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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται µία έντονη και συνεχώς αυξανόµενη δρα-
στηριοποίηση στον τοµέα της ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισµικού και Λογισµικού 
Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Ανάλογη κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο εµφανίζε-
ται και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση. Σηµαντικός 
αριθµός χωρών αλλά και µεµονωµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων υιοθετούν λύ-
σεις λογισµικού ανοικτού κώδικα για την υποστήριξη τόσο της λειτουργίας των 
εργαστηρίων πληροφορικής όσο και της διδασκαλίας.  Στην παρούσα εργασία 
θα παρουσιάσουµε µία δικτυακή πύλη, η οποία αναπτύχθηκε µε στόχο την ενη-
µέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού 
κώδικα. Ο δικτυακός τόπος, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει βιβλιοθήκη λογισµικού 
ανοικτού κώδικα, δίνοντας στον χρήστη (εκπαιδευτικό ή µαθητή) τη δυνατότητα 
να αναζητήσει – βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων – εκπαιδευτικό λογισµικό. Αφού 
γίνει µία σύντοµη επισκόπηση των κύριων στόχων του εγχειρήµατος, θα προχω-
ρήσουµε στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των βασικών λειτουργιών του 
δικτυακού τόπου.

Λέξεις Κλειδιά
∆ικτυακή πύλη, εκπαιδευτικό λογισµικό, ΕΛ/ΛΑΚ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια, η υιοθέτηση λύσεων ελεύθερου λογισµικού και λογισµι-
κού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ολο-
ένα και συνηθέστερη πρακτική, τόσο ως αποτέλεσµα συντονισµένων εθνικών 
δράσεων (BECTA 2005), όσο και ως πρωτοβουλία µεµονωµένων εκπαιδευτι-
κών ιδρυµάτων. Η τάση αυτή παρουσιάζεται εντονότερη στις αναπτυσσόµενες 
χώρες, όπου κυβερνήσεις και εκπαιδευτικοί οργανισµοί διαµορφώνουν στρα-
τηγικές για την προώθηση, ανάπτυξη και διανοµή εφαρµογών λογισµικού 
ανοικτού κώδικα (Halse & Terzolli 2002, Szulik 2002). 

Οι λόγοι που ευνοούν την υιοθέτηση των λύσεων ανοικτού λογισµικού 
έχουν επισηµανθεί από ερευνητές και παρουσιάζουν ποικίλες διαστάσεις, τόσο 
οικονοµικές όσο και ηθικές ή κοινωνικές (Atwell 2005). Η δυνατότητα εγκα-
τάστασης και χρήσης του λογισµικού µε ελάχιστο ή µηδενικό κόστος αποτελεί 
από µόνη της σοβαρό κίνητρο για την µεταστροφή σε λύσεις ανοικτού λογι-
σµικού (Vessels 2004). Η µεθοδολογία της συνεργατικής και κατανεµηµένης 
ανάπτυξης του λογισµικού οδηγεί σε λύσεις που σε αρκετές περιπτώσεις πα-
ρουσιάζουν υψηλή απόδοση, σταθερότητα και ασφάλεια. Η ελευθερία πρό-
σβασης και τροποποίησης του πηγαίου κώδικα διευκολύνει την προσαρµογή 
των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών του λογισµικού στις ιδιαίτερες ανάγκες 
ενός εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος ή ακόµη και ιδρύµατος (Amatriain & 
Griffiths 2004). Τέλος, η δυνατότητα πειραµατισµού και εµβάθυνσης εκπαι-
δευτικών και µαθητών µε τον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος ενδυναµώνει 
ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πέρα όµως από τα προαναφερθέντα θετικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και 
µειονεκτήµατα, εξαιτίας των οποίων η µετάβαση σε λύσεις ανοικτού λογισµι-
κού αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό. Τέτοια είναι η κατακερµατισµένη ανά-
πτυξη του λογισµικού από φορείς ή ερευνητές που δεν ακολουθούν µία κοινή 
στρατηγική, η συχνή απουσία συστηµατικής αναβάθµισης ή υποστήριξης του 
λογισµικού, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η απουσία έτοιµων λύσεων σε 
σχέση µε το εµπορικό λογισµικό, που αποθαρρύνει τους µη εξοικειωµένους 
χρήστες. 

