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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο εξελισσόµενος εξοπλισµός των σχολείων της χώρας µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα 
ακολουθηθεί από την ενσωµάτωση του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισµικού. Η ερευνητική µας 
οµάδα έχει ξεκινήσει την εκπόνηση του έργου της αναλυτικής καταγραφής, αξιολόγησης και 
διαµόρφωσης του εκπαιδευτικά αξιοποιήσιµου λογισµικού, το οποίο διατίθεται ελεύθερα, 
συνοδευόµενο ενδεχοµένως από τον πηγαίο του κώδικα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το 
πρώτο στάδιο των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας, το οποίο περιλαµβάνει την εξαντλητική 
αναζήτηση και καταγραφή των διαθέσιµων προγραµµάτων στη διεθνή δικτυακή κοινότητα, που 
θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στις διάφορες βαθµίδες της ελληνικής εκπαίδευσης. Αφού 
δώσουµε το σύντοµο στίγµα της έννοιας του λογισµικού ανοικτού κώδικα, προχωρούµε στην 
ένταξη των αρχών του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια εστιάζουµε στα αποτελέσµατα 
της έρευνάς µας, κατηγοριοποιώντας τις υπάρχουσες προτάσεις και καταλήγουµε περιγράφοντας 
τη µελλοντική µας έρευνα και συγκεντρώνοντας τα συµπεράσµατα που προκύπτουν. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Λογισµικό για την εκπαίδευση, λογισµικό ανοικτού κώδικα 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είµαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να παρατηρούµε τα ελληνικά σχολεία κάθε 
εκπαιδευτικής βαθµίδας να εξοπλίζονται µε εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διείσδυση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έφθασε µέχρι και την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και στα άµεσα µελλοντικά σχέδια είναι και ο εξοπλισµός των 
νηπιαγωγείων. Μπορούµε εποµένως να πούµε ότι από την άποψη του υλικού (hardware) 
βρισκόµαστε στο σωστό δρόµο. Το µόνο που αποµένει και αναµένεται να βελτιώνεται σταδιακά 
είναι η αναλογία µαθητών ανά Η/Υ σε κάθε σχολική µονάδα. 

 
Μπορούµε εποµένως να στρέψουµε την προσοχή µας (Kaput, 1998) στο λογισµικό και την 

ποιότητά του. Κατά την παρούσα φάση (αρχές 2004) η συντριπτική πλειοψηφία των 
χρησιµοποιούµενων υπολογιστικών µονάδων περιλαµβάνει κάποιο εµπορικό λειτουργικό 
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σύστηµα (MS Windows) καθώς και εµπορικές εφαρµογές γραφείου (MS Office) και 
αντιµετώπισης ιών. Υπό εξέλιξη βρίσκεται η αποστολή εκπαιδευτικού λογισµικού διαφόρων 
γνωστικών αντικειµένων (Μαθηµατικά, Ιστορία, Φυσική κ.ά.) των τάξεων της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Τα περισσότερα από τα πακέτα αυτά αποτελούν προϊόντα ερευνητικών 
προγραµµάτων ή εξελληνισµένες (µεταφρασµένες) εκδόσεις αντίστοιχων ξένων εκπαιδευτικών 
πακέτων.  

 
Ταυτοχρόνως, παρατηρούµε στη δικτυακή κοινότητα µία αυξανόµενη κινητικότητα στο χώρο 

του "Ελεύθερου Λογισµικού" και του "Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα". Συνεργαζόµενες οµάδες 
ερευνητών διαθέτουν ελεύθερα τον πνευµατικό και προγραµµατιστικό τους κόπο, χωρίς την 
επιδίωξη οικονοµικού οφέλους, παρά επιζητώντας τη βελτίωση και εξέλιξη µέσω της συνεργασίας 
και της διάχυσης των ιδεών. Ο τοµέας αυτός έχει πλέον αρχίσει να επηρεάζει σηµαντικά και την 
κατηγορία του εκπαιδευτικού λογισµικού, αναγκάζοντάς µας να στρέψουµε την προσοχή µας και 
να αναζητήσουµε ενδεχόµενα οφέλη για την ευρύτερη διδακτική πρακτική. 

 
Θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε το ερώτηµα: "Μπορεί το εγκατεστηµένο εµπορικό 

λογισµικό των Η/Υ των σχολείων να αντικατασταθεί από λογισµικό ανοικτού κώδικα;" Η 
απάντηση στο ερώτηµα αυτό µπορεί να δοθεί µετά από εξαντλητική έρευνα σε ό,τι αφορά τις 
υπάρχουσες λύσεις και αποδεικνύεται αρκετά ενθαρρυντική. Ένα µεγάλο µέρος του εµπορικά 
διαθέσιµου λογισµικού των σχολικών εργαστηρίων θα µπορούσε να δώσει τη θέση του σε πιο 
ανοικτές λύσεις, η φιλοσοφία των οποίων ταιριάζει καλύτερα στο πνεύµα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Πριν προχωρήσουµε στην τεκµηρίωση της απάντησής µας, κρίνεται σκόπιµο να γίνει 
µια µικρή αναφορά στο τι είναι εν γένει το λογισµικό ανοικτού κώδικα. Μάλιστα, θα του δώσουµε 
προτεραιότητα έναντι του ελεύθερου λογισµικού, το οποίο προσφέρεται µεν δωρεάν, δεν 
προσφέρει όµως τον πηγαίο του κώδικα. 

