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Αντικείμενο Εργασίας

 Προσαρμογή του CosyWiki, ένα περιβάλλον όπου 

εμπεριέχονται όλες οι στρατηγικές διδασκαλίας. 

 Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς. 

 Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα εύχρηστο περιβάλλον για 

γρήγορη και εύκολη ανεύρεση πληροφοριών σχετικά με τις 

στρατηγικές διδασκαλίας. 



Λόγοι που οδήγησαν στην 
υλοποίηση της εργασίας
 Η ολοένα και συχνότερη χρήση των Wiki στην εκπαίδευση

 Η ανάγκη για ταχύτερο και ευκολότερο διαμοιρασμό της 

γνώσης και των εμπειριών, μεταξύ των εκπαιδευτικών

 Η ανάγκη για πιο εντατική χρήση των στρατηγικών 

διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Στόχοι (1/2)
 Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις Web 2.0 τεχνολογίες

 Ο διαμοιρασμός της γνώσης με γρήγορο και εύκολο τρόπο

 Η αύξηση της κοινωνικότητας και της συνεργασίας μέσα από 

τη διαδικτυακή συναναστροφή 

 Η ανταλλαγή απόψεων και εκπαιδευτικών εμπειριών



Στόχοι (2/2)
 Η ενθάρρυνση για τη χρήση διαφορετικής στρατηγικής 

διδασκαλίας ανά περίσταση 

 Η δημιουργία επιθυμίας για περεταίρω έρευνα 

 Η ανάγκη για δημιουργία και συμμετοχή

 Η ανάπτυξη συνδέσμων μεταξύ της νέας και της παλαιότερης 

γνώσης 

 Η διευκόλυνση στο έργο των εκπαιδευτικών. 



Περιγραφή Εφαρμογής (1/6)
Αρχική Σελίδα



Περιγραφή Εφαρμογής (2/6)
 Όλες οι στρατηγικές διδασκαλίας παρουσιάζονται με έναν 

κοινό τρόπο.

 Οι ενότητες που αποτελούν την κάθε στρατηγική: Εισαγωγή-

Σκοπός, Πίνακας Περιεχομένων, Ορισμός, Περιγραφή 

Στρατηγικής, Εμπλεκόμενοι Ρόλοι, Παράδειγμα,  

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα, Αξιολόγηση, Παραλλαγές 

Στρατηγικής, Βιβλιογραφία, Αναφορές, Εξωτερικοί 

Σύνδεσμοι.    



Περιγραφή Εφαρμογής (3/6)
E-ΑΡΜΑ



Περιγραφή Εφαρμογής (4/6)
 Η στρατηγικές παρουσιάζονται με τη χρήση πινάκων, 

διαγραμμάτων, εικόνων, βίντεο και διαδραστικών 

εφαρμογών.

 Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών 

μέσω του Discussion.



Περιγραφή Εφαρμογής (5/6)

 Οι χρήστες αποτελούνται από: εγγεγραμμένους, μη-

εγγεγραμμένους και το διαχειριστή.

 Ανάλογα με τα δικαιώματα του, ο κάθε χρήστης μπορεί να 

προσθέσει, να διαγράψει και να επεξεργαστεί το υλικό της 

κάθε στρατηγικής, μέσω της επιλογής Edit.



Περιγραφή Εφαρμογής (6/6)



Τεχνολογίες Υλοποίησης 

 Το CosyWiki έχει στηθεί με τη χρήση του λογισμικού 

MediaWiki. Δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, γραμμένο 

σε PHP

 Χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό από το YouTube

 Οι εικόνες που εισήχθησαν στο wiki επεξεργάστηκαν με το 

Adobe Photoshop CS3.



Αξιολόγηση (1/2)

 Χρησιμοποιήθηκε διαμορφωτική αξιολόγηση (formative 

assessment)

 Έγινε έλεγχος της ευχρηστίας, του περιεχομένου, της δομής, 

της παρουσίασης και του βαθμού εξυπηρέτησης των 

προκαθορισμένων στόχων



Αξιολόγηση (2/2)

 Η διαδικασία επιτεύχθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου 

(questionnaire), το οποίο αποτελούνταν από 20 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου

 Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 3 εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 



Αποτελέσματα Αξιολόγησης (1/2)
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Αποτελέσματα Αξιολόγησης (2/2)

Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι το CosyWiki:

 Είναι ένα πολύ καλά δομημένο εργαλείο

 Συμβάλλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία

 Είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και  

 Πλούσιο σε εκπαιδευτικό υλικό.



Μελλοντικές Επεκτάσεις
 Τηλεδιάσκεψη (video conferencing)

 Συνομιλία (chat rooms)

 Online users

 Αξιολόγηση – σχολιασμός στρατηγικών 

 Επισκεψιμότητα της κάθε στρατηγικής.      



Ευχαριστώ! 
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