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Γενικά για τα wikis

Τι είναι το wiki
Το wiki είναι ένας τύπος ιστότοπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δηµιουργήσει και

να επεξεργαστεί τις σελίδες του.

Σε ένα wiki, διάφορα άτοµα µπορούν να γράφουν µαζί (όχι όµως ταυτόχρονα).

Το πρώτο wiki
∆ηµιουργήθηκε το 1994 και εγκαταστάθηκε στον ιστό στις 25 Μαρτίου του 1995

από τον Ward Cunningham.

Το όνοµα wiki προέρχεται από τα ¨wiki wiki¨ δηλαδή τα ¨γρήγορα¨ λεωφορεία στον

αερολιµένα της Χονολουλού.



Γενικά για τα wikis

Ιστορική Αναδροµή: Η ιστορία των wikis
Το πρώτο wiki χρησιµοποιήθηκε, ήταν και παραµένει αφιερωµένο στο

PeopleProjectsAndPatterns.

Ουσιαστικά η συνεργατική χρήση του wiki άρχισε την 1η Μαϊου 1995, όταν έγινε

ανοιχτή πρόσκληση για συµµετοχή στη νέα αυτή ιδέα, που εκτόξευσε στα ύψη τη

συµµετοχή, που άρχισε να αριθµεί από 5 εώς 12 σελίδες ηµερισίως. Τα πρώτα 10

χρόνια λειτουργίας των wikis και συγκεκριµένα την 25η Μαρτίου 2005, τα wikis

έφτασαν στον αριθµό των 30.690.

Τα αποτελέσµατα από τις νέες σελίδες που προστίθεντο ήταν εντυπωσιακά και

όπως γράφει ο ίδιος ο Cunninghan, σταµάτησε να τα παρακολουθεί από ένα

σηµείο και µετά.



Γενικά για τα wikis

Με τη ϐοήθεια ενός wiki:
∆ιευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόµων.

Επιτρέπει τη συνεχή ϐελτίωση και ενηµέρωση.

Αν ένα άτοµο κάνει λάθος µπορεί κάποιο άλλο να το διορθώσει.

Ποιός χρησιµοποιεί το wiki;
Εκπαιδευτικοί

Μαθητές

Φοιτητές

Επαγγελµατίες (καλλιτέχνες, συγγραφείς, συλλέκτες)

Ερασιτέχνες



Γενικά για τα wikis

Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το wiki;

Εργαλείο παρουσίασης.

e-χαρτοφυλάκιο.

Βάση γνώσεων για καθηγητές και δασκάλους.

Βάση γνώσεων για µαθητές και ϕοιτητές.

∆ιαδικτυακοί χώροι τοποθέτησης σηµειώσεων.

Για ποιούς λόγους χρησιµοποιείται το wiki;

Εκµάθηση γλωσσών.

Συγκρότηση οµάδων.

΄Εκθεση εργασιών µαθητών ή ϕοιτητών στο διαδίκτυο.

Χαρτογράφηση εννοιών.

Συλλογή υλικού.

Ενθάρρυνση αµοιβαίας εκµάθησης και ανταλλαγής πληροφοριών.

Ανάπτυξη ερευνητικών προγραµµάτων χρησιµοποιώντας το wiki για την τεκµηρίωση εργασιών που

ϐρίσκονται σε εξέλιξη.

Περιλήψεις ή σκέψεις µαθητών ή ϕοιτητών µετά από αναγνώσεις συγκεκριµένων κειµένων.



Το wiki στην εκπαίδευση

Παιδαγωγικά οφέλη
Το wiki επιτρέπει την επικοινωνία και συνεργασία των µαθητών και πέρα από την

αίθουσα.

Οι µαθητές παίρνουν αλλά και µεταδίδουν τη γνώση.

Βοηθάει τους µαθητές να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητά τους.

Ενθαρύνει τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των µαθητών.

Βελτιώνει την ικανότητα συγγραφής των µαθητών.