 
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

Η στενή έννοια του λογισµικού ανοικτού κώδικα αναφέρεται σε ένα πρόγραµµα ή τµήµα 
προγράµµατος (π.χ. βιβλιοθήκη), ο πηγαίος κώδικα του οποίου διατίθεται ελεύθερα (Webbink, 
2003). Με τον τρόπο αυτό, αν κάποιος διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία µεταγλώττισης / 
διερµήνευσης και γνωρίζει την αντίστοιχη γλώσσα προγραµµατισµού, µπορεί να τροποποιήσει το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα, εξελίσσοντάς το µε σκοπό τη βελτίωση, ή τροποποιώντας το, µε σκοπό 
τη δηµιουργία ενός νέου προγράµµατος. Πρόκειται στη ουσία για τµήµατα λογισµικού που είναι 
προϊόντα συλλογικής εργασίας µιας µεγάλης βάσης συµµετεχόντων που έχουν πρόσβαση στον 
πηγαίο κώδικα µέσω του διαδικτύου. Νοµικά ζητήµατα που ενδέχεται να προκύψουν αν κάποιος 
χρησιµοποιήσει ένα τµήµα λογισµικού, παράγοντας ένα εµπορικό προϊόν, επιλύονται από άδειες 
χρήσης που έχουν εµφανιστεί και συνοδεύουν τα τµήµατα λογισµικού ανοικτού κώδικα µε πιο  
αντιπροσωπευτικές άδειες χρήσης τις GPL και LGPL. 
 

Η General Public License (GPL) συνοδεύει εκείνα τα πακέτα λογισµικού που σε όποια 
µορφή και αν µετεξελιχθούν πρέπει πάντα να προσφέρουν τον πηγαίο τους κώδικα. Καθώς όµως η 
συγκεκριµένη έκδοση περιορίζει την περαιτέρω εµπορική αξιοποίηση τµηµάτων λογισµικού 
ανοικτού κώδικα, εµφανίστηκε η Library GPL, που αργότερα αντικαταστάθηκε από την Lesser 
GPL, επιτρέποντας την ενσωµάτωση σε εµπορικά προϊόντα λογισµικού. Η προτιµούµενη άδεια 
χρήσης είναι θέµα επιλογής του προγραµµατιστή που ξεκίνησε πρώτος την ανάπτυξη. 

 
Όπως όµως αναφέρθηκε παραπάνω, όλα τα προηγούµενα αποτελούν τη στενή έννοια του 

λογισµικού ανοικτού κώδικα. Είναι δύσκολο να δώσει κανείς έναν ορισµό που να περιλαµβάνει το 
εύρος και τη φιλοσοφία της συγκεκριµένης πρακτικής. Οι υπέρµαχοι αυτού του τρόπου ανάπτυξης 
λογισµικού συχνά παραλληλίζουν την προσέγγισή τους µε τη λογική της ανακάλυψης 
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µαθηµατικών θεωρηµάτων, χηµικών τύπων ή κοινωνιολογικών θεωριών: "Αλίµονο αν έπρεπε να 
πληρώνουµε δικαιώµατα χρήσης κάθε φορά που χρησιµοποιούµε ένα µαθηµατικό θεώρηµα στην 
έρευνα ή στην καθηµερινή µας πρακτική". Φυσικά ο ισχυρισµός αυτός µπορεί να χαρακτηριστεί 
από άλλους ακραίος ή και εντελώς άσχετος µε το αντικείµενο της ανάπτυξης εφαρµογών για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. ∆ίνει όµως το στίγµα µιας κοινότητας που επιθυµεί τη διάχυση των 
προγραµµατιστικών τεχνικών, την ύπαρξη διαφάνειας και κριτικής, τη συνεργασία πολλών και 
ετερογενών φορέων και την απεξάρτηση από κεντρικά ελεγχόµενους µηχανισµούς. 

