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Εκπαιδευτικó Λογισμικό ( Υπ.Ε.Π.Θ / Π.Ι / Ε.Α.Ι.Τ.Υ )
Εκπαιδευτικό λογισμικό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο με βάση την πλατόφρμα Cruiser, που
αξιοποιεί τη χρήση διαδραστικών χαρτών και χρονολουρίδων για τη διδασκαλία της Ιστορίας.
Περιπλάνηση στο μέσα από διαδραστικούς χάρτες και χρονοχάρτες

Το λογισμικό είναι
Copyright © 2006-2008
της Talent Α.Ε.
Πληροφορικής
(http://www.talent.gr

Χωρο-Χρόνος
Γυμνάσιο, Λύκειο
Centennia (www.clockwk.com/): Ξενόγλωσσο λογισμικό για την Ιστορία της Ευρώπης και της
Μέσης Ανατολής από τον 11ο αι. μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έναν άτλαντα που προσφέρεται
κυρίως για παρατήρηση της αλλαγής των συνόρων των κρατών.
Ιστορικός Άτλαντας, οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της
Βόρειας Αφρικής κατά την 2η χιλιετία μ.Χ., βασισμένος σε μια πλούσια ακολουθία χαρτών,
Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA παρουσιάζει, μέσα από 9.000 αλλαγές συνόρων την ιστορική διαδρομή όλων των
αυτοκρατοριών, βασιλείων και εθνικών κρατών των προαναφερθέντων περιοχών.
Γυμνάσιο, Λύκειο
Ενέργεια "Οδύσσεια", έργο "Κίρκη".

Ιστορία της Νεότερης και
Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003
Δημοτικό

Φορέας Υλοποίησης:
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτου, Ερευνητικό
Ακαδημαϊκό Ινστιτούτου
Τεχνολογίας
Υπολογιστών (Ε.Α.ΙΤΥ).
Κατασκευαστής:
Multimedia MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Οι μέρες δόξας αλλά και οι σκληρές μέρες της ιστορίας της Ελλάδας από το 1821 έως το 2003 Έργο: Πλειάδες Eνότητα
παρουσιάζονται μέσα από πρωτότυπα κείμενα, κινηματογραφικές ταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα "Αμάλθεια ΙΙ", ΕΠ
και αφηγήσεις, φωτογραφίες, ιστορικά έγγραφα, πίνακες ζωγραφικής και χάρτες.
ΚτΠ, Γ'ΚΠΣ
Κατασκευαστής:
Conceptum A.E.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας
της Α΄ Λυκείου. Περιέχει πληροφορίες (με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήματα προς
διερεύνηση) για την προϊστορική περίοδο, τον πολιτισμό του Αιγαίου, το αρχαίο ελληνικό
αλφάβητο, την πόλη-κράτος και την αθηναϊκή ηγεμονία.
Ιστορία Α΄Γυμνασίου: Στα ίχνη
των αρχαίων προγόνων
Γυμνάσιο, Λύκειο

Περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες, μελέτη Ιστορικών πηγών, διερεύνηση
προβλημάτων, πολλές πληροφορίες και πλούσιο πολυμεσικό υλικό.

Φορέας υλοποίησης:
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
& Εκδόσεις Καστανιώτη
(Πρόγραμμα
"Προγράμματα-Βιβλία"
στο πλαίσιο της
Ενέργειας 1.1α του
ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ ΚΠΣ)
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Από το παρόν στο παρελθόν:
Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας
Γυμνάσιο

Ιστορία Γ΄Γυμνασίου
Γυμνάσιο, Λύκειο

Δημόσιος & Ιδιωτικός Βίος
στην Αρχαία Ελλάδα

Το λογισμικό έχει ως στόχο την προσέγγιση της Βυζαντινής Ιστορίας μέσα από την κριτική
εξέταση των ιστορικών πηγών. Το πρόγραμμα παρέχει πληροφόρηση για διδακτικές ενότητες
του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ Γυμνασίου, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Το λογισμικό καλύπτει την περίοδο της Ιστορίας των Βυζαντινών χρόνων. Περιέχονται οι εξής
θεματικές ενότητες: α) Η κτίση της Κωνσταντινούπολης β) Η Αγία Σοφία γ) Ο μοναχισμός δ)
Κωνσταντινούπολη: η άλωση του 1204 ε) Ο Μυστράς.
Περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες, μελέτη Ιστορικών πηγών, διερεύνηση
προβλημάτων, πολλές πληροφορίες και πλούσιο πολυμεσικό υλικό.
Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό με επιλεγμένα θέματα από την ύλη της Ιστορίας της
Γ΄Γυμνασίου. Σε κάθε θεματική ενότητα εμφανίζονται στην οθόνη έξι διαφορετικά εικονίδια,
κάθε ένα εκ των οποίων χρησιμεύει για την προσπέλαση μιας υποενότητας της υπό εξέταση
ενότητας. Το εικονίδιο <Αναζήτηση> δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων ή φράσεων σε
όλα τα κείμενα της ενότητας.
Το λογισμικό καλύπτει την περίοδο της Νεώτερης Ιστορίας της Ελλάδας. Περιέχονται οι εξής
θεματικές ενότητες: α) Η Θρησκευτική μεταρρύθμιση 1517-1555 β) Ευρωπαϊκός διαφωτισμός
γ) Η παιδεία του γένους δ) Η φιλική εταιρία ε) Δημιουργία Ελληνικού κράτους Ιωάννης
Καποδίστριας ζ) Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 η) Ο Χαρίλαος Τρικούπης και το
έργο του θ) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην εξουσία ι) Η Μικρασιατική Καταστροφή κ) Η πορεία
προς την Ευρωπαίκή εννοποίηση.
Το Εκπαιδευτικό λογισμικό «Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην Αρχαία Ελλάδα» προσφέρει,
μέσα σε ένα πληροφορικό περιβάλλον μάθησης, ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του
μαθήματος της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας αλλά και του μαθήματος της Ιστορίας.
Παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες:
α) Για τον ιδιωτικό βίο: Το παιδί και ο κόσμος του, Εφηβική ηλικία, Εκπαίδευση, Ένδυση,
Διατροφή, