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                ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)  

 

 

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα 

 

Οι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα που περιλαµβάνονται στον 

παρακάτω πίνακα εξελληνίστηκαν ή/και προσαρµόστηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα µε την ανάπτυξη κατάλληλου περιεχοµένου και σεναρίων για εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες από το ΕΑ.ΙΤΥ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως Τεχνικού 

Συµβούλου της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, 

Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ). 

 

Η επιλογή των συγκεκριµένων τίτλων έγινε µέσα από αξιολόγηση εκατοντάδων 

τίτλων λογισµικού ανοικτού κώδικα. 

 

Όλο το υλικό αυτό, είναι αποτέλεσµα πολυπληθούς οµάδας εργασίας εκπαιδευτικών 

διαφόρων ειδικοτήτων και τεχνικών του Τοµέα Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (Τ.Ε.Κ.) 

του ΕΑ. ΙΤΥ. 

 

οι ενδιαφερόµενοι επιµορφωτές και επιµορφούµενοι προγραµµάτων β’ επιπέδου 

µπορούν να «κατεβάσουν» τα λογισµικά αυτά από τον Ιστότοπο Υποστήριξης 

Επιµόρφωσης β΄ Επιπέδου στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr. Τα λογισµικά που 

τρέχουν σε πλατφόρµα Windows διατίθενται ξεχωριστά το καθένα ως εκτελέσιµο 

πρόγραµµα εγκατάστασης, ενώ τα λογισµικά που «τρέχουν» σε Linux διατίθενται 

εγκατεστηµένα, έτοιµα για χρήση σε ένα “Linux Live DVD” το οποίο µπορούν οι 

ενδιαφερόµενοι να κατεβάσουν ως ISO DVD Image.  

 

Στο τέλος του παρόντος περιλαµβάνονται αναλυτικές Οδηγίες Εγκατάστασης. 
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Πίνακας Εκπαιδευτικού Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα 
 

α/α Λογισµικά 
Αντικείµενο- 
Περιγραφή 

Χαρακτηριστικά 
Πλατφόρµα/ 
Μηχανισµός 
Εγκατάστασης 

1. Kalzium Χηµεία Γυµνασίου - 
Λυκείου 

Πρόκειται για µια εφαρµογή που 
παρέχει πληροφορίες για τον 
περιοδικό πίνακα των χηµικών 
στοιχείων και τις ιδιότητες των 
στοιχείων αυτών. Συµπεριλαµβάνει 
εργαλείο επίλυσης χηµικών 
εξισώσεων και τεστ αποτίµησης της 
γνώσης του µαθητή. Αποτελεί τµήµα 
του πακέτου εφαρµογών KDE 
Education Project και εγκαθίσταται 
µαζί µε αυτό. 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 

2. PHET 
APPLETS για 

Φυσική όλων των 
βαθµίδων 

Περιλαµβάνει διαδραστικές 
προσοµοιώσεις φυσικών 
φαινοµένων. ∆ιατίθενται κυρίως 
Java applets που αφορούν 
φαινόµενα µηχανικής, κυµατικής, 
ηλεκτρισµού αλλά και µαθηµατικών. 
Οι προσοµοιώσεις ενθαρρύνουν την 
αλληλεπίδραση µε την άµεσο 
χειρισµό -click and drag- sliders και 
radio buttons. Επίσης για τις 
προσοµοιώσεις είναι διαθέσιµα και 
όργανα µέτρησης όπως 
βολτόµετρα, θερµόµετρα αλλά και 
χάρακας ώστε να επιτρέπεται στον 
χρήση η ποιοτική εξερεύνηση των 
φυσικών φαινοµένων. 

Windows/  

Πρόγραµµα 
Εγκατάστασης 

3. Celestia Αστρονοµία για το 
Λύκειο 

Προσοµοιωτής διαστήµατος τριών 
διαστάσεων που παρέχει στο 
χρήστη τη δυνατότητα να 
περιηγείται στο ηλιακό σύστηµα και 
σε διάφορα άλλα συστήµατα ή 
γαλαξίες. Υπάρχει η δυνατότητα 
προσοµοίωσης και απεικόνισης 
πάνω από 100.000 αστεριών και 
100 ηλιακών συστηµάτων. 

