
2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Ολοκλήρωση εκπαιδεύσεων και 
οδηγίες προετοιμασίας τελικών 

εργασιών
hello@spotin.org



1.Εισαγωγή
Βήματα υλοποίησης του Διαγωνισμού





Χρονοδιάγραμμα



2.Εκπαιδεύσεις
Εκπαιδευτικοί οδηγοί και συνοδευτικό υλικό



Eκπαιδευτικά σεμινάρια

1ο Σεμινάριο: “Εισαγωγή στο ArcGIS Online” (pdf)

2o Σεμινάριο: “Σχεδιάζοντας ένας έργο χαρτογράφησης” (pdf)

3o Σεμινάριο: “Yλοποίηση έργου χαρτογράφησης στο ArcGIS Online με χρήση της εφαρμογής Field Maps” (pdf)

4o Σεμινάριο: “Χρήση της εφαρμογής Field Maps σε φορητές συσκευές” (pdf)

5o Σεμινάριο: “Σύνθεση ψηφιακών χαρτών με χρήση του ArcGIS Online Web Map” (pdf)

6ο Σεμινάριο: “Ανακεφαλαίωση και παρουσίαση συγκριτικών πρσεγγίσεων“ (pdf)

7o Σεμινάριο: “Εισαγωγή στην εφαρμογή Storymaps” (pdf)

8o Σεμινάριο: “Ολοκλήρωση παρουσίασης Storymaps“ (pdf)

9o Σεμινάριο: “Εφαρμογή ArcGIS Storymaps – Ανακεφαλαίωση” (pdf)

Eνότητα «Εκπαιδευτικό Υλικό» στην
ιστοσελίδα του Διαγωνισμού

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_1_v2.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/Map_Competition_2022_2023_Ekpaideysi_2.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_3.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/MapCompetition_2022_2023_Ekpaideysi_4.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/12/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_5_web_maps.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/12/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_6_recap_3_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2023/01/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_7_storymaps_intro.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2023/01/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_8_storymaps_final.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2023/01/MapCompetition_2022_2023_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_9_storymaps_recap.pdf
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/ekpaideytiko_yliko_prosvasimotita/
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/


Εκπαιδευτικοί οδηγοί

• ArcGIS Online (pdf)
• Εκπαιδευτικός Οδηγός ArcGIS Online – Περιβάλλον Διαχείρισης (pdf)

• Εκπαιδευτικός Οδηγός – Σχεδιάζοντας ένα έργο χαρτογράφησης (pdf)
• Εκπαιδευτικός Οδηγός – Υλοποίηση έργου χαρτογράφησης με χρήση του ArcGIS Online και της 

εφαρμογής Field Maps (pdf)
• Εκπαιδευτικός Οδηγός – Εγκατάσταση και χρήση εφαρμογής ArcGIS Field Maps σε φορητές 

συσκευές

• Εκπαιδευτικός Οδηγός – Σύνθεση ψηφιακών χαρτών με το ArcGIS Online (pdf)
• Εκπαιδευτικός Οδηγός – ArcGIS Online εφαρμογή Storymaps (pdf)

Eνότητα «Εκπαιδευτικό Υλικό» στην
ιστοσελίδα του Διαγωνισμού

https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_energopoiisi_ekpaideytikis_adeias_1.2.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_Perivallon_diaxeirisis_v1.1.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_energopoiisi_ekpaideytikis_adeias_1.2.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/Ekpaideytikos_odigos_ergo_xartografisis_1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_energopoiisi_ekpaideytikis_adeias_1.2.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_v1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_v1.0.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_odigos-egkatastasis-kai-xrisis-ArcGIS_Field_Maps.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/11/ArcGIS_Online_odigos-egkatastasis-kai-xrisis-ArcGIS_Field_Maps.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2022/12/ArcGIS_Online_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CE%BC%CE%B5_ArcGIS_Online.pdf
https://mapcompetition.gr/wp-content/uploads/2023/01/ArcGIS_Online_%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_Storymaps_v0.5.pdf
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/ekpaideytiko_yliko_prosvasimotita/
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/


Σύντομοι οδηγοί

• Σχεδιάζοντας ένα έργο χαρτογράφησης
• Επεξήγηση μπλοκ περιεχομένου “Παρουσίαση Διαφανειών”