 
Η πλέον γνωστή περίπτωση λογισµικού ανοικτού κώδικα είναι αυτή του λειτουργικού 

συστήµατος Linux. Από την άλλη µεριά, µπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο χιλιάδες επιµέρους 
λογισµικά που καλύπτουν πολυάριθµες κατηγορίες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Στην 
παρούσα εργασία θα εστιάσουµε την προσοχή µας στα λογισµικά ανοικτού κώδικα και 
συγκεκριµένα σε εκείνα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 
 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Ας αναζητήσουµε, λοιπόν, τα πλεονεκτήµατα του λογισµικού ανοικτού κώδικα σε ό,τι αφορά 
την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Προσπερνώντας το προφανές, αλλά καθόλου ευκαταφρόνητο, 
πλεονέκτηµα του χρηµατικού κόστους, αναγνωρίζουµε την απεξάρτηση από τα συµφέροντα των 
µεγάλων εταιριών (Vessels, 2004) και τους ρυθµούς της αγοράς. Οι εµπορικές εταιρίες, 
επιδιώκοντας το κέρδος, φροντίζουν να αναβαθµίζουν γρήγορα τις προσφερόµενες εκδόσεις του 
λογισµικού τους. Με διάφορα τεχνάσµατα καταργούν την "προς τα πίσω" συµβατότητα, µε 
αποτέλεσµα να µας οδηγούν στην αγορά νεώτερων εκδόσεων, τα χαρακτηριστικά των οποίων 
παραµένουν συχνά αχρησιµοποίητα από τους απλούς χρήστες στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Το 
κόστος αυτό µάλιστα πολλαπλασιάζεται όταν απαιτείται η αγορά ισχυρότερου υλικού 
προκειµένου να εκτελεστούν οι νεότερες αυτές εκδόσεις. Από την άλλη µεριά, οι ρυθµοί και οι 
τάσεις της αγοράς οδηγούν το εκπαιδευτικό λογισµικό σε µονοπάτια ξένα προς την διδακτική 
πρακτική, µε απώτερο όφελος τη δηµιουργία ενός νέου κοινού (των µαθητών) που θα αγοράσουν 
αργότερα τα προϊόντα στα οποία εκπαιδεύθηκαν. Πολλές φορές, υπό το δυσβάστακτο οικονοµικό 
βάρος, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι καταφεύγουν σε πρακτικές αντιγραφής του εµπορικού 
λογισµικού, µε αποτέλεσµα να έχουµε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα από τα επιθυµητά. Ενώ 
επιδιώκουµε την εµφύσηση ενός συνόλου αξιών ηθικής, ανθρώπινης και νόµιµης χρήσης της 
τεχνολογίας, βρισκόµαστε να διδάσκουµε ακούσια τα ακριβώς αντίθετα. 

 
Ένα άλλο πλεονέκτηµα του λογισµικού ανοικτού κώδικα είναι η εύκολη και άµεση 

προσαρµογή στις επιµέρους εκπαιδευτικές ανάγκες. ∆υστυχώς, το τεχνολογικό επίπεδο της χώρας 
µας συχνά µας αναγκάζει να "παρακολουθούµε" τις εξελίξεις που πραγµατοποιούνται σε πιο 
προηγµένα κράτη, µε κυριότερο αντιπρόσωπο τις Η.Π.Α. Στα θέµατα του λογισµικού ανοικτού 
κώδικα, όµως, οι Η.Π.Α. εµφανίζονται να χάνουν το στρατηγικό πλεονέκτηµα της ισχυρής 
οικονοµίας και τεχνολογικής εξέλιξης. Η διάχυση της γνώσης και εξέλιξης του κώδικα ενός 
προϊόντος καταργεί τις ανισότητες, επιτρέποντας την άµεση τροποποίηση, διόρθωση και 
µετάφραση (Szulik, 2002). Κάθε προϊόν µπορεί να προσαρµοστεί στα τοπικά εθνικά δεδοµένα, 
εµποδίζοντας την έµµεση επιρροή σε κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό επίπεδο. 

 
Από την άλλη µεριά, δίνεται η δυνατότητα της ενεργούς συµµετοχής όλης της βάσης των 

εκπαιδευτικών στην διαδικασία ανάπτυξης-εξέλιξης-βελτίωσης ενός τµήµατος εκπαιδευτικού 
λογισµικού (Bull et al., 2002). Όταν οι εµπορικές εταιρίες αναπτύσσουν ένα τµήµα λογισµικού 
που θα αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά, είναι συνήθως άγνωστο το αν και κατά πόσο εµπλέκουν ενεργά 
στην όλη διαδικασία µία ικανή οµάδα έµπειρων εκπαιδευτικών. Ακόµα και αν γίνεται αυτό, όµως, 
σίγουρα η συγκεκριµένη οµάδα, µε το πεπερασµένο, µικρό πλήθος ατόµων που την αποτελούν, 
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µεταφέρει ιδέες που ίσως δεν είναι γενικά αποδεκτές από άλλες κοινωνίες και εκπαιδευτικά 
συστήµατα. Με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού ανοικτού κώδικα, προσφέρεται η 
δυνατότητα να δηµιουργηθούν διεπιστηµονικές οµάδες σε τοπικό επίπεδο, να διατηρηθούν τα 
θετικά στοιχεία και να τροποποιηθούν ή να προστεθούν εκείνα τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά 
που ταιριάζουν καλύτερα σε µια συγκεκριµένη κοινότητα, όσο µικρή και αν είναι αυτή. 