Windows/ 

Πρόγραµµα 
Εγκατάστασης 

4. kAnagram 

Παιχνίδι για το 
µάθηµα της 
γλώσσας στο 
∆ηµοτικό 

Είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 
αναγραµµατισµού, όπου ο µαθητής 
πρέπει να βρει τις λέξεις, βάζοντας 
τα γράµµατα που δίνονται στη 
σωστή σειρά.  Αποτελεί τµήµα του 
πακέτου εφαρµογών KDE Education 
Project και εγκαθίσταται µαζί µε 
αυτό. 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 

5. Belvedere 

Εργαλείο 
εννοιολογικής 

απεικόνισης για όλες 
τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης 

Λογισµικό το οποίο επιτρέπει την 
δηµιουργία και την πλοήγηση 
µεταξύ διαφόρων ειδών 
εννοιολογικών χαρτών, σε 
περιβάλλον αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 
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α/α Λογισµικά 
Αντικείµενο- 
Περιγραφή 

Χαρακτηριστικά 
Πλατφόρµα/ 
Μηχανισµός 
Εγκατάστασης 

6. ΚGeography 
Γεωγραφία για το 
∆ηµοτικό και το 

Γυµνάσιο 

Λογισµικό για τη γεωγραφία. Ο 
χρήστης καθορίζει πχ ένα 
κράτος και το βλέπει πάνω σε 
παγκόσµιο άτλαντα, αντιστοιχεί 
κράτος µε πρωτεύουσα, σηµαία 
κλπ. Αποτελεί τµήµα του πακέτου 
εφαρµογών KDE Education Project 
και εγκαθίσταται µαζί µε αυτό. 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 

7. Kbruch Κλάσµατα για το 
∆ηµοτικό 

Απλό πρόγραµµα που δηµιουργεί 
µαθηµατικά προβλήµατα µε 
κλάσµατα. Ο χρήστης επιλύει κάθε 
πρόβληµα εισάγοντας τις σωστές 
τιµές αριθµητή και παρονοµαστή. 
Αποτελεί τµήµα του πακέτου 
εφαρµογών KDE Education Project 
και εγκαθίσταται µαζί µε αυτό. Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
προσδιορίσει την πράξη που θα 
κάνει, να θέσει όρια σε διάφορα 
χαρακτηριστικά των κλασµάτων 
κ.λ.π 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 

8. DrGeo 

Λογισµικό δυναµικής 
Γεωµετρίας για τα 
Μαθηµατικά για 
∆ηµοτικού, 
Γυµνάσιου, Λυκείου 

Αλληλεπιδραστικό πρόγραµµα για 
την διδασκαλία της γεωµετρίας που 
επιτρέπει την δηµιουργία και τον 
δυναµικό χειρισµό γεωµετρικών 
σχηµάτων σύµφωνα µε τους 
γεωµετρικούς κανόνες. Το 
πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα 
γεωµετρικών µετασχηµατισµών 
καθώς και δηµιουργίας και 
αποθήκευσης µακροεντολών και 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 

9. KLetttres Γλώσσα για το 
∆ηµοτικό 

Παιχνίδι µε σκοπό την εκµάθηση 
γραµµάτων, συλλαβών και ήχων 
που αντιστοιχούν. Αποτελεί τµήµα 
του πακέτου εφαρµογών KDE 
Education  Project και εγκαθίσταται 
µαζί µε αυτό. 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 

10. Kturtle 

Γεωµετρία και 
βασικές αρχές 
προγραµµατισµού 
για το ∆ηµοτικό 

Περιβάλλον τύπου Logo  µε το 
οποίο τα παιδιά µπορούν να 
µελετήσουν την γεωµετρία µε 
κατασκευαστικό τρόπο. Το 
συντακτικό αυτής της γλώσσας είναι 
ελαφρά διαφορετικό από την Logo  
του M.I.T. Αποτελεί τµήµα του 
πακέτου εφαρµογών KDE Education  
Project και εγκαθίσταται µαζί µε 
αυτό 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 

11. KmPlot 

Εργαλείο 
δηµιουργίας 
γραφικών 
παραστάσεων για το 
Γυµνάσιο και το 
Λύκειο 

Εργαλείο δηµιουργίας γραφικών 
παραστάσεων παντός τύπου 
συναρτήσεων για τη διεπαφή KDE. 
Ο χρήστης µπορεί επίσης να 
συνδυάσει περισσότερες από µία 
γραφικές συναρτήσεις για να 
δηµιουργήσει καινούριες ή να 
αναπαραστήσει γραφικές 
παραστάσεις σε πολικές 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 
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α/α Λογισµικά 
Αντικείµενο- 
Περιγραφή 

Χαρακτηριστικά 
Πλατφόρµα/ 
Μηχανισµός 
Εγκατάστασης 

συντεταγµένες. Αποτελεί τµήµα του 
πακέτου εφαρµογών KDE Education 
Project και εγκαθίσταται µαζί µε 
αυτό. 

