
2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Ολοκλήρωση παρουσίασης
Storymaps του ArcGIS Online

hello@spotin.org





1. Βασική δομή ενός Storymap
Eισαγωγή



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 διαχείρισηςΕξώφυλλο 

Περιεχόμενο

Πρόσθετες πληροφορίες -
Δημιουργός & Πηγές (Μονάδες 
κατανάλωσης)



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



• Μπλοκ περιεχομένου εκπ. 7 –
10.01.2023

• Μπλοκ περιεχομένου εκπ. 8 –
17.01.2023

Προσθήκη περιεχομένου στο Storymap



3.1 Μπλοκ «Χάρτης»



• Δημιουργία νέου χάρτη
• Προσθήκη web map 

Χάρτης



3.2 Μπλοκ «Παρουσίαση 
διαφανειών»



• Σειρά διαφανειών σε στυλ παρουσίασης
• Προτείνεται για ενσωμάτωση προαιρετικών 

πληροφοριών που δεν είναι κρίσιμες για 
την αφήγηση, αλλά παρέχουν πρόσθετες 
πληροφορίες σε περίπτωση που ο 
αναγνώστης ενδιαφέρεται να εμβαθύνει

• Είναι διαθέσιμο και στο μπλοκ «Πλαϊνό 
Βοηθητικό Πλαίσιο»

• Σύντομος οδηγός 
https://storymaps.arcgis.com/stories/59523f23a
4024ca0bf8cffdae49309cf

Παρουσίαση διαφανειών

https://storymaps.arcgis.com/stories/59523f23a4024ca0bf8cffdae49309cf


3.3 Μπλοκ «Πλαϊνό βοηθητικό 
πλαίσιο»



Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο

Αιωρούμενο πλαίσιο

(Παράδειγμα 1, διαφάνεια 18) 

Αγκυρωμένο πλαίσιο

(Παράδειγμα 2, διαφάνεια 19)

Το μπλοκ «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο» είναι ένα κυλιόμενο μπλοκ που βασίζεται σε διαφάνειες παρέχοντας 
ισχυρά εργαλεία αφήγησης. Έχει 2 επιλογές διάταξης και ενσωματωμένο το μπλοκ «Παρουσίαση 
διαφανειών»: 

Παρουσίαση διαφανειών

(Βλ. 3.2, διαφάνεια 16)



Παράδειγμα 1

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Πλαϊνό 
βοηθητικό πλαίσιο: 
Επιλογές διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή 
"Πλαϊνό βοηθητικό 
πλάνο" και "Αιωρούμενο 
πλαίσιο"»

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298
https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298


Παράδειγμα 2

Διαδραστικό
παράδειγμα

Storymap «Πλαϊνό 
βοηθητικό πλαίσιο: 
Επιλογές διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή 
"Πλαϊνό βοηθητικό 
πλαίσιο" και 
“Αιωρούμενο πλαίσιο"»

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298

https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298
https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298


Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της διαφάνειας.

Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των διαφανειών (π.χ. προσθήκη νέων, αναδιάταξη, αντιγραφή, διαγραφή κτλ.).Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση 
του μπλοκ συνολικά (π.χ. αλλαγή 
διάταξης, διαγραφή, αντιγραφή 
κτλ.)

Προσθήκη περιεχομένου με χρήση όλων 
των διαθέσιμων επιλογών μπλοκ. 

Προσθήκη πολυμέσων: εικόνα ή βίντεο, χάρτη, 
ενσωμάτωσης, δυνατότητα σάρωσης

Προσθήκη διαφανειών

Περιεχόμενο

Διαχείριση



Βασικά Βήματα

Επιλογή 
μπλοκ 

«Πλαϊνό 
βοηθητικό 
πλαίσιο»

Επιλογή 
διάταξης 

(2 επιλογές)

Προσθήκη 
περιεχομένου 
στα πλαίσια

Προσθήκη 
πολυμέσων 

(φόντο)

Εισαγωγή του 
μπλοκ στην 
αφήγηση



Συνοδευτικά εκπαιδευτικά Storymaps

• «Επεξήγηση μπλοκ περιεχομένου «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο»»
https://storymaps.arcgis.com/stories/04e4bd64ee04471f91afc09deabc2f01

• «Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο: Επιλογές διάταξης»
https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298

https://storymaps.arcgis.com/stories/04e4bd64ee04471f91afc09deabc2f01
https://storymaps.arcgis.com/stories/7472c1f76d6a4102af923dd6ef78e298


3.4 Μπλοκ «Map Tour»



Βασική περιγραφή

• Το μπλοκ περιεχομένου "Μap Tour" επιτρέπει τη σχεδίαση σημείων 
σε έναν χάρτη και την προσθήκη περιεχομένου πολυμέσων και 
αφηγηματικού κείμενου σε αυτά. 

• Τα σημεία θα εμφανίζονται είτε σε πλαϊνό είτε σε πλωτό πλαίσιο, 
ανάλογα με την επιλογή της διάταξης. 



Οι τέσσερις επιλογές διάταξης
Α Β

Α1 Α2 Β1 Β2

Παράδειγμα 1, 
Διαφάνεια 27

Παράδειγμα 2, 
Διαφάνεια 28

Παράδειγμα 3, 
Διαφάνεια 29

Παράδειγμα 4, 
Διαφάνεια 30



Παράδειγμα 1

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Map Tour 
Επιλογές Διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή «Με 
οδηγό» και «Με εστίαση 
στα πολυμέσα»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Παράδειγμα 2

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Map Tour 
Επιλογές Διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή «Με 
οδηγό» και «Με εστίαση 
στο χάρτη»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Παράδειγμα 3

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Map Tour 
Επιλογές Διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή 
«Explorer» και 
«Πλέγμα»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Παράδειγμα 4

Διαδραστικό
παράδειγμα 

Storymap «Map Tour 
Επιλογές Διάταξης», στην
ενότητα «Επιλογή 
«Explorer και λίστα»»

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


Χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της διαφάνειας.

Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των διαφανειών (π.χ. προσθήκη νέων, αναδιάταξη, αντιγραφή, διαγραφή κτλ.).Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση 
του μπλοκ συνολικά (π.χ. αλλαγή 
διάταξης, διαγραφή, αντιγραφή 
κτλ.)

Προσθήκη περιεχομένου και τοποθεσίας

Διαμόρφωση χάρτη

Προσθήκη διαφανειών

Περιεχόμενο

Διαχείριση



Βασικά Βήματα

Επιλογή 
μπλοκ «Map 

Tour»

Επιλογή 
διάταξης 

(4 επιλογές)

Προσθήκη 
περιεχομένου 

και 
τοποθεσίας 
στα πλαίσια

Διαμόρφωση 
χάρτη

Εισαγωγή του 
μπλοκ στην 
αφήγηση



Συνοδευτικά εκπαιδευτικά Storymaps

• «Επεξήγηση μπλοκ περιεχομένου «Map Tour»»
https://storymaps.arcgis.com/stories/e37dcbe68daf45b28c1c87cf4d5c0902

• «Map Tour: Επιλογές διάταξης»
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77

https://storymaps.arcgis.com/stories/e37dcbe68daf45b28c1c87cf4d5c0902
https://storymaps.arcgis.com/stories/037c9a6a64d74c178c7c91899d1aac77


2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Ευχαριστούμε!
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