 
Τέλος, η ύπαρξη του αναγνώσιµου κώδικα ενός οποιουδήποτε προγράµµατος αποτελεί από 

µόνη της µία πρόκληση που µπορεί να αξιοποιηθεί εποικοδοµητικά. Η άµεση επέµβαση στο 
εσωτερικό του λογισµικού και η αντίστοιχη άµεση παρατήρηση των µεταβολών στην οθόνη του 
υπολογιστή δίνει την αίσθηση της δύναµης και µετατρέπει τον απλό χρήστη σε εν δυνάµει 
προγραµµατιστή, ακόµη και αν η αλλαγή που κάνει ο τελευταίος είναι τόσο απλή όσο η αλλαγή 
της γραφής ενός πλήκτρου του προγράµµατος. Κατ' επέκταση, προκαλείται το ενδιαφέρον για µια 
ουσιαστική ενασχόληση και εµβάθυνση στον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος, η οποία 
µπορεί προοδευτικά να µετατρέψει έναν εκπαιδευτικό µε µεράκι σε έναν ικανό προγραµµατιστή 
λογισµικού. Η επιθυµητή διεπιστηµονικότητα µπορεί τότε να επιτευχθεί ευκολότερα, καθώς οι 
κόσµοι της πληροφορικής και της εκπαίδευσης συγκλίνουν µε πιο φυσικό τρόπο (Thompson, 
2002). 

 
Το λογισµικό ανοικτού κώδικα, όµως, δεν περιλαµβάνει µόνο πλεονεκτήµατα. Αν συνέβαινε 

κάτι τέτοιο, θα είχε ήδη επικρατήσει στο χώρο του εκπαιδευτικού λογισµικού. Ανάµεσα στα 
κυριότερα µειονεκτήµατα που το χαρακτηρίζουν είναι η κατακερµατισµένη ανάπτυξη. Ένα 
πλήθος ερευνητών συνεισφέρει προς έναν κοινό σκοπό, χωρίς χρονικούς στόχους, παραδοτέα και 
συστηµατική αναβάθµιση (Raymond, 1998). Επιπροσθέτως, το λογισµικό ανοικτού κώδικα συχνά 
δεν προσφέρει "έτοιµες" λύσεις, παρά ζητά την ενεργητική ενασχόληση και εξοικείωση µε νέες 
ιδέες και γλώσσες προγραµµατισµού. Ο χρήστης που ζητά γρήγορες και άκοπες εφαρµογές 
εκπαιδευτικού λογισµικού δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί µε τις περιπτώσεις του ανοικτού κώδικα, 
καθώς η όλη φιλοσοφία του συγκεκριµένου κινήµατος απέχει από τα κλειστά, "out-of-the-box" 
συστήµατα. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η δραστηριότητα γύρω από την ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού για την εκπαίδευση είναι 
έντονη και προέρχεται κυρίως είτε από οργανωµένους φορείς (πανεπιστήµια κλπ.) του εξωτερικού 
είτε από οµάδες απλών ιδιωτών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το αντικείµενο. Προκειµένου 
να απαντηθεί και το πρώτο σκέλος της ερώτησης που τέθηκε παραπάνω, η ερευνητική µας οµάδα 
επιχείρησε µία εκτεταµένη αναζήτηση για την καταγραφή του διαθέσιµου ελεύθερου λογισµικού 
µε απώτερο στόχο την αξιολόγησή του (Buckleitner, 1999) και ενδεχοµένως την προσαρµογή του 
στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Το υλικό που βρέθηκε καταχωρήθηκε σε 
µία βάση δεδοµένων µαζί µε συνοδευτικές πληροφορίες όπως η πλατφόρµα στην οποία δουλεύει, 
η γλώσσα προγραµµατισµού µε την οποία αναπτύχθηκε, η άδεια χρήσης, η βαθµίδα εκπαίδευσης 
και το γνωστικό αντικείµενο στα οποία απευθύνεται, σύνδεσµοι στην ιστοσελίδα του λογισµικού, 
αντιπροσωπευτικές εικόνες (screenshots) κλπ. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιµοποιηθούν για τη 
δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου στα ελληνικά για την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού 
πάνω σε θέµατα εκπαιδευτικού λογισµικού.  Θεωρήθηκε ως δεδοµένο το ότι  ήδη υπάρχει 
λογισµικό ανοικτού κώδικα  που µπορεί να εξυπηρετήσει στην βασική υποδοµή ενός σχολικού 
Η/Υ και το οποίο θα µπορούσε να είναι: 

 
• Λειτουργικό Σύστηµα: Linux (www.linux.org) ή FreeBSD (www.freebsd.org) 
• Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας: KDE (www.kde.org) ή GNOME (www.gnome.org) 
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• Εφαρµογές Γραφείου (Επεξεργασία Κειµένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις): 
OpenOffice (www.openoffice.org), Koffice (www.koffice.org) ή Gnome Office 
(www.gnome.org/gnome-office/) 

• ∆ικτυακή Πλοήγηση, ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: Mozilla (www.mozilla.org) 
• Επεξεργασία Εικόνας: Gimp (www.gimp.org) 
• Επεξεργασία Ήχου: Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) 
 
Αξίζει να αναφέρουµε ότι οι παραπάνω προτάσεις εκτελούνται και σε συστήµατα µε λειτουργικό 
σύστηµα MS Windows, εκτός των δύο πρώτων για προφανείς λόγους. 
 

 Ως εκ τούτου η αναζήτηση επικεντρώθηκε σε λογισµικό ειδικού εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος (Godfrey, 2001), το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της 
διδασκαλίας γνωστικών αντικειµένων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την 
οργάνωση και διαχείριση της σχολικής µονάδας ή τάξης και την διαδικασία της αξιολόγησης των 
µαθητών. Από τη µέχρι τώρα έρευνα, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140 πακέτα λογισµικού 
που καλύπτουν τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: 
 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση   

Υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός «ελεύθερου» λογισµικού που απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 5 – 12 ετών. Πρόκειται είτε για µεµονωµένες εφαρµογές είτε για πακέτα εφαρµογών 
(συνολικά βρέθηκαν 18 πακέτα) σε µορφή παιχνιδιού µε εκπαιδευτικό και συγχρόνως ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα, οι οποίες παράλληλα ενισχύουν την εξοικείωση των µικρών µαθητών µε την 
πληροφορική. Ενδεικτικά, τα πακέτα λογισµικού για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση καλύπτουν 
θέµατα όπως οι αριθµητικές πράξεις, η ορθογραφία, η εξοικείωση µε το πληκτρολόγιο, η 
ζωγραφική (Σχηµα 1), η γεωγραφία κλπ. 

 

 
 
 
Μαθηµατικά  

Στην κατηγορία των µαθηµατικών έχουν καταγραφεί 33 πακέτα εκπαιδευτικού λογισµικού 
µε ποικίλους προσανατολισµούς. Συµπεριλαµβάνονται εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη 
διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωµετρίας που επιτρέπουν µεταξύ άλλων τη σχεδίαση γεωµετρικών 
σχηµάτων, τον υπολογισµό µεγεθών κ.α. Επιπλέον, υπάρχουν πακέτα λογισµικού που 
αποσκοπούν στην εξάσκηση των µαθητών σε θέµατα συναρτήσεων, γραφικών παραστάσεων 
(Σχήµα 2), µιγαδικών αριθµών ή διανυσµάτων, ενώ κάποια άλλα προορίζονται για επίλυση 
γραµµικών συναρτήσεων ή συστηµάτων και την απεικόνιση και επεξεργασία τρισδιάστατων 

Σχήµα 1: Το πρόγραµµα GCopris 
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επιφανειών. Πολλές εφαρµογές, τέλος,  εµπίπτουν στην αρχιτεκτονική πελάτη–εξυπηρετητή 
(client-server) και περιλαµβάνουν διάφορες έτοιµες ασκήσεις άλγεβρας, γεωµετρίας και 
τριγωνοµετρίας. 

 

  
 

 
Φυσική   

Βρέθηκαν 17 πακέτα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ευρεία θεµατική περιοχή της 
Φυσικής. Περιλαµβάνονται κυρίως  προσοµοιώσεις φυσικών φαινοµένων Φυσικής µέσω 
εφαρµογιδίων Java (Σχήµα 3). Επιπλέον, συναντώνται ολοκληρωµένα προγράµµατα που 
προορίζονται για τη µελέτη και µοντελοποίηση απλών προβληµάτων φυσικής, 
συµπεριλαµβάνοντας θέµατα κλασσικής Νευτώνειας Μηχανικής και των αλληλεπιδράσεων των 
σωµάτων (π.χ. βαρυτικών δυνάµεων, υπολογισµού ενέργειας συστηµάτων κλπ).  Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και οι εφαρµογές πιο προχωρηµένων σταδίων όπως προγράµµατα που στοχεύουν 
στην εξοικείωση των µαθητών µε φαινόµενα Κυµατικής,  Ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων ή ακόµη 
και  Πυρηνικής Φυσικής.  Τέλος, µια χρήσιµη κατηγορία προγραµµάτων αφορά σε διαδραστικά 
προβλήµατα φυσικής (Interactive Web Physics). 