Παρά την έντονη δραστηριοποίηση που υπάρχει µεταξύ της κοινότητας 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα αλλά και µεµονωµέ-
νων εκπαιδευτικών οργανισµών σε διεθνές επίπεδο, η εκτεταµένη εφαρµογή 
λύσεων ανοικτού λογισµικού στο χώρο της εκπαίδευσης εµποδίζεται από ποι-
κίλους παράγοντες, µε κυριότερο την έλλειψη µίας καθαρής εικόνας για τις 
δυνατότητες που διανοίγονται από την υιοθέτηση λύσεων λογισµικού ανοι-
κτού κώδικα στην εκπαίδευση (Vuorikari 2004).

Στο εξωτερικό παρατηρείται αξιόλογος αριθµός κινήσεων για την προώθη-
ση του εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα και για την ευαισθητοποίη-
ση των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα συγκροτούνται οργανωµένοι φορείς µε 
ανάλογους στόχους (Schoolforge, http://schoolforge.net). Επίσης, µε µια απλή 
πλοήγηση στο διαδίκτυο, ο ενδιαφερόµενος χρήστης µπορεί να εντοπίσει δι-
κτυακούς τόπους για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού ΕΛ/ΛΑΚ, όπως το 
“Linux for Kids” (www.linuxforkids.org), όπου καταγράφονται εκπαιδευτικές 
εφαρµογές για µαθητές ηλικίας 4-12 ετών, και το “Seul/Edu Application Index” 
(http://richtech.ca/seul/), που περιλαµβάνει έναν αρκετά ενηµερωµένο κατά-
λογο εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικού προσανατολισµού. Οι προσπάθειες 
αυτές έχουν βρει σηµαντική ανταπόκριση από το κοινό στο οποίο απευθύνο-
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νται – εκπαιδευτικούς, προγραµµατιστές ή απλούς χρήστες – το οποίο συµµε-
τέχει ενεργά είτε µε την ανταλλαγή απόψεων σε οµάδες συζητήσεων ή ακόµη 
και µε τη συµµετοχή στη βελτίωση ή προσαρµογή εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ. Χα-
ρακτηριστικό δείγµα του ενδιαφέροντος για το λογισµικό ανοικτού κώδικα 
αποτελεί επίσης και ο αριθµός των ενεργών projects που παρουσιάζονται από 
τη δικτυακή πύλη “Sourceforge” (http://sourceforge.net), που ξεπερνά τις εκα-
τό χιλιάδες, ενώ ο αριθµός των ενεργώς εµπλεκοµένων χρηστών ξεπερνά το 
ένα εκατοµµύριο.

Αντίθετα, στον ελληνικό χώρο η ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας 
για το διαθέσιµο εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού κώδικα και τις προοπτικές 
που ανοίγει η υιοθέτηση λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση δεν µπορεί να θε-
ωρηθεί ιδιαίτερα επαρκής. Γι’ αυτό το λόγο, η ανάληψη κεντρικών πρωτοβου-
λιών για τη διάχυση της πληροφορίας σχετικά µε το εκπαιδευτικό ΕΛ/ΛΑΚ 
κρίνεται ως ιδιαίτερα αναγκαία. 

ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Η δικτυακή πύλη για το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση σχεδιάστηκε και αναπτύσ-
σεται στο Εργαστήριο Παράλληλης και Κατανεµηµένης Επεξεργασίας του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «EDUNET-3: Προηγµένες 
Τηλεµατικές Υπηρεσίες για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», το οποίο χρηµα-
τοδοτείται από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το συγκεκριµένο έργο 
εντάσσεται σε µία από τις δράσεις του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆, 
http://www.sch.gr), του εκπαιδευτικού ενδοδικτύου του ΥΠΕΠΘ, το οποίο 
παρέχει και υποστηρίζει τηλεµατικές υπηρεσίες για τις σχολικές µονάδες και 
τους εκπαιδευτικούς της χώρας. 

Βασικός στόχος της ανάπτυξης µίας δικτυακής πύλης για το ελεύθερο και 
ανοικτού κώδικα λογισµικό στην εκπαίδευση είναι η ενηµέρωση και ευαισθη-
τοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών – µαθητών) σχετικά 
µε τις δυνατότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώ-
δικα.

Η δικτυακή πύλη παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαιδευτική 
κοινότητα σε µία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, όπου είναι καταγεγραµµένες εφαρ-
µογές ΕΛ/ΛΑΚ, οι οποίες θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τόσο τη διδασκαλία 
στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όσο και την οργάνω-
ση και διαχείριση της εκπαιδευτικής µονάδας και του σχολικού εργαστηρίου 
πληροφορικής.

