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Ομαδοσυνεργατικά σχεδιάζουμε ψηφιακά 

εκπαιδευτικά σενάρια στο                             WIKI  

 

Η ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετείχε  

στις πιλοτικές δράσεις για τη 

δοκιμαστική χρήση και αξιολόγηση 

της πλατφόρμας SlideWiki. 

 
Στιγμιότυπο από την ανάπτυξη μιας Ιστοεξερεύνησης ως δέσμης διαφανειών 

 
Στιγμιότυπο από την επεξεργασία μιας διαφάνειας στο SlideWiki 

Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2017-18, υλοποιήθηκε η δράση: 

Ομαδοσυνεργατικά σχεδιάζουμε 
ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια στο 
SlideWiki με στόχο τη μελέτη της 
ευχρηστίας και της δυναμικής του 
SlideWiki στην υποστήριξη της 
συνεργασίας κατά την ανάπτυξη 
ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Η πλατφόρμα SlideWiki αξιοποιήθηκε 
από 150 φοιτητές Εκπαιδευτικούς 
Μηχανολόγους Μηχανικούς και 
Εκπαιδευτικούς Πολιτικούς Μηχανικούς 
στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Oι φοιτητές 
εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και 
ανέπτυξαν εκπαιδευτικά σενάρια 
Ιστοεξερευνήσεων ως δέσμες διαφανειών 
στο SlideWiki, τα οποία μοιράστηκαν & 
αλληλοαξιολόγησαν μέσω της 
πλατφόρμας. 

 

Η δράση που πραγματοποιήθηκε στην ΑΣΠΑΙΤΕ ανέδειξε ότι το SlideWiki έχει τη δυνατότητα να 
υποστηρίξει την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ως προς:  

 την καλλιέργεια δεξιοτήτων μαθησιακού σχεδιασμού (learning design skills) σε ένα κατάλληλο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο λόγω της απλότητάς του, των δυνατοτήτων ατομικής και συνεργατικής  
μορφοποίησης που παρέχει στη λογική κλασσικών παρουσιάσεων και της ευκολίας ενσωμάτωσης Web 
2.0 αντικειμένων σε αυτές, 

 την εξοικείωση με τη συμμετοχή σε ψηφιακές κοινότητες μέσω της συν-δημιουργίας πολυτροπικού 
περιεχομένου, διαμοιρασμού & επαναχρησιμοποίησής του με δεοντολογικά δόκιμο τρόπο,  

 την καλλιέργεια θετικής στάσης ως προς το ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο συνοδεύοντας με 
άδειες creative commons όλα τα αντικείμενά του. 

 

Η ερευνητική ομάδα που υλοποίησε τη δράση ήταν: α) Παπανικολάου Κυπαρισσία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ 
(επιστημονική υπεύθυνη), β) Μουντρίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, γ) Ζαλαβρά Ελένη, ΜΑ Εκπ. 
Τεχνολογία και δ) Τρυπηνιώτου Αγγελική, MSc STEM στην Εκπαίδευση. 



 

Η πλατφόρμα που επιτρέπει τη 

δημιουργία και συν-δημιουργία, το 

διαμοιρασμό και την 

επαναχρησιμοποίηση 

ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου 

Το SlideWiki προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στους χρήστες και την ευκαιρία να δημιουργούν και να 
συνεργάζονται πάνω σε δέσμες διαφανειών. Μάλιστα, υπάρχουσες παρουσιάσεις μπορούν να εισάγονται και 
να μετατρέπονται σε δέσμες διαφανειών. Οι διαφάνειες μπορεί να συμπληρώνονται με σχόλια και 
συνδέσμους σε πηγές καθώς και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για τους εκπαιδευόμενους. 

Όλο το περιεχόμενο στο SlideWiki δημοσιεύεται με την άδεια Creative Commons (CC-BY-SA 4.0), γεγονός 
που σημαίνει ότι μπορεί να διαμοιραστεί, να τροποποιηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους 
σκοπούς κάθε χρήστη. Όλες οι αλλαγές στις διαφάνειες του SlideWiki καταγράφονται, καθιστώντας 
εύκολο τον εντοπισμό του δημιουργού των υλικών και διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 
συνδημιουργών. 

 

` 

 

Online 
Δημιουργία 

Περιεχομένου 

Δημιουργία  νέας 
δέσμης διαφανειών  
ή  εισαγωγή από 
αρχεία 
παρουσιάσεων 
PowerPoint ή 
OpenDocument 

Διαμόρφωση  
διαφανειών  
μέσω πλαισίων 

Διαθέσιμα 
όλα τα 

προσφιλή 
εργαλεία 

επεξεργασίας 
περιεχομένου 
διαφανειών 

Εργαλεία εισαγωγής 
εικόνων, βίντεο και 

Web 2.0 αντικειμένων  

Υποστήριξη 
κοινοτήτων 

εκπαιδευτικών 

Αναζήτηση διαθέσιμου 
περιεχομένου στην 

πλατφόρμα  

Αλληλεπίδραση των 
χρηστών μέσω του 

 σχολιασμού  
στις δέσμες 
διαφανειών  

Ομαδοποίηση δεσμών 
διαφανειών   
σε playlist  

Κοινοποίηση 
περιεχομένου σε 
κοινωνικά δίκτυα   

Download των δεσμών 
διαφανειών ως 
PDF, ePub  
ή scorm μορφή 

Επανα-
χρησιμοποίηση 
Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου 

Δημιουργία   
αντιγράφων  
υπαρχόντων 

διαφανειών ή /και 
δεσμών διαφανειών  
 

Δημοσίευση  των 
δεσμών διαφανειών  

με άδεια Creative 
Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 

Ημιαυτόματη 
μετάφραση 
περιεχομένου 

 Προσθήκη  
διαφανειών 
ή/και δεσμών 
διαφανειών 
από την πλατφόρμα 

Συνεργατική  
Συγγραφή 

Περιεχομένου 

Δημιουργία 
 ομάδων 
 χρηστών 

Διαμοιρασμός δέσμης 
διαφανειών ορίζοντας 

δικαιώματα 
επεξεργασίας σε 
επίπεδο χρηστών  
ή / και ομάδων   

Διαθέσιμο   
ιστορικό  
των αλλαγών  

του περιεχομένου 
των διαφανειών 

 
 Προαγωγή 
  χρήσιμου 
περιεχομένου 
και αναφορά  
  

Προβολή 
διαφανειών 

με δημόσιο σύνδεσμο 

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας SlideWiki χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon  2020 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (σύμβαση 688095). Συμμετείχε κοινοπραξία 17 εταίρων καθώς και ένα δίκτυο 17 επιπλέον συνεργατών.  

To SlideWiki https://slidewiki.org/ παρέχει: 

 παρέχει 