Οι µαθητές ϐελτιώνονται στο δηµιουργικό γράψιµο, απευθυνόµενοι σε ένα

πραγµατικό κοινό.

Μαθησιακές ευκαιρίες
Ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης προβληµάτων.

΄Ερευνα και προσέγγιση της πληροφορίας κριτικά.

Γρήγορη εισαγωγή και οργάνωση περιεχοµένου.

∆υνατότητα διόρθωσης από όλους τους χρήστες.

Συµβάλλει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.



Το wiki στην εκπαίδευση

Οµαδική Μάθηση
Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να προσκαλέσουν ο ένας τον άλλον στο wiki τους και

να διαβάσουν ο ένας το wiki του άλλου.

Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και

ιδέες και να ϐοηθήσουν ο ένας τον άλλον.

Μέσω ενός wiki γίνονται συζητήσεις κατά τη διάρκεια του µαθήµατος όπου οι

µαθητές µπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και να κάνουν προτάσεις ϐελτίωσης στα

wiki των συµµαθητών τους.

Αξιολόγηση των µαθητών
Τα wiki των µαθητών µπορούν να αποτελέσουν ένα είδος ϕακέλου που περιέχει την

εργασία τους.

Με τον τρόπο αυτό ο καθηγητής µπορεί να µπει στα wiki των µαθητών και να κάνει

τις παρατηρήσεις του, επίσης έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις εργασίες τους

είτε σταδιακά είτε συγκεντρωτικά.



Το wiki στην εκπαίδευση

Το wiki στην τάξη
∆ηµιουργήστε ένα χώρο για ελεύθερη έκφραση.

Συζητήστε για ϑέµατα εργασιών ή αναγνωσµάτων του µαθήµατος.

Μοιραστείτε πηγές, ϐιβλιογραφίες ή ιστοσελίδες.

∆ηµιουργήστε ένα περιοδικό εργασίας αποτελούµενο από οµαδικές εργασίες.

Συζητήστε καινοτοµίες στους τοµείς της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης.

Ενθαρρύνετε τους µαθητές να διορθώσουν ο ένας τη σελίδα του άλλου.

Εµπνευστε τους µαθητές να γράψουν ένα wikibook (ϐιβλία που ο καθένας µπορεί

να επεξεργαστεί).

Θεωρίες Μάθησης που εφαρµόζονται στα wiki
Εποικοδοµισµός : Οι µαθητές συνθέτουν µόνοι τους τις πληροφορίες.

Συνεργατική Μάθηση : Η διαδικασία οµαδικής εργασίας µε σκοπό τη συνεισφορά

ιδεών.



Καλές πρακτικές εφαρµογές του wiki στην εκπαίδευση

Wikibooks

Pbworks: Μεταπτυχιακό µάθηµα

http://en.wikibooks.org/wiki/Subject:Mathematics
https://my.pbworks.com/?p=home


Εκπαιδευτικές µηχανές wiki
Wiki Software Creator First public Open Source P. Language FREE

