
Wiki - Οδηγίες Κατανόησης 
Επιλεγμένα κείμενα από το δικτυακό τόπο «http://dreamteam.wikidot.com/» 

 
Τι είναι ένα wiki; 
Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να 
προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ 
γρήγορα και εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, 
διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Ο 
όρος Wiki όμως, μπορεί να αναφέρεται και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται 
για να κατασκευαστούν Wiki σελίδες. 
 
Αυτό που στην ουσία κάνει ένα σύστημα wiki είναι να απλοποιεί τη διαδικασία 
δημιουργίας σελίδων HTML και να καταγράφει κάθε μεμονωμένη αλλαγή που 
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή 
μια σελίδα να μπορεί να επανέλθει σε κάποια από τις προηγούμενες 
καταστάσεις της. Πολλές φορές το wiki περιλαμβάνει εργαλεία που 
επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν την κατάστασή του. Μπορεί 
ακόμη να παρέχει στους χρήστες κάποιο χώρο για να συζητούν διάφορα 
θέματα όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο που προστίθεται στο site. 
 
Τα περισσότερα wikis επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών χωρίς 
κανέναν απολύτως περιορισμό. Έτσι όλοι έχουν το δικαίωμα να συμβάλουν 
στη συγγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς να υποβληθούν σε 
διαδικασία "εγγραφής" όπως συνήθως επιβάλλεται σε σελίδες συζητήσεων 
π.χ. στα περισσότερα forum. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν 
είναι δυνατό να ελεγχθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών των wiki σελίδων. 
 
Η λέξη Wiki ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο για το "What I know is" 
δηλαδή "Αυτό που εγώ ξέρω είναι". Είναι μια χαρακτηριστική φράση για τον 
τρόπο λειτουργίας του Wiki: ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη συγγραφή 
κάποιου έργου προσθέτει την προσωπική του γνώση, έτσι ώστε όλοι να 
μπορούν να τη μοιράζονται. 
 
Σύντομη Ιστορία του Wiki 
Ο όρος wiki (wiki) είναι μια συντομευμένη μορφή του wiki wiki που στη γλώσσα 
της Χαβάης χρησιμοποιείται συνήθως ως επίθετο ή επίρρημα και σημαίνει 
γρήγορο ή γρήγορα. 
 

 Το πρώτο wiki, δημιουργήθηκε το 1994 και εγκαταστάθηκε στον Ιστό 
στις 25 Μαρτίου του 1995 από τον Ward Cunninghan. Αυτός εφηύρε το 
όνομα και την έννοια wiki και κατασκεύασε την πρώτη μηχανή wiki. Το 
Wiki αυτό είναι ευρύτερα γνωστό ως Wiki Wiki Web και φιλοξενείται 
στην ιστοσελίδα: http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors . 
∆ημιουργήθηκε στην κοινότητα των design pattern σαν ένα 
συμπλήρωμα του Portland Pattern Repository για να διευκολύνει τη 
συνεργασία πολλών προγραμματιστών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι 
μόνο το αρχικό wiki πρέπει να λέγεται Wiki (με κεφαλαίο) ή 
WikiWikiWeb. 
 

 Ο Cunningham εμπνεύστηκε τον όρο wiki από τα "wiki wiki" δηλαδή τα 
"γρήγορα" λεωφορεία πυκνών δρομολογίων στον αερολιμένα της 
Χονολουλού. Το wiki Wiki ήταν η πρώτη χαβανέζικη λέξη που έμαθε 



στην πρώτη επίσκεψή του στα νησιά, όταν τον κατεύθυνε ο πράκτορας 
αερολιμένων για να πάρει το λεωφορείο wikiwiki μεταξύ των 
τερματικών. Ο Cunningham δήλωσε: "επέλεξα το wiki-wiki ως 
παρηχητικό υποκατάστατο για το "γρήγορα" και με αυτόν τον τρόπο 
απέφυγα την ονομασία quick-web”. 
 