Επίσης ενηµερώνει τους χρήστες για διάφορα θέµατα, όπως οι αρχές του 
λογισµικού ανοικτού κώδικα, παραδείγµατα (case studies) αξιοποίησης ΕΛ/
ΛΑΚ στην εκπαίδευση, διδακτικά σενάρια µε τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, αποτελέ-
σµατα αξιολογήσεων εφαρµογών εκπαιδευτικού λογισµικού και δράσεις που 
υλοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα στο διεθνή χώρο αλλά και στην Ελ-
λάδα. Παράλληλα, θα δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συµµε-
τέχουν ενεργά στον εµπλουτισµό του περιεχοµένου της δικτυακής πύλης, µε-
ταδίδοντας µε αυτόν τον τρόπο γνώσεις και εµπειρίες στα υπόλοιπα µέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Η συγκεκριµένη δράση αναµένεται να συνεισφέρει 
στην εµφύσηση των αρχών του ανοικτού λογισµικού στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία και στη δηµιουργία µιας ενεργής εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία θα 
είναι σε θέση να αξιοποιεί εποικοδοµητικά το λογισµικό ανοικτού κώδικα. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Η δικτυακή πύλη αναπτύχθηκε µε τη χρήση της πλατφόρµας ανοικτού κώ-
δικα Postnuke, ενός συστήµατος ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση ιστοσε-
λίδων (Content Management System). Η δικτυακή πύλη είναι προσβάσιµη 
από όλους τους γνωστούς φυλλοµετρητές (Firefox, Internet Explorer, Mozilla, 
Netscape, Opera, Konqueror). Επιπλέον, ακολουθεί τα πρότυπα και τις οδηγί-
ες πρόσβασης περιεχοµένου ιστού του W3C, επιτυγχάνοντας έτσι τη µέγιστη 
δυνατή προσβασιµότητα.

Ο δικτυακός τόπος δίνει τη δυνατότητα προσθήκης ή τροποποίησης του 
περιεχοµένου χωρίς να απαιτείται εξειδικευµένη γνώση ανάπτυξης ιστοσελί-
δων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του γραφικού περιβάλλοντος της πλατφόρµας, 
ενώ η σύνταξη και εισαγωγή κειµένου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την βο-
ήθεια επεξεργαστή κειµένου (Embedded WYSIWYG HTML Editor). Η δοµή 
της δικτυακής πύλης απεικονίζεται στο Σχήµα 1. 

Σχήµα 1. ∆οµή δικτυακής πύλης.

Κατηγορίες χρηστών
Αναλύοντας σε βάθος τα διάφορα επίπεδα πρόσβασης της δικτυακής πύλης, 
µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις (4) κατηγορίες χρηστών:
• Τους ∆ιαχειριστές, οι οποίοι έχουν τη ευθύνη της διαχείρισης και εποπτείας 

της απρόσκοπτης λειτουργίας της δικτυακής πύλης, ενώ παράλληλα δια-
χειρίζονται και τη βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης του λογισµικού.

• Τους Συντάκτες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση και επεξερ-
γασία της βάσης δεδοµένων του λογισµικού και την ενηµέρωση της δικτυ-
ακής πύλης µε πληροφοριακό υλικό (Νέα, Σύνδεσµοι, Έγγραφα κλπ.)

• Τους Εγγεγραµµένους Χρήστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
και χρήσης του διαθέσιµου υλικού, ενώ παράλληλα µπορούν να υποβάλ-
λουν προτάσεις και σχόλια που αφορούν στο περιεχόµενο της δικτυακής 
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πύλης. Η συγκεκριµένη κατηγορία αναφέρεται στους χρήστες του Πανελ-
λήνιου Σχολικού ∆ικτύου, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (και µελλοντικά στους µαθητές), οι 
οποίοι έχουν δικαιώµατα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.

• Τους Επισκέπτες, οι οποίοι έχουν δικαιώµατα απλής πλοήγησης στη δικτυ-
ακή πύλη.

Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Λογισµικού
Όπως προαναφέρθηκε, δηµιουργήθηκε µια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για την 
αποτελεσµατικότερη συγκέντρωση, οµαδοποίηση και παρουσίαση των εφαρ-
µογών ανοικτού λογισµικού που χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία µαθη-
µάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διεθνώς. Συγκεκρι-
µένα, έχουν καταγραφεί προγράµµατα και εφαρµογές που µπορούν να αξιο-
ποιηθούν στην ενίσχυση της διδασκαλίας µαθηµάτων στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Πληροφορική 
κλπ.) καθώς και συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ηλεκτρονικής 
µάθησης (VLE). Επίσης, έχουν καταγραφεί προγράµµατα που δεν χαρακτηρί-
ζονται ακραιφνώς εκπαιδευτικά αλλά µπορούν να υποστηρίξουν διοικητικές 
και διαχειριστικές διαδικασίες µίας σχολικής µονάδας (µαθητολόγια, βαθµο-
λόγια, προγράµµατα για τη διαχείριση του ωρολογίου προγράµµατος), αλλά 
και εφαρµογές γραφείου, επικοινωνίας, Internet κλπ. (Κασκάλης κ.α. 2004)

