
2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Εισαγωγή στην εφαρμογή 
Storymaps του ArcGIS Online

hello@spotin.org





1. Γεωχωρική αφήγηση
Eισαγωγή



Γεωχωρική αφήγηση

Tρόπος να μιλήσουμε για ένα θέμα μέσα από κείμενα, πολυμεσικό υλικό
(φωτογραφίες, video, ηχογραφήσεις κτλ) και χάρτες

• Αφήγηση: πού, πότε, πώς, γιατί ενός θέματος
• Χάρτης: οπτική αναπαράσταση του πού
• Κάθε αφήγηση έχει ένα τόπο και κάθε τόπος συνδέεται με μια αφήγηση
• Χάρτης εργαλείο οργάνωσης , σύνθεσης και οπτικοποίησης της πληροφορίας

• Aποτελεί απόδοση του αγγλικού όρου geo-storytelling, geospatial storytelling

• Παρεμφερείς όροι: geovisual storytelling ή narrative geovisualization geospatial
narrative

• Κοινός παρονομαστής: ο συνδυασμός αφήγησης και χωρικής πληροφορίας (δλδ
πληροφορίας που συνδέεται με τον τόπο (το "πού")).



2. Εφαρμογή Storymaps
Τι είναι, βασικά μέρη ενός Storymap, παραδείγματα



Tι είναι η εφαρμογή ArcGIS Storymaps;

• Η εφαρμογή Storymaps επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου με 
την προσθήκη κειμένου, πολυμεσικού υλικού (video, εικόνων, κτλ.) 
και ψηφιακών χαρτών. 

• Η εφαρμογή είναι διαδικτυακή και για την πρόσβαση σε αυτήν 
απαιτείται απλά η χρήση ενός browser όπως όπως Google, Chrome, 
Firefox κτλ και σύνδεση στο Internet. 

• Όλα τα Storymaps αποθηκεύονται αυτόματα στο υπολογιστικό 
νέφος (cloud) του Οργανισμού (δηλαδή του σχολείου)



Βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται 
ένα Storymap

Tίτλος και 
βασικό μενού 
διαχείρισης

Εξώφυλλο

Περιεχόμενο 
(κείμενο, 

εικόνες, χάρτες, 
βίντεο, ήχος 

κτλ)

Συνοδευτικές 
πληροφορίες -
Δημιουργός & 

Πηγές (μονάδες 
κατανάλωσης)



Tίτλος και βασικό μενού διαχείρισης
Εξώφυλλο 

Περιεχόμενο

Πρόσθετες πληροφορίες -
Δημιουργός & Πηγές (Μονάδες 
κατανάλωσης)



Παράδειγματα Storymaps

https://storymaps.arcgis.com/stories/c51d207c617747b9af2fc55d4faedc21

https://storymaps.arcgis.com/stories/c51d207c617747b9af2fc55d4faedc21


https://storymaps.esri.com/stories/2016/pearl-harbor/index.html

https://storymaps.esri.com/stories/2016/pearl-harbor/index.html


https://storymaps.esri.com/stories/2016/electricity/index

https://storymaps.esri.com/stories/2016/electricity/index


https://storymaps.arcgis.com/stories/d5e9c4703a63458ab4d807001292

https://storymaps.arcgis.com/stories/d5e9c4703a63458ab4d807001292


https://evelpidou.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=73ff958f52ba4d4da3e67c8168b0038

https://evelpidou.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=73ff958f52ba4d4da3e67c8168b0038


https://storymaps.arcgis.com/stories/41d4bd6029044afbb1b9ad805a4731d8

https://storymaps.arcgis.com/stories/41d4bd6029044afbb1b9ad805a4731d8


https://storymaps.arcgis.com/stories/5815e04148d9462bbb30cc3679f2815a

https://storymaps.arcgis.com/stories/5815e04148d9462bbb30cc3679f2815a


https://collections.storymaps.esri.com/humanities/

https://collections.storymaps.esri.com/humanities/


https://storymaps.arcgis.com/stories/e0651067fae54280b7de1b3e9193

https://storymaps.arcgis.com/stories/e0651067fae54280b7de1b3e9193


https://storymaps.arcgis.com/stories/df9267f53b284f138cacdb6b9db8038d

https://storymaps.arcgis.com/stories/df9267f53b284f138cacdb6b9db8038d


https://storymaps.arcgis.com/stories/4b0bdeb4d58644d3b6994f8b6853df8c

https://storymaps.arcgis.com/stories/4b0bdeb4d58644d3b6994f8b6853df8c


https://storymaps.arcgis.com/stories/0ab3e5b0791e4e7ea17a2058113cc647

https://storymaps.arcgis.com/stories/0ab3e5b0791e4e7ea17a2058113cc647


https://mapcompetition.gr/istories/

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition “Προσφυγικά 
Μονοπάτια” - Storymaps

https://mapcompetition.gr/istories/


• Συλλογές Storymaps (αγγλικά)
• https://doc.arcgis.com/en/arcgis-

storymaps/gallery/?rsource=https%3
A%2F%2Fwww.esri.com%2Fen-
us%2Farcgis%2Fproducts%2Farcgis-
storymaps%2Fstories

• https://storymaps-
classic.arcgis.com/en/app-list/map-
series/gallery-
series/#s=0&md=storymaps-
apps:map-series

• Συλλογή Storymaps (ελληνικά)
• https://gis4greekschools.maps.arcgis.

com/home/index.html

Αποθετήρια Storymaps για έμπνευση

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-storymaps/gallery/?rsource=https%3A%2F%2Fwww.esri.com%2Fen-us%2Farcgis%2Fproducts%2Farcgis-storymaps%2Fstories
https://storymaps-classic.arcgis.com/en/app-list/map-series/gallery-series/#s=0&md=storymaps-apps:map-series
https://gis4greekschools.maps.arcgis.com/home/index.html


2. Είσοδος στην εφαρμογή  
Storymaps
Είσοδος στην εφαρμογή και έναρξη δημιουργίας ενός Storymap



Δημιουργία ενός νέου Storymap
Βήμα 1: Επισκέπτεστε τον σύνδεσμο https://storymaps.arcgis.com/ και επιλέγετε «Sign in»

https://storymaps.arcgis.com/


Βήμα 2: Εισάγετε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης.



Βήμα 3: Βλέπετε την αρχική οθόνη της εφαρμογής Storymaps και επιλέγετε «Νέα αφήγηση»



Βήμα 4: Αρχική οθόνη νέας αφήγησης. 



3. Δημιουργία περιεχομένου
Προσθήκη κειμένου, εικόνων, βίντεο, ηχογραφήσεων κτλ



Τι είδους περιεχόμενο μπορούμε να 
προσθέσουμε;

Scroll down



2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Ευχαριστούμε!
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