 Προς το τέλος της δεκαετίας του '90, η ιδέα της χρήσης των wikis σε 
ιδιωτικές και δημόσιες βάσεις γνώσεων άρχισε να βρίσκει μεγάλη 
αποδοχή. Αυτό το γεγονός ενέπνευσε τους ιδρυτές του έργου Nupedia 
Jimmy Wales και Larry Sanger να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία 
wiki σαν βάση για μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Η Wikipedia 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2001 και αρχικά βασίστηκε στο λογισμικό 
UseMod. Αργότερα μεταπήδησε στον δικό της ανοικτό κώδικα 
codebase, που υιοθετήθηκε στη συνέχεια από πολλά άλλα wikis. 
 

 Στις αρχές του 2000, τα wikis άρχισαν να υιοθετούνται όλο και 
περισσότερο στις επιχειρήσεις σαν λογισμικό που επιτρέπει τη 
συνεργασία πολλών χρηστών. Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις του ήταν 
στις επικοινωνίες, σε intranets και στη συλλογική τεκμηρίωση 
προγραμμάτων, αρχικά από τεχνικούς χρήστες. 
 

 Το ∆εκέμβριο του 2002, η Socialtext προώθησε την πρώτη εμπορική 
ανοικτή λύση wiki: Wikis ανοικτού κώδικα όπως τα MediaWiki, Kwiki 
και TWiki που ξεπέρασαν το 1εκ downloads στα repos του Sourceforge 
μέχρι και το 2004. Σήμερα ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα 
wikis σαν το μοναδικό συλλογικό λογισμικό και σαν υποκατάστατο των 
στατικών intranets. Κατά μια άποψη, γίνεται μεγαλύτερη χρήση των 
wikis πίσω από τα firewalls παρά στο δημόσιο διαδίκτυο. 
 

 Το 2005 οι Los Angeles Times πειραματίστηκαν με τη χρήση wiki στο 
εκδοτικό τμήμα της ιστοσελίδας τους. Το έργο Wikitorial σύντομα 
έκλεισε καθώς βάνδαλοι το κατέστρεψαν. 

  
Βανδαλισμοί και Προστασία 
Η ανοικτή φιλοσοφία των περισσότερων wikis — το να επιτρέπεται στον 
καθένα να τροποποιεί το περιεχόμενο — δεν εξασφαλίζει ότι όλοι οι συντάκτες 
έχουν καλές προθέσεις. Ο βανδαλισμός είναι ένα σταθερό πρόβλημα για τα 
wikis, αν και μερικές πηγές με λίγη σχετική εμπειρία με wikis τείνουν να 
υπερβάλουν τον κίνδυνο του βανδαλισμού. Μελέτες της IBM ισχυρίζονται ότι 
το μεγαλύτερο μέρος του βανδαλισμού στη Wikipedia αφαιρείται σε 5 λεπτά ή 
λιγότερο. Εντούτοις, σε μερικές περιπτώσεις παίρνει περισσότερο, όπως στην 
περίπτωση της βιογραφίας του John Seigenthaler. Σε μερικές περιπτώσεις, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο παραπέρα βανδαλισμός αποκλείονται από τη 
δυνατότητα συγγραφής λογαριασμοί χρηστών ή διευθύνσεις ΙΡ. 
 
Εφαρμογές Μάθησης & ∆ιδασκαλίας  
Πολλές από τις εφαρμογές που περιγράφονται παρακάτω προσεγγίζουν τα 
παραδείγματα που αναφέρονται από το Stewart Mader του Brown university 
και ενός άρθρου από τον Bruce Lamb (2004). Υπάρχουν τέσσερις ομάδες 
εφαρμογών που μπορούμε να θεωρήσουμε: 
 

1. Το Wikis που δημιουργήθηκε μόνο από το προσωπικό (staff). 



2. Το Wikis που δημιουργήθηκε αρχικά από τους σπουδαστές. 
3. Το Wikis που δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται εξ ίσου από το 

προσωπικό και τους σπουδαστές. 
4. Το Wikis που είναι δημόσια διαθέσιμο και δημιουργήθηκε από άλλους. 