Brainkeeper Brainkeeper 2005 NO java YES

Central Desktop Central Desktop 2005 NO php YES

codeBeamer Intland Software 2002 NO java YES

Confluence Atlassian Software 2004 NO java YES

Mind Touch Mind touch & Community 2008 YES php YES

DokuWiki Andreas Gohr 2004 YES php NO

EditMe Matt Wiseley 2003 NO java YES

FosWiki Foswiki community 2008 YES perl NO

JAMWiki Various 2006 YES java NO

MediaWiki∗ Wikimedia Foundation 2002 YES php NO

MoinMoin J.Hermann, Th.Waldmann 2000 YES python NO

PBworks David Weekly 2005 NO php NO

PhpWIki S.Wainstead 1999 YES php NO

PmWiki P.Michaud 2002 YES php NO

Socialtext Socialtext 2003 − perl YES

Swiki M.Guzdial, J.Rick 1999 YES squeak NO

TiddlyWiki∗ J.Ruston 2004 YES javascript NO

TikiWiki L.Argerich 2002 YES php NO

Twiki P.Thoeny 1998 YES perl YES

Wikispaces Tangient LLC 2005 NO php NO

WikiWikiWeb W.Cunningham 1995 − perl YES

Xwiki L.Dubost 2004 YES java NO

Zwiki S.Michael 1999 YES python NO

Google docs Writely Team 2005 YES java NO

http://www.brainkeeper.com/
http://www.centraldesktop.com/
https://codebeamer.com/cb/users
http://www.atlassian.com/software/confluence/features
http://www.mindtouch.com/
https://www.dokuwiki.org/dokuwiki
http://www.editme.com/
http://foswiki.org/
http://jamwiki.org/wiki/en/JAMWiki
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://moinmo.in/
http://pbworks.com/
http://phpwiki.sourceforge.net/
http://www.pmwiki.org/
http://www.socialtext.com/
http://wiki.squeak.org/swiki
http://tiddlywiki.com/
http://info.tiki.org/Tiki+Wiki+CMS+Groupware
http://www.twiki.com
http://www.wikispaces.com
http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb
http://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome
http://zwiki.org/FrontPage
http://www.google.com/google-d-s/b1.html


Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα των wikis στην εκπαίδευση

Πλεονεκτήµατα του wiki

Εύχρηστο λόγω της εύκολης σύνταξης.

∆εν χρειάζονται εξειδικευµένες γνώσεις.

Εύκολη διόρθωση λαθών.

Ο καθένας µπορεί να κάνει αλλαγές.

Εξοικονόµηση χρόνου στην έκδοση και την ανανέωση του περιεχοµένου.

∆υνατότητα συνεργασίας ατόµων που ϐρίσκονται σε διαφορετικά µέρη.

Η επαναφορά µιας προηγούµενης έκδοσης κάποιου άρθρου αποτελεί µια απλή διαδικασία.

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία, συνεπώς το κόστος του δικαιώµατος χρήσης δεν πρέπει να αποτελεί εµπόδιο

στην εγκατάσταση ενός wiki από ένα ίδρυµα.

Μειονεκτήµατα του wiki

Ο καθένας µπορεί να τροποποιήσει το περιεχόµενο.

Το wiki είναι ευάλωτο στο spam και τον ϐανδαλισµό αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ϱυθµίσεις.

Είναι απαραίτητη η σύνδεση στο internet.

Η ευελιξία της δοµής ενός wiki µπορεί να σηµαίνει ότι η πληροφορία γίνεται ανοργάνωτη.



Πώς να φτιάξουµε ένα wiki

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η διεύθυνση του σχολείου και οι γονείς ϑα πρέπει να είναι ενήµεροι για τη λειτουργία του wiki (αν το wiki

είναι δηµόσιο.)

Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πριν τη δηµιουργία ενός wiki

Πώς οραµατίζεστε ότι ϑα χρησιµοποιείται το wiki;

Ποιοί ϑα µπορούν να το δουν ;

Ποιοί ϑα µπορούν να το τροποποιήσουν ;

Ποιοί ϑα µπορούν να συµµετέχουν στο wiki;

Ποιά τµηµατα του wiki ϑα ¨προστατέψετε¨;

Ποιός ϑα διαχειρίζεται το wiki;

Μεθοδολογία οργάνωσης ενός wiki

Καθορισµός του στόχου του wiki.

Καθορισµός του γνωστικού αντικειµένου.

Καθορισµός των µαθησιακών αποτελεσµάτων.

Καθορισµός του πλαισίου εργασίας.

Χρονοδιαγράµµατα.

Καθορισµός αξιολόγησης.



∆ηµιουργία wiki µε το pbworks

Πώς να ϕτιάξετε το δικό σας χώρο σε ένα wiki
Το παρακάτω παράδειγµα αφορά το λογισµικό wiki: pbworks.

Πληκρολογούµε τη διεύθυνση : http://pbworks.com.

Πάνω δεξιά πατάµε Login.

Στη σελίδα που ανοίγει επιλέγουµε Sign up και συµπληρώνουµε τα πεδία που

Ϲητούνται.