 

 
 

Χηµεία   
Η πλειοψηφία των προγραµµάτων που βρέθηκαν (20 πακέτα) αφορούν εφαρµογές 

προσοµοίωσης πειραµάτων Χηµείας. Εκτός αυτών όµως, συναντώνται και εφαρµογές που σκοπό 
έχουν την παρουσίαση του περιοδικού πίνακα και των ιδιοτήτων των στοιχείων, οι οποίες πολλές 
φορές συνδυάζονται µε δυνατότητα υπολογισµού µεγεθών όπως το µοριακό βάρος χηµικών 

Σχήµα 2: Η Εφαρµογή KMath 

Σχήµα 3: Java Applet για την περιγραφή 
δύναµης Laplace 
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ενώσεων, το pH κλπ. Επίσης, µια κατηγορία προγραµµάτων επιτρέπουν την  σχεδίαση και 
απεικόνιση µορίων χηµικών ενώσεων σε 2 ή 3 διαστάσεις (Σχήµα 4) καθώς και την απεικόνιση 
κρυσταλλικών δοµών. 

      

 
 

 
Αστρονοµία    

Στην κατηγορία  αυτή (βρέθηκαν 13 πακέτα) εντάσσονται ολοκληρωµένες εφαρµογές που 
προβάλουν σε δισδιάστατη ή τρισδιάστατη απεικόνιση ουράνια σώµατα (πλανήτες, αστεροειδείς 
κ.α.) προσφέροντας και τη δυνατότητα υπολογισµού της θέσης κάθε ενός απ’ αυτά σε 
µελλοντικούς ή παρελθοντικούς χρόνους.  Απεικονίζονται επίσης οι τροχιές πλανητών ή κοµητών 
(πολλές φορές και τεχνητών δορυφόρων) ενώ κάποια προγράµµατα δίνουν τη δυνατότητα για 
εικονική πλοήγηση στο διάστηµα και εικονικές αποστολές σε άλλους πλανήτες (π.χ. Mars 
Simulation Project). 

      
Γεωγραφία   

Ο αριθµός των πακέτων λογισµικού που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν το µάθηµα της 
Γεωγραφίας είναι γενικά περιορισµένος.  Τα περισσότερα από τα πακέτα αυτά προορίζονται 
κυρίως για την ερευνητική κοινότητα αλλά κάποια από τα χαρακτηριστικά τους µπορούν να 
προσαρµοστούν για να καλύψουν ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επί το πλείστον 
πρόκειται για συστήµατα GIS (Geographic Information Systems) µε δυνατότητες απεικόνισης 
διαφόρων τύπων χαρτών και εισαγωγής - επεξεργασίας γεωγραφικών δεδοµένων ή  κάποιου 
είδους ηλεκτρονικές γεωγραφικές εγκυκλοπαίδειες. 
 
Γλώσσα    

Τα πακέτα γλωσσικής διδασκαλίας που ανήκουν στην κατηγορία ελεύθερου λογισµικού είναι 
κυρίως λεξικά ξένων γλωσσών (15 πακέτα), στα οποία ο µαθητής µπορεί να εισάγει δικά του 
λήµµατα και να εξασκείται στην εκµάθηση του λεξιλογίου αυτού µέσω κατάλληλων εργαλείων. 
Σε κανένα από αυτά που εντοπίσθηκαν  δεν υποστηρίζεται προς το παρόν ελληνικό λεξικό, εκτός 
από την εφαρµογή “Kalodidaskalos” που παρέχει µεταφράσεις αρχαίων ελληνικών στα 
Γερµανικά. 
 
Μουσική   

Οι εφαρµογές µουσικής (βρέθηκαν 13 πακέτα) αξιοποιούν τις δυνατότητες επεξεργασίας και 
παραγωγής ήχου ενός Η/Υ προς όφελος της διδασκαλίας του µαθήµατος της µουσικής στα 
σχολεία. Περιλαµβάνονται εφαρµογές για την εξοικείωση των µαθητών µε τις νότες της 
ευρωπαϊκής µουσικής και εργαλεία αναπαραγωγής τους µέσω εικονικών οργάνων. Τα 

Σχήµα 4: Το πρόγραµµα  Easymol 
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αποτελέσµατα (παρτιτούρες, συγχορδίες) µπορούν να αποθηκεύονται σε   αρχεία ήχου προς 
µελλοντική αναπαραγωγή. Πολλά προγράµµατα έχουν την δυνατότητα αναπαραγωγής µέσω 
διαφορετικών µουσικών οργάνων προσοµοιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα εργαστήριο 
Μουσικής στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου. 
 