 
1.Το προσωπικό (staff authored) 
Η δημιουργία και η διατήρηση ενός συνόλου που υποστηρίζει την 
υλικοτεχνική υποδομή με μια ομάδα ακαδημαϊκών (πρόγραμμα σπουδών, 
βιβλία κειμένων, έγγραφα διαγωνισμάτων κ.λπ.). Η χρήση ενός wiki επιτρέπει 
στα υλικά να υποστούν εκκαθάριση με την πάροδο του χρόνου παρά να 
ξαναγράφονται κάθε φορά που ένα νέο μέλος του προσωπικού παραδίδει τη 
σειρά μαθημάτων (course). (Lamb 2004, Mader 2006, Gibson 2006). 
• ∆ημιουργία και διατήρηση των καταλόγων αναφοράς σειράς μαθημάτων 
(course reference lists) (Lamb 2004). 
 
2.Ο σπουδαστής (student authored) 
Ομαδικές εργασίες (group assignments)- Το ιστορικό αναθεώρησης σελίδων 
(page revision history) επιτρέπει στο δάσκαλο (tutor) να ελέγχει τις 
συνεισφορές και να παρατηρεί την ανάπτυξη των εργασιών και των 
προσωπικών συμβολών. Αυτό μπορεί να γίνει σε όλη τη διαδικασία σύνταξης 
εγγράφου (writing process) έτσι ώστε τα θέματα (issues) να μπορούν να 
εντοπιστούν και να δοθεί ανατροφοδότηση πριν από την υποβολή της 
εργασίας (π.χ. ένας αμέτοχος σπουδαστής μπορεί να έρθει σε επαφή, ένα 
λάθος στην κατεύθυνση διορθώνεται). 
 
Συζητήσεις ομάδας (group debates)- Οι αντίθετες θέσεις συζητούνται και 
παρουσιάζονται τα στοιχεία. 
 
Όμοιες σελίδες αυτοβοήθειας (peer self-help pages)- Ένα wiki κατευθυνόμενο 
από το σπουδαστή (student directed wiki) αφιερώνεται στους σπουδαστές 
που βοηθούν άλλους σπουδαστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
 
Ανατροφοδότηση σπουδαστή στο προσωπικό (student feedback to staff)- 
Ένα wiki επιτρέπει την ανατροφοδότηση για να ελεγχθεί από τους 
σπουδαστές σε αντιδιαστολή με τη κρυμμένη και κατευθυνόμενη 
ανατροφοδότηση που συλλέγεται μέσω ερωτηματολογίου (Lamb 2004). 
 
Θεματικό γλωσσάριο (Subject glossary) - Άτομα/ ομάδες σπουδαστών που 
έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν ορισμούς για καθορισμένη ορολογία 
ώστε να κατασκευάσουν ένα διευρυμένο θεματικό γλωσσάριο (extending 
subject glossary). Η λειτουργία Wiki σημαίνει ότι αυτό το γλωσσάριο μπορεί 
να υπόκειται σε συνεχή όμοια αναθεώρηση. 
 
Όμοια αναθεώρηση των εργασιών κατά τη διάρκεια της δημιουργίας τους 
(peer review of assignments during their creation)- Σπουδαστές 
προσδιορίζονται να καθοδηγήσουν άλλους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας δημιουργίας των μεμονωμένων εργασιών τους. Οι βαθμοί (marks) 
μπορούν έπειτα να οριστούν για τις συνεισφορές που κάνουν στους peers 
τους και καταγράφονται στο ιστορικό αναθεώρησης σελίδων εργασιών wiki 
(assignment wiki page revision history). 
 



Μεμονωμένα χαρτοφυλάκια (individual portfolios)- H ευέλικτη φύση του wiki 
επιτρέπει σε ένα άτομο να είναι πολύ δημιουργικό στην προσωπική 
δημιουργία χαρτοφυλακίων του και επιτρέπει επίσης πολύ ευέλικτη διαχείριση 
χαρτοφυλακίων. 
 