Πατάµε create account.

Επιβεβαιώνουµε το mail που ϑα µας έρθει.

Ακόµη όµως δεν έχουµε δηµιουργήσει το wiki µας. Για να το δηµιουργήσουµε

επιλέγουµε :

Create a workspace

Sign up

Academic plans

Free

Choose your address (λατινικούς χαρακτήρες και συνεχόµενους).



∆ηµιουργία wiki µε το pbworks

For educational use (για εκπαιδευτική χρήση)

I agree that this workspace is for non comercial use only (δεν είναι για εµπορική

χρήση)

Next

΄Ερχεται µήνυµα επιβεβαίωσης

Activate your PBworks account now (Κάντε κλικ για να ενργοποιήσετε το wiki σας).

Μας καλωσορίζει στο χώρο που δηµιουργήσαµε.

Επιλέγουµε τις ϱυθµίσεις ασφαλείας που ϑέλουµε, τις οποίες όµως µπορούµε να

αλλάξουµε οποιαδήποτε στιγµή.

Ποιός µπορεί να δει τη σελίδα αυτή;

Οποιοσδήποτε.

Μόνο όσοι έχουν προσκληθεί ή έχω αποδεχτεί.

Accept PBworks Terms of Service (αποδεχόµαστε τους όρους της πλατφόρµας).

Σηµείωση
Το wiki µας έχει δηµιουργηθεί και µεταφερόµαστε κατευθείαν σε αυτό. Εδώ µπορούµε

να διαµορφώσουµε το wiki µας σύµφωνα µε τις δικές µας ανάγκες.



∆ηµιουργία wiki µε το pbworks



∆ηµιουργία wiki µε το pbworks



∆ηµιουργία wiki µε το pbworks



∆ηµιουργία wiki µε το pbworks



∆ηµιουργία wiki µε το tikiwiki

Πως να στήσετε το δικό σας wiki από την αρχή
Το παρακάτω παράδειγµα αφορά το λογισµικό Tikiwiki.

1. Αρχικά δηµιουργούµε µια ϐάση (create database). Μπορούµε να

δηµιουργήσουµε τη ϐάση µας µέσω του MySQL.

2. Κατεβάζουµε το λογισµικό στον υπολογιστή µας από τη διεύθυνση TikiWiki και

κάνουµε εξαγωγή του αρχείου στον υπολογιστή µας.

3. Ανεβάζουµε όλα τα Tiki αρχεία στο webhost. (µέσω του ftp)

4. Μπαίνουµε στο website µας και τρέχουµε το αρχείο tiki-install.php.

5. Επιλέγουµε log in και ϐάζουµε τους κωδικούς µας.

6. Τώρα µπορούµε να κάνουµε τις αλλάγες στο wiki µας. K.Drakopoulou Wiki

Σηµείωση
Στο σηµείο αυτό µπορούµε να πούµε ότι έχουµε στήσει το wiki µας.

http://info.tiki.org/Tiki+Wiki+CMS+Groupware
http://zinon.math.upatras.gr/tiki/tiki-admin.php


∆ηµιουργία wiki µε το tikiwiki



∆ηµιουργία wiki µε το tikiwiki



∆ηµιουργία wiki µε το tikiwiki



∆ηµιουργία wiki µε το tikiwiki



∆ηµιουργία wiki µε το tikiwiki



Συµπεράσµατα των wikis στην εκπαίδευση

Συµπεράσµατα
Το wiki είναι ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό.

Εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Οικονοµική λύση για τους εκπαιδευτικούς.

Με απλά ϐήµατα µπορούµε να έχουµε το δικό µας wiki και να το εφαρµόσουµε

στη τάξη ϐοηθώντας το µάθηµα µας.

Τα παιδιά αποκτούν ενεργό ϱόλο στο µάθηµα και δείχνουν µεγαλύτερο

ενδιαφέρον.

Επεκτείνουµε το χώρο και τον χρόνο της τάξης.
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