Κάθε πρόγραµµα ή εφαρµογή συνοδεύεται από διάφορα πληροφοριακά 
στοιχεία για την πληρέστερη ενηµέρωση του χρήστη αλλά και για να διευ-
κολύνεται η αναζήτηση του λογισµικού βάσει κριτηρίων που τίθενται από το 
χρήστη. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται ως εξής:
• Σύντοµη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του λογισµικού
• Λειτουργικό σύστηµα (π.χ. Windows ή Linux)
• Γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ. C, Perl κλπ.)
• Άδεια χρήσης (GPL, LGPL κλπ.)
• Τρέχουσα έκδοση
• Απαιτήσεις σε υλισµικό ή λογισµικό για την οµαλή λειτουργία της εφαρµο-

γής
• ∆ιαθέσιµες µεταφράσεις (localization)
• Προτεινόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια)
• Η κύρια ιστοσελίδα (homepage) του λογισµικού
• Downloads: στη συγκεκριµένη ενότητα επιπροσθέτως θα προτείνεται εκεί-

νη η έκδοση του αντίστοιχου λογισµικού, η οποία παρουσιάζει την επιθυ-
µητή σταθερότητα, ακόµη και αν δεν πρόκειται για την πιο πρόσφατη, διότι 
ο βαθµός δηµοσίευσης νέων εκδόσεων στο ΕΛ/ΛΑΚ είναι συχνά µεγάλος 
και οι νέες εκδόσεις ποικίλουν σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα

• Οµάδες συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων 
• ∆ιαθέσιµα εγχειρίδια χρήσης
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να πλοηγηθεί στη λίστα όλων των εφαρµογών της 
βιβλιοθήκης λογισµικού ή µόνο σε αυτές που τον ενδιαφέρουν µε κριτήριο τη 
βαθµίδα εκπαίδευσης ή το γνωστικό αντικείµενο. Ωστόσο, εάν επιθυµεί µπο-
ρεί να προβεί σε µία πιο σύνθετη αναζήτηση για να εντοπίσει όλες τις εφαρ-
µογές που πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια που έχει θέσει ο ίδιος. Τα κριτήρια 
αυτά είναι:
• Λέξεις κλειδιά που περιλαµβάνονται στην περιγραφή της εφαρµογής
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• Η θεµατική ενότητα
• Η διαλειτουργικότητα µε συγκεκριµένα λειτουργικά συστήµατα
• Η γλώσσα προγραµµατισµού
• Η άδεια χρήσης µε την οποία καλύπτεται το λογισµικό
• Οι διαθέσιµες µεταφράσεις του λογισµικού
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός µπορεί να συµµετέχει ενεργά στον εµπλουτισµό 
της ψηφιακής βιβλιοθήκης, προτείνοντας την εισαγωγή µιας νέας εφαρµογής 
ή την τροποποίηση µια υπάρχουσας, συνεισφέροντας µε αυτό τον τρόπο στην 
συνεχή ανανέωση του περιεχοµένου. 

Παρεχόµενες υπηρεσίες
Εκτός της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού λογισµικού, ο χρήστης έχει πρόσβα-
ση σε διάφορες υπηρεσίες και κατηγορίες περιεχοµένου µέσω της αρχικής σε-
λίδας της δικτυακής πύλης (Σχήµα 2):
• Υπηρεσία Νέων: Παρουσιάζονται σύντοµες ανακοινώσεις, νέα ή άρθρα 

που αφορούν στο εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού κώδικα και είτε ορίζο-
νται από τους διαχειριστές και συντάκτες της δικτυακής πύλης, είτε απο-
στέλλονται για δηµοσίευση από τους πιστοποιηµένους χρήστες. Υπάρχει 
η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των νέων µε βάση το περιεχόµενό τους 
καθώς και η δυνατότητα αρχειοθέτησής τους. Παράλληλα, το υλικό αυτό 
µπορεί να διατεθεί σε τρίτους, καθώς παράγεται και σε αρχείο XML. Τέλος, 
επιτυγχάνεται η αυτόµατη ανατροφοδότηση νέων από άλλους συναφείς 
δικτυακούς τόπους µε τη βοήθεια της τεχνολογίας RSS Feeds. Στα δηµοσι-
ευµένα άρθρα και νέα, οι εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να προσθέσουν 
σχόλια εκφράζοντας την προσωπική τους άποψη και να δώσουν τη δική 
τους βαθµολόγηση.