3.Το προσωπικό και ο σπουδαστής (staff and student authored) 
 
Βαθμολογικό σύστημα για τις εργασίες (marking schemes for assignments) - 
Iδανικό για να επιτρέπει τους σπουδαστές να εμπλακούν πραγματικά στον 
καθορισμό του βαθμολογικού συστήματος από το οποίο οι εργασίες τους θα 
αξιολογηθούν. 
 
Θεματικά γλωσσάρια (subject glossaries) - Tο προσωπικό μπορεί να 
προσδιορίσει τους όρους για το συνυπολογισμό (inclusion) και επίσης τις 
όμοιες προσθήκες αναθεώρησης (peer review additions). 
 
Συχνά ερωτήσεις (frequently asked questions)- Oι σπουδαστές/ προσωπικό 
μπορούν να θέσουν ερωτήσεις και το αρμόδιο προσωπικό (ή σπουδαστές) 
μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. 
 
∆εδομένου ότι ένα φόρουμ συζήτησης (discussion forum) χρησιμοποιεί τις 
σελίδες συζήτησης (discussion pages) και παρέχει τη δυνατότητα σχολίου. 
 
∆ημιουργία περιπτωσιολογικών μελετών (case studies), αναφορές τομέων 
(field reports) κ.λπ. 
 
Γράφοντας μια agenda για συνάντηση (meeting) και δημοσιεύοντας έπειτα και 
τροποποιώντας τα πρακτικά της συνάντησης (meeting minutes) (από το Lamb 
2004). 
 
Ο Stewart Mader (2006) υποστηρίζει τη χρήση των wikis ως η πιο ευέλικτη, 
φιλική προς το χρήστη και φτηνότερη αντικατάσταση για ολόκληρα συστήματα 
διαχείρισης σειράς μαθημάτων (εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα) [(course 
management systems) (virtual learning environments)]. 
 
4.∆ημιουργημένο από άλλους (created by others) 
 
Το υπάρχον Wiki χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών (π.χ. Wikipedia). 
 
Η μελέτη μιας υπάρχουσας σελίδας wiki, το ιστορικό αναθεώρησης της και οι 
σελίδες συζήτησης ως πρότυπο για το πώς κατασκευάζεται η γνώση. 
 
Η ανάπτυξη της έρευνας και των δεξιοτήτων σύνταξης εγγράφου μέσω της 
συμβολής σε ένα υπάρχον wiki. Το Wikipedia ενθαρρύνει ενεργά τις 
μαθησιακές δραστηριότητες που βασίζονται γύρω από τις συνεισφορές στα 
άρθρα του. (σχολικά και πανεπιστημιακά προγράμματα Wikipedia). 
 
Βασικά Χαρακτηριστικά του Wiki 
Ένα wiki επιτρέπει τη συλλογική συγγραφή κειμένων σε μια πολύ απλή 
γλώσσα σήμανσης χρησιμοποιώντας έναν φυλλομετρητή Ιστού. Μια σελίδα 
μόνη της σε ένα wiki αναφέρεται ως "σελίδα wiki", ενώ ολόκληρο το σώμα των 
σελίδων, οι οποίες είναι συνήθως ιδιαίτερα πυκνά διασυνδεδεμένες με 



υπερσυνδέσμους λέγεται "το wiki". Στην πραγματικότητα, ένα wiki είναι μια 
πολύ απλή, εύχρηστη διατηρούμενη από το χρήστη βάση δεδομένων για 
αναζήτηση πληροφορίας. 
 
Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας wiki είναι η ευκολία με την 
οποία οι σελίδες μπορούν να δημιουργηθούν και να ενημερωθούν. Γενικά, οι 
τροποποιήσεις γίνονται αποδεκτές χωρίς κανένα προηγούμενο έλεγχο. Τα 
περισσότερα wikis είναι ανοικτά στο ευρύ κοινό χωρίς την ανάγκη να 
καταχωρηθεί οποιοσδήποτε λογαριασμός χρήστη. Μερικές φορές χρειάζεται 
μια διαδικασία εισαγωγής προκειμένου για να ενεργοποιηθεί ένα cookie “wiki 
υπογραφής” έτσι ώστε να είναι ενυπόγραφες οι τροποποιήσεις. Οι ιδιωτικοί 
εξυπηρετητές wiki απαιτούν την ταυτοποίηση των χρηστών. Βέβαια, πολλές 
επεξεργασίες του κειμένου μπορούν να γίνουν σε πραγματικό χρόνο, και να 
εμφανιστούν σχεδόν στιγμιαία σε απευθείας σύνδεση. Αυτό μπορεί συχνά να 
οδηγήσει στην κατάχρηση του συστήματος. 
 
Υπέρ και Κατά της Χρήσης των Wikis 
Πλεονεκτήματα: 

 Καθένας μπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη-διόρθωση του 
περιεχομένου 

 Ευκολία στην εκμάθηση και στη χρήση 
 Εξοικονόμηση χρόνου στην έκδοση και την ανανέωση του 

περιεχομένου 
 ∆υνατότητα συνεργασίας στο ίδιο έργο ανθρώπων που βρίσκονται σε 

διαφορετικά μέρη του πλανήτη 
 Το λογισμικό κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που γίνεται και η 

επαναφορά μιας προηγούμενης έκδοσης κάποιου άρθρου αποτελεί μια 
απλή διαδικασία 

 Ευρύνει την πρόσβαση στις διαδικτυακές εκδόσεις και για χρήστες με 
περιορισμένες τεχνολογικές γνώσεις 

 Το wiki δεν έχει προκαθορισμένη δομή – συνεπώς είναι ένα ευέλικτο 
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο εύρος εφαρμογών 

 Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από ανοικτού κώδικα λογισμικό wiki, 
συνεπώς το κόστος του δικαιώματος χρήσης δεν πρέπει να αποτελεί 
εμπόδιο στην εγκατάσταση ενός wiki από ένα ίδρυμα 

 
Μειονεκτήματα: 
Τα χαρακτηριστικά που υπό κάποιες συνθήκες θεωρούνται πλεονεκτήματα, 
υπό άλλες συνθήκες μπορούν να αποτελέσουν μειονεκτήματα. 

 Ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο και μπορεί αυτό να 
αποτελεί υπερβολική ελευθερία για κάποιες εφαρμογές, για 
παράδειγμα όταν πρόκειται για εμπιστευτικά έγγραφα. Ωστόσο υπάρχει 
η δυνατότητα ρύθμισης της πρόσβασης που έχουν οι χρήστες στο 
περιεχόμενο. 

 Το wiki είναι ευάλωτο στο spam και τον βανδαλισμό αν δεν γίνουν οι 
απαραίτητες ρυθμίσεις και χειρισμοί προστασίας. Όμως υπάρχουν 
εύκολοι τρόποι επαναφοράς μιας σελίδας. Επίσης, ο περιορισμός της 
πρόσβασης μόνο σε εγγεγραμμένους στη σελίδα χρήστες 
ελαχιστοποιεί τον βανδαλισμό που προκύπτει από προγράμματα που 
παράγουν αυτόματα spam (spam-bots). 



 Είναι απαραίτητη η σύνδεση στο internet για την προαγωγή της 
συνεργασίας, αλλά σημειώνονται εξελίξεις στις τεχνολογίες παραγωγής 
εκτυπώσιμων εκδόσεων των άρθρων. 

 Η ευελιξία της δομής ενός wiki μπορεί να σημαίνει ότι η πληροφορία 
γίνεται ανοργάνωτη. Όσο μεγαλώνει το μέγεθος ενός wiki, η κοινότητα 
σχεδιάζει και διαχειρίζεται τη δομή του συλλογικά. 

 
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα wiki και ένα blog; 
Σε ένα blog ή web log η συγγραφή και το πολυμεσικό περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας έχουν τη μορφή των "post" είναι δηλαδή καταχωρίσεις που 
αποτελούν σημεία έναρξης. Οι απαντήσεις έχουν τη μορφή σχολίων και 
λέγονται "comments". 
 