• Επεξήγηση μπλοκ περιεχομένου “Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο”
• Πλαϊνό βοηθητικό πλαίσιο: επιλογές διάταξης
• Επεξήγηση μπλοκ περιεχομένου “Map Tour”

• Μap Tour: Επιλογές διάταξης

Eνότητα «Εκπαιδευτικό Υλικό» στην
ιστοσελίδα του Διαγωνισμού

https://storymaps.arcgis.com/stories/051d86f501604282a9ec0d68928bb0c9
https://storymaps.arcgis.com/stories/59523f23a4024ca0bf8cffdae49309cf
https://storymaps.arcgis.com/stories/78c7197859e34ae8a188e3a04b527a48
https://storymaps.arcgis.com/stories/96703e18b38a449090e0ed0d7d33f3f7
https://storymaps.arcgis.com/stories/4d9612cf64ba46e89d7ab6a945f257c9
https://storymaps.arcgis.com/stories/ed0f01e5543545b6a13c6004b4aeb0ab
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/ekpaideytiko_yliko_prosvasimotita/
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/


3. Προετοιμασία Storymaps για 
την υποβολή
Δημιουργία τελικού Storymap & αντιγράφου



Διαδικασία στην εφαρμογή Storymaps

• Για κάθε εργασία 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. 



3.1 Storymap με πλήρη στοιχεία
Storymap που θα δημοσιευθεί στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Διαγωνισμού



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.  



3.2 Αντίγραφο Storymap
Storymap που θα λάβει η επιτροπή αξιολόγησης



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.  



4. Κριτήρια αξιολόγησης
Αξιολόγηση



Κριτήρια αξιολόγησης
1. Συμβατότητα με τη θεματική του Διαγωνισμού: Το περιεχόμενο της εργασίας να συνάδει με το 

αντικείμενο του Διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη. (0-20 βαθμοί)

2. Συνεκτικότητα: Σχεδιασμός, υλοποίηση, κατάλληλη δομή, συνέχεια-ροή, συνοχή, ώστε να παρουσιάζεται 
με σαφήνεια το νόημα και το περιεχόμενο της εργασίας. (0-20 βαθμοί)

3. Αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων: Αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τεχνολογικών 
εργαλείων (π.χ. χάρτες, ήχος, βίντεο, εικόνες κτλ.) (0-20 βαθμοί)

4. Πληρότητα: Ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος και εξωστρέφεια της εργασίας προς την κοινωνία 
μέσω σχετικών συνεργασιών (π.χ. συνεντεύξεις, δράσεις, συμπληρωματικό υλικό για την ευρύτερη 
παρουσίαση του θέματος της προσβασιμότητας κτλ) (0-20 βαθμοί)

5. Δημιουργικότητα και καινοτομία: Συνολική αισθητική της εργασίας, δημιουργικότητα, πρωτοτυπία στην 
προσέγγιση του θέματος, καινοτόμα στοιχεία και ιδέες. (0-20 βαθμοί)



5. Επόμενα βήματα
Εκπαιδευτικές συναντήσεις, οδηγίες υποβολής εργασιών



Επόμενα βήματα
• Υποβολή φόρμας για τη συμμετοχή του σχολείου στον Διαγωνισμό 

https://mapcompetition.gr/#interest-form [01.03.2023]
• Εναλλακτικά μπορεί να σταλεί με email στο hello@spotin.org ο αρ. των εκπαιδευτικών, 

μαθητών και εργασιών που θα υποβληθούν από το σχολείο
• Επόμενες Συναντήσεις:

• Τρίτη 14.03.2023, 18:00 – 19:30 για επίλυση αποριών και συζήτηση
• Τρίτη 28.03.2023, 18:00 – 19:30 αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της πλατφόρμας υποβολής 

των εργασιών

• Πλατφόρμα υποβολής εργασιών [01.04.2023]
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών [30.04.2023]
• Για απορίες επικοινωνείτε μαζί μας στο hello@spotin.org

https://mapcompetition.gr/#interest-form
mailto:hello@spotin.org


6. Επικοινωνία
Mapcompetition.gr, FB, email



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


2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Map Competition

“Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. 

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

Ευχαριστούμε!
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