• Υπηρεσία Φόρουµ: Παρέχεται η δυνατότητα στους πιστοποιηµένους χρή-
στες να καταθέτουν απόψεις και να ανταλλάσσουν ιδέες πάνω σε θέµατα 
που σχετίζονται µε το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, θέµατα τα οποία τίθενται 
είτε από τους συντάκτες της δικτυακής πύλης, είτε κυρίως από τους ίδιους 
τους χρήστες.

• Ενδιαφέροντες Σύνδεσµοι: Περιλαµβάνει συνδέσµους σε δικτυακούς τό-
πους οργανισµών προώθησης εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε οµάδες εργασίας, όπως και παραδείγµα-
τα ή σενάρια (case studies) υιοθέτησης λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε εκπαιδευτικά 
συστήµατα και ιδρύµατα κυρίως του εξωτερικού. Οι πιστοποιηµένοι χρή-
στες µπορούν να προτείνουν την προσθήκη κάποιου συνδέσµου που θεω-
ρούν χρήσιµο. Επιπλέον, είναι δυνατή η επισήµανση της σπουδαιότητας 
ενός συνδέσµου που προκύπτει από τη βαθµολογία των χρηστών.

• Έρευνες – ερωτηµατολόγια: Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να κα-
ταθέσουν την άποψη τους πάνω σε ένα ερώτηµα σχετικό µε το περιεχόµενο 
της δικτυακής πύλης, συµµετέχοντας σε ψηφοφορίες.

• Έγγραφα: Περιλαµβάνει διάφορα έγγραφα σχετικά µε τις εκπαιδευτικές 
εφαρµογές ανοικτού λογισµικού όπως έρευνες, άρθρα, αναφορές και µε-
λέτες, τµηµατοποιηµένα σε κατηγορίες. Όπως και στους συνδέσµους, η 
επισήµανση της σπουδαιότητας ενός εγγράφου προκύπτει από τη βαθµο-
λογία των χρηστών.

• Ενηµερωτικό ∆ελτίο (Newsletter): Παρέχεται η δυνατότητα στους εγγε-
γραµµένους χρήστες να ενηµερώνονται για θέµατα σχετικά µε τις εκπαι-
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δευτικές εφαρµογές ανοικτού κώδικα, καθώς και για θέµατα σχετικά µε τη 
δικτυακή πύλη µε την αποστολή ενηµερωτικών δελτίων στο λογαριασµό 
του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου.

• Γλωσσάριο: Η υπηρεσία αυτή παρέχει γλωσσάριο µε επεξηγηµατικές έν-
νοιες σχετικές µε το ανοικτό λογισµικό και γενικότερα την τεχνολογία της 
πληροφορικής. Οι πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να προτείνουν την 
προσθήκη λέξεων για τον εµπλουτισµό του γλωσσαρίου.

Σχήµα 2. Αρχική Σελίδα ∆ικτυακής πύλης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Η ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για το εκπαιδευτικό λογισµικό ανοικτού 
κώδικα αποτελεί µέρος µίας σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών που αναλαµ-
βάνει το Εργαστήριο Παράλληλης και Κατανεµηµένης Επεξεργασίας για την 
καθιέρωση του ΕΛ/ΛΑΚ στον τοµέα της εκπαίδευσης. Συµπληρωµατικές δρά-
σεις, που υλοποιούνται αυτή τη στιγµή ή πρόκειται να υλοποιηθούν και που 
εντάσσονται στην προσπάθεια αυτή, αποτελούν η επιλογή συγκεκριµένων 
εκπαιδευτικών εφαρµογών ανοικτού κώδικα που έχουν καταγραφεί στη βιβλι-
οθήκη και η αξιολόγησή τους µε τεχνικά και παιδαγωγικά κριτήρια αξιολόγη-
σης εκπαιδευτικού λογισµικού σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, η ανάπτυ-
ξη διδακτικών σεναρίων και η πιλοτική εφαρµογή εκπαιδευτικού λογισµικού 
ανοικτού κώδικα σε σχολικές τάξεις. 

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη διάδοση της φιλοσοφίας του εκπαιδευτι-
κού λογισµικού στο χώρο της εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν 
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα χωρίς την ενεργή εµπλοκή και δραστηριο-
ποίηση της κοινότητας των εκπαιδευτικών. Πιστεύουµε ότι η υλοποίηση της 
συγκεκριµένης ενέργειας θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς το έναυσµα και 
το βήµα για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και της διαθέσιµης τεχνογνωσίας 
στο χώρο του εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα.
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