Ενώ η δυνατότητα εισαγωγής comments, ακόμα και posts, είναι ανοιχτή στα 
μέλη στα μέλη του blog ή στο ευρύ κοινό, κανένας δεν μπορεί να αλλάξει το 
comment ή το post το οποίο αναρτήθηκε από κάποιον άλλον. Η συνηθισμένη 
διάταξη είναι post – comment – comment – comment, κ.ο.κ. Για αυτόν το 
λόγο, τα blogs συνήθως είναι το μέσο το οποίο επιλέγεται για την έκφραση 
προσωπικών απόψεων. 
 
Ένα wiki έχει πολύ πιο ανοιχτή δομή και επιτρέπει σε άλλους να 
τροποποιήσουν το περιεχόμενο του κειμένου που κάποιος έχει γράψει. Αυτή η 
ελευθερία μπορεί να προκαλέσει την υπερίσχυση της γνώμης της 
πλειοψηφίας μιας ομάδας έναντι της προσωπικής άποψης. 
 
Σύγκριση Wiki sites & κοινών Websites  

Wiki Standard ιστοσελίδες 

Ελεύθερη-ανοιχτή σύνταξη Περιορισμένη σύνταξη 

Γλώσσα απλής μορφής κειμένου Standard HTML, Javascript, PHP, κλπ 

Online αποθήκευση προηγούμενων 
εκδόσεων 

Μη αποθήκευση προηγούμενων 
εκδόσεων online 

Εύκολη δημιουργία νέων σελίδων ∆υσκολότερη δημιουργία νέων σελίδων

Χαμηλότερος βαθμός ασφάλειας Υψηλότερος βαθμός ασφάλειας 

Ύπαρξη πολλαπλών συγγραφέων Περιορισμένος αριθμός συγγραφέων 

Κοινοτικό, Συνεργατικό Προσωπικό 

∆ιαρκής εξέλιξη Θεωρητικά ολοκληρωμένο 

 
Οφέλη από τα Wiki στην Εκπαίδευση (Οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των 
wiki ως εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης) 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ-∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

 Ανάπτυξη μεγαλύτερων συνδέσεων μεταξύ της νέας και της παλιότερης 
γνώσης επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους τη δημιουργία δομών 
για τις πληροφορίες και τις ιδέες. 

 Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της σύνθεσης και της 
αξιολόγησης σταθερά και συνεπώς όταν εργάζονται σε ένα wiki. 

 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 



 Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες της 
επεξεργασίας και της ευφράδειας. Ανάπτυξη της δημιουργικής ευελιξίας 
με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων. 

 Ενθάρρυνση της «εκμαίευσης» ιδεών (ένας τύπος δημιουργικής 
επεξεργασίας και αναλυτικής σκέψης : αν ισχύει το Χ, τι ισχύει τότε για 
το Υ;). 

 Εισαγωγή και ενίσχυση της ιδέας ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι 
ποτέ «ολοκληρωμένο». 

 
∆ΕΣΜΕΥΣΗ 

 Αυξάνεται η δέσμευση όλων των εκπαιδευόμενων. 
 Οι εκπαιδευόμενοι δεν κατέχουν πλέον τον παθητικό ρόλο του 

«καταναλωτή», που δέχεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται 
(με αποτέλεσμα να χάνουν το ενδιαφέρον τους και να την αγνοούν), ως 
συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και κάνουν 
βελτιώσεις. 

 Έργα τα οποία βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο δεν είναι 
απαραίτητο να ολοκληρωθούν. 

 
∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 Ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα 
την επίτευξη ομοφωνίας και του συμβιβασμού, μέσα σε ένα περιβάλλον 
όπου το αποτέλεσμα κινητοποιεί την διαπροσωπική λύση 
προβλημάτων. 

 Ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας. 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

 Βελτίωση της ικανότητας αναθεώρησης και επανεξέτασης. 
 Αύξηση της ευελιξίας στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του 

ιδίου νοήματος. 
 Προσαρμογή σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερου και πιο αυθεντικού 

κοινού. 


