιαφέροντος (σχολεία, ΚΕΠ, εκκλησίες) 

κτλ.)

• Γραμμές (π.χ. ποτάμια, δρόμοι, δίκτυα 

ηλεκτρισμού κτλ.)

• Πολύγωνα (π.χ. λίμνες, χώροι άθλησης, 

πάρκα κτλ.)

Στο παράδειγμα:

Κατηγορία Κατηγορία 

συμβόλου

Αναπαράσταση

Βλάστηση Σημείο

Δρόμοι Γραμμή

Υδάτινες

επιφάνειες
Πολύγωνο



4. Τι πληροφορία θα καταγράψω για κάθε 
θεματικό επίπεδο;
Για κάθε θεματικό επίπεδο μπορούμε να 

καταγράψουμε δύο στοιχεία:

1. [πού]: δηλαδή τη θέση 

2. [τι]: επιπλέον πληροφορία  (γνωρίσματα) π.χ. 

για τις λίμνες μπορούμε να καταγράψουμε τον 

δείκτη Ph του νερού, το εάν είναι καθαρή ή 

μολυσμένη, για τη βλάστηση το είδος του 

φυτού, την κατάσταση της υγείας του κτλ, για 

έναν σεισμό το εστιακό του βάθος, την ένταση 

κτλ, για ένα γεγονός την ημερομηνία και ώρα 

διεξαγωγής, τους συντελεστές κτλ. 

*γνώρισμα = περιγραφικό χαρακτηριστικό = ιδιότητα

Κάθε γνώρισμα που συμπεριλαμβάνουμε στον

σχεδιασμό μας μπορούμε να το καταγράψουμε και στην

πορεία να το απεικονίσουμε σε ξεχωριστούς χάρτες

Στο παράδειγμα:



• Προκειμένου να βοηθήσουμε τους

εθελοντές που θα συλλέξουν τα δεδομένα

αλλά και για να διασφαλίσουμε την

ποιότητα και ομοιογένεια της δουλειάς μας

μπορούμε να ορίσουμε ένα πεδίο τιμών με

συγκεκριμένες επιλογές/τιμές των

γνωρισμάτων.

5. Έχουμε προκαθορισμένες τιμές (πεδίο 
τιμών);

Πεδίο τιμών: σύνολο συγκεκριμένων τιμών 

που μπορεί να λάβει ένα γνώρισμα

Στο παράδειγμα:
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Ευχαριστούμε!


