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 Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr

 Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας 

 Επιλέξτε                       για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του 
μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπί                       )

https://elearning.auth.gr/
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Επιλέγετε Προσθέστε μια δραστηριότητα 
ή περιεχόμενο στην ενότητα που θέλετε 

να δημιουργήσετε το wiki

Επιλέγετε Προσθήκη

Επιλέγετε τη 
δραστηριότητα Wiki
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Ονομασία όλου του 
Wiki

Περιγραφή του Wiki

Επιλέγετε εάν θα είναι συνεργατικό ή 
ατομικό, εάν δηλαδή όλοι οι φοιτητές 

θα συνδιαμορφώνουν την ίδια σελίδα ή 
εάν ο κάθε φοιτητής θα προσθέτει 
περιεχόμενο σε δική του ξεχωριστή 

σελίδα

Δηλώνετε υποχρεωτικά την 
ονομασία της πρώτης σελίδας του 

Wiki
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Επιλέξτε «Αποθήκευση κι 
επιστροφή στο μάθημα»
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Από την αρχική σελίδα του μαθήματος επιλέξτε το 
wiki που δημιουργήσατε

Έρχεστε στην οθόνη δημιουργίας 
της πρώτης σελίδας του Wiki

Αφήνετε την προεπιλεγμένη μορφή 
HTML format

Επιλέξτε «Δημιουργία σελίδας»
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Μόλις επιλέξετε 
«Δημιουργία

σελίδας» 
μεταβαίνετε στην 

οθόνη επεξεργασίας 
της σελίδας

Πατώντας στο επάνω αριστερά 
εικονίδιο του επεξεργαστή 

κειμένου έχετε στη διάθεσή σας 
περισσότερες επιλογές 

επεξεργασίας  

Εδώ διαμορφώνετε το περιεχόμενο 
της σελίδας

Για να προσθέσετε νέες σελίδες οι οποίες 
θα είναι σύνδεσμοι μέσα σε αυτήν την 

σελίδα και θα τις εμπλουτίσετε στη 
συνέχεια, βάζετε τους τίτλους τους σε 

διπλή αγκύλη [[τίτλος]]
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Για να επεξεργαστείτε 
τη συγκεκριμένη
σελίδα επιλέξτε 
«Επεξεργασία»

Αφού αποθηκεύσετε την πρώτη 
σελίδα, θα μεταβείτε στην καρτέλα 

εμφάνισης

Περιεχόμενο πρώτης σελίδας όπως 
θα εμφανίζεται στους χρήστες του 

μαθήματος

Σελίδες τις οποίες έχετε επισημάνει ως «προς δημιουργία» 
στο wiki. Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι κενές σελίδες 

και με μπλε αυτές στις οποίες έχει ήδη προστεθεί 
περιεχόμενο. Προκειμένου να επεξεργαστούν οι φοιτητές 
σας μια από τις σελίδες αρκεί να πατήσουν επάνω στον 

αντίστοιχο σύνδεσμο.
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Επεξήγηση μενού επιλογών Wiki

Καρτέλα εμφάνισης για να βλέπετε 
το περιεχόμενο της σελίδας

Καρτέλα επεξεργασίας 
προκειμένου να επεξεργαστείτε το 
περιεχόμενο ή/και να προσθέσετε 

νέες σελίδες στο Wiki
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Επεξήγηση μενού επιλογών Wiki

Καρτέλα υποβολής σχολίων για 
τις σελίδες του Wiki

Επεξεργασία και διαγραφή σχολίου. 
Ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα 

να ξαναεπεξεργαστεί ή να 
διαγράψει μόνο τα δικά του σχόλια.

Καρτέλα ιστορικού προκειμένου να δείτε τις 
διαφορετικές εκδοχές της σελίδας και να τις 

συγκρίνετε. Από εδώ μπορείτε να δείτε τη συμμετοχή 
του κάθε φοιτητή στο συνολικό κείμενο.

Επιλογή 
εκδοχών 

προς 
σύγκριση

Σύγκριση επιλεγμένων 
σελίδων



Πώς να δημιουργήσετε ένα Wiki

Επεξήγηση μενού επιλογών Wiki

Καρτέλα χάρτη του Wiki

Μενού επιλογών εμφάνισης

Οι επιλογές εμφάνισης είναι:
1. Page list: λίστα με όλες τις σελίδες του wiki

2. Contributions: σελίδες στις οποίες έχετε 
συνεισφέρει

3. Orphaned pages: σελίδες οι οποίες έχουν 
δημιουργηθεί αλλά δε συνδέονται με καμία άλλη 
σελίδα μέσα στο wiki

4. Περιεχόμενα σελίδας: δενδροειδής μορφή των 
περιεχομένων της σελίδας

5. Ανανεωμένες σελίδες: σελίδες το περιεχόμενο των 
οποίων ανανεώθηκε πρόσφατα
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Επεξήγηση μενού επιλογών Wiki

Καρτέλα διαχείρισης 
αρχείων

Βλέπετε και επεξεργάζεστε αρχεία 
τα οποία έχουν ανεβεί ως 

σύνδεσμοι στις σελίδες του Wiki

Επιλέξτε εδώ για να δείτε τον 
κατάλογο είτε των σελίδων είτε 

των διαφορετικών εκδοχών 
κειμένων για να προχωρήσετε σε 

διαγραφή

Επιλέξτε την έκδοση που θέλετε 
να διαγράψετε

Διαγραφή των διαφορετικών 
εκδοχών των σελίδων του wiki

Διαχείριση των σελίδων και των 
διαφορετικών εκδοχών των 

σελίδων του wiki