12. Graph 

Εργαλείο 
δηµιουργίας 
γραφικών 
παραστάσεων για τα 
µαθηµατικά  
Γυµνασίου - Λυκείου 

Εφαρµογή για τη σχεδίαση 
µαθηµατικών γραφικών 
παραστάσεων, απλών και  
παραµετρικών - σε σύστηµα 
καρτεσιανών και πολικών 
συντεταγµένων. Με αυτό το 
πρόγραµµα διευκολύνεται η οπτική 
αναπαράσταση µιας συνάρτησης 
αλλά και η επικόλληση του 
γραφήµατος σε άλλο πρόγραµµα 
Παράλληλα, ο χρήστης µπορεί να 
εφαρµόσει διάφορους µαθηµατικούς 
υπολογισµούς στις γραφικές 
παραστάσεις. To Graph 
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα 
σύνολο ενσωµατωµένων 
συναρτήσεων  και η µορφή των 
γραφηµάτων είναι δυνατόν να 
διαµορφωθεί καθώς και να 
περιοριστεί το γράφηµα µιας 
συνάρτησης σε ορισµένο διάστηµα. 
Επίσης το Graph αναπαριστά 
οποιαδήποτε σχέση ισότητας ή 
ανισότητας µεταξύ συναρτήσεων και 
δίνει την δυνατότητα υπολογισµού 
ορισµένου ολοκληρώµατος και 
εµφάνιση της πρώτης παραγώγου 
και της εφαπτοµένης γραφικής 
παράστασης συνάρτησης 

Windows/ 

Πρόγραµµα 
Εγκατάστασης 

13. kLatin Λατινικά για το 
Λύκειο 

Πρόγραµµα για τη διδασκαλία των 
Λατινικών. Έχει τρία διαφορετικά 
µέρη: Λεξιλόγιο, Γραµµατική και 
διαγωνίσµατα. Αποτελεί τµήµα του 
πακέτου εφαρµογών KDE 
Edutainment Project και 
εγκαθίσταται µαζί µε αυτό. 

Linux KDE / 

Linux Live DVD 

14. 

Interactive 

WEB 

Physics 
 

Εργαλείο 
δηµιουργίας και 
παρουσίασης 
διαδραστικών 
προσοµοιώσεων - 
προβληµάτων 
φυσικής µέσω 
διαδικτύου, για 
Γυµνάσιο και Λύκειο 

Πρόκειται για ένα Web-based 
εργαλείο σχεδιασµού προβληµάτων 
και δηµιουργίας/ παρουσίασης 
προσοµοιώσεων. Με το εργαλείο 
αυτό ο χρήστης είναι εύκολο να 
σχεδιάσει χωρίς προηγούµενη 
γνώση προγραµµατισµού και να 
µελετήσει προβλήµατα φυσικής ή 
µαθηµατικών. 

Windows/ 

Πρόγραµµα 
Εγκατάστασης 
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Οδηγίες Εγκατάστασης 

− Λειτουργικό Σύστηµα Windows: για την εγκατάσταση των λογισµικών της 

πλατφόρµας windows απαιτείται η «εκτέλεση» του προγράµµατος εγκατάστασης. 

Κάποια από τα λογισµικά απαιτούν την ύπαρξη Java Virtual Machine, η οποία 

εγκαθίσταται από το πρόγραµµα εγκατάστασης κάθε λογισµικού. 

− Λειτουργικό Σύστηµα Linux (KDE): Για τη διευκόλυνση των χρηστών όλα τα 

λογισµικά της πλατφόρµας Linux έχουν ήδη εγκατασταθεί σε ένα Linux Live 

DVD, έτοιµα για χρήση σε οποιοδήποτε υπολογιστή που πληροί τις παρακάτω 

ελάχιστες προδιαγραφές: 

� 500 MHz x86 processor 

� 192 MB of system memory (RAM) 

� 8 GB of disk space 

� Graphics card capable of 1024x768 resolution 

� Sound card 

� DVD drive 

 

Οδηγίες Εκτέλεσης LIVE DVD 

− Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ρυθµισµένος να πραγµατοποιεί εκκίνηση 

από την συσκευή DVD ROM. Η ρύθµιση αυτή γίνεται από το BIOS 

(συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας)  

− Επανεκκινήστε τον υπολογιστή µε το LIVE DVD εισαγµένο ήδη στη συσκευή 

DVD ROM. Κατά την εκκίνηση του LIVE DVD παρακαλείσθε όπως πατήσετε το 

ENTER όπως σας προτρέπει το µήνυµα στην οθόνη «…..For the default Live 

System, just press ENTER…..».  

 

Σηµείωση 1η: Για αλλαγή της γλώσσας πληκτρολογίου κάντε κλικ µε το ποντίκι 

στο εικονίδιο µε τη σηµαία στο κάτω δεξί µέρος της οθόνης. 

Σηµείωση 2η: Ο χρόνος φόρτωσης του LIVE DVD κυµαίνεται από 1 µέχρι 3 

λεπτά 

Σηµείωση 3η: Για την έξοδο από το περιβάλλον ενεργοποιήστε από το µενού 

επιλογών την αποσύνδεση 

 

 

 

 