Εργαλεία αξιολόγησης  

Πρόκειται για εφαρµογές που παρέχουν στον καθηγητή τη δυνατότητα να δηµιουργεί 
τυποποιηµένα ηλεκτρονικά τεστ ή quiz (βρέθηκαν 12 πακέτα). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
τεστ αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, αλλά υπάρχουν και πακέτα 
λογισµικού αξιολόγησης που υποστηρίζουν περισσότερες κατηγορίες ερωτήσεων (σωστού – 
λάθους, εισαγωγής κειµένου κλπ.). Συνήθως υπάρχει εργαλείο αυτόµατης εξαγωγής βαθµολογίας 
που διευκολύνει τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και το µαθητή κατά τη διαδικασία της 
αυτοαξιολόγησης. Υπάρχουν επίσης εφαρµογές που υποστηρίζουν τη δηµιουργία ερωτήσεων που 
συνοδεύονται από αρχεία ήχου και εικόνας  ή ακόµη και τη επεξεργασία γενικών παραµέτρων, 
όπως ο χρόνος διάρκειας του διαγωνίσµατος, η απόκρυψη των αποτελεσµάτων από τους µαθητές 
(Σχήµα 5), η µη καταχώρηση της βαθµολογίας του µαθητή σε περίπτωση που δεν επιτύχει τη 
βάση κλπ.   Συνήθως οι εφαρµογές αξιολόγησης ακολουθούν την αρχιτεκτονική πελάτη–
εξυπηρετητή. 
 

 
 
 
 
Λογισµικό διαχείρισης σχολικής µονάδας   

Το λογισµικό διαχείρισης που βρέθηκε διαθέσιµο (20 πακέτα) αφορά εφαρµογές που 
χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της οργάνωσης της σχολικής τάξης ή ακόµη και ολόκληρης 
της σχολικής µονάδας, και περιλαµβάνει εφαρµογές τήρησης βαθµολογίας σε ηλεκτρονικά βιβλία, 
εργαλεία δηµιουργίας σχολικού προγράµµατος ή και web-based εφαρµογές διαχείρισης χρηστών.  

Τα  ηλεκτρονικά βιβλία βαθµολογίας χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των βαθµών 
των µαθητών και την παρακολούθηση της επίδοσής τους από τον καθηγητή. Τα περισσότερα 
ηλεκτρονικά βαθµολόγια υποστηρίζουν την online πρόσβαση των µαθητών µε κωδικό, ενώ άλλα 
δίνουν την ευχέρεια στον καθηγητή να αποδίδει βαθµούς βαρύτητας σε κάθε µάθηµα ή να 
αποστέλλει σε κάθε µαθητή λεπτοµερείς σχολιασµούς για την απόδοσή του.   

Σχήµα 5: Η Εφαρµογή CyberTester 
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Τα εργαλεία κατάρτισης του σχολικού προγράµµατος και γενικά του προγράµµατος 

δραστηριοτήτων ποικίλουν ως προς την πολυπλοκότητά τους. Συνήθως ο καθορισµός του 
ωρολογίου προγράµµατος γίνεται µε καταχώρηση από τον ίδιο το χρήστη, ενώ υπάρχουν εργαλεία 
που υποστηρίζουν τον αυτοµατοποιηµένο καθορισµό του προγράµµατος µέσω αλγορίθµων, αφού 
ο χρήστης εισάγει κάποιες παραµέτρους. Τα web–based εργαλεία διαχείρισης χρηστών 
δηµιουργούν συνήθως λογαριασµούς σε Η/Υ σχολικού εργαστηρίου ή σε άλλα µηχανήµατα του 
σχολείου. 
 
∆ικτυακά προσβάσιµες εκπαιδευτικές εφαρµογές 

Παράλληλα προς την καταγραφή µεµονωµένων πακέτων εκπαιδευτικού λογισµικού, έχουν 
καταγραφεί και ορισµένοι δικτυακοί τόποι που περιέχουν µεγάλο αριθµό εφαρµογών flash ή Java 
applets. Η συντριπτική πλειοψηφία των παραπάνω καλύπτει θέµατα φυσικής και µαθηµατικών. Ο 
πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιµος στις περισσότερες περιπτώσεις. 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά.  Υπάρχει ένας αρκετά µεγάλος αριθµός 
προϊόντων λογισµικού στα οποία είναι δυνατή η επέµβαση στον κώδικα και παρουσιάζουν συνεχή 
εξέλιξη ενώ υπάρχει µεγάλη δραστηριοποίηση και ενδιαφέρον  από το γενικό κοινό. Ανάλογη 
είναι και η συνεισφορά στη συγγραφή οδηγιών (συνήθως στα αγγλικά) εγκατάστασης και χρήσης. 
Υπάρχει επίσης και µικρός αριθµός δωρεάν προϊόντων (freeware) που δεν επιδέχονται 
µετατροπές. Το 55% των καταγεγραµµένων πακέτων µπορεί να λειτουργήσει σε συστήµατα Linux 
(σε περιβάλλον KDE, GNOME ή και τα δύο) ενώ το 42% υποστηρίζεται και από περιβάλλον 
Linux και από περιβάλλον Windows (πρόκειται κυρίως για εφαρµογές Java ή για πακέτα 
λογισµικού που διαθέτουν διαφορετικές εκδόσεις για κάθε λειτουργικό σύστηµα), ενώ ένα 
ελάχιστο ποσοστό υποστηρίζεται αποκλειστικά από διάφορες εκδόσεις των Windows.  
 

Η απογραφή και η καταλογογράφηση του υπάρχοντος υλικού ήταν ο πρώτος στόχος που 
είχαµε θέσει. Προκειµένου όµως η προσπάθεια µας να αποκτήσει το ερευνητικό ειδικό βάρος που 
θα επιφέρει την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέµα, είναι αυτονόητο ότι το επόµενο βήµα µας θα 
είναι η ποιοτική αποτίµηση και αξιολόγηση του λογισµικού που εντοπίστηκε. Η προσπάθεια αυτή 
θα γίνει µε την χρήση κατάλληλων προτύπων αξιολόγησης αντίστοιχων εµπορικών εκπαιδευτικών 
πακέτων λογισµικού, ώστε να διαµορφωθεί µια ποιοτική κατάταξη πακέτων υπό το πρίσµα της 
ενδεχόµενης ένταξής τους  στο πρόγραµµα σπουδών της ελληνικής Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Κατόπιν της διαλογής αυτής, θα µπορούν να γίνουν οι απαραίτητες 
επεµβάσεις (Russell & Sharples, 2002) στον κώδικα των προϊόντων (π.χ. ελληνοποίηση, 
τροποποιήσεις, βελτιώσεις), ενώ θα συγγραφεί και αντίστοιχο ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης για το 
κάθε ένα από αυτά. Τελικός σκοπός µας είναι η δηµιουργία ενός συγκεντρωτικού CD-ROM ή 
DVD-ROM, το οποίο µέσω  δικτυακής πρόσβασης ή ταχυδροµικής αποστολής θα µπορεί να 
λειτουργήσει επικουρικά στο διδακτικό ή διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών. 
 

Το λογισµικό ανοικτού κώδικα µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο στην αναβάθµιση 
της διδακτικής διαδικασίας. Ακόµη και ορισµένα από τα µειονεκτήµατά του µπορούν να 
µεταµορφωθούν σε πλεονεκτήµατα, αν αντιµετωπιστούν µε τρόπο θετικό και εποικοδοµητικό. Η 
απαίτηση διαρκούς προσπάθειας και προσωπικού µόχθου εµπλέκει ενεργά τον εκπαιδευτικό στη 
διαµόρφωση, κριτική και βελτίωση των προσφερόµενων εφαρµογών, αναδεικνύοντάς τον σε 
ρυθµιστή της διδακτικής διαδικασίας. 
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Είναι µάλιστα σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα 
αρχίζει να διαποτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και µέσω άλλων οδών. Η ∆ιεθνής Κοινωνία για 
την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (International Society for Technology in Education – ISTE) σε 
συνεργασία µε την Κοινωνία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Εκπαίδευσης ∆ιδασκόντων 
(Society for Information Technology and Teacher Education – SITE) συµφώνησαν να αναπτύξουν 
µία άδεια τύπου GPL για τη χρήση γενικών ανοικτών πρακτικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 
µε όνοµα GPL*T (General Public License for Teachers) (McAnear, 2003). 

 
Η ύπαρξη ανοικτών προτύπων, ελεύθερης πρόσβασης και οµαδικής εξέλιξης του 

εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 
πρακτική. Χώρες όπως η Ελλάδα, µάλιστα, αναµένεται να αποκοµίσουν ακόµη µεγαλύτερα οφέλη 
από την υιοθέτηση λογισµικού ανοικτού κώδικα, καθώς αποφεύγουν τα επικίνδυνα µονοπάτια της 
εύκολης υιοθέτησης ξένων προτύπων. Μέσω των εξελισσόµενων προγραµµάτων επιµόρφωσης 
των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, αλλά και της βελτιωµένης τεχνολογικής εκπαίδευσης που 
προσφέρεται πλέον από τα παιδαγωγικά τµήµατα, µπορούµε να προσδοκούµε την ουσιαστική 
εµπλοκή των διδασκόντων στη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού λογισµικού. Η ελεύθερη 
πρόσβαση στον κώδικα εκπαιδευτικών εφαρµογών µπορεί, εποµένως, να οδηγήσει σε µια νέα 
πραγµατικότητα του σχολικού περιβάλλοντος (Seymour, 1993), που θα απαγκιστρωθεί από την 
καθοδήγηση στενών εµπορικών συµφερόντων και θα εστιάζει στο ζητούµενο της ωφέλιµης 
εκπαιδευτικά χρήσης της τεχνολογίας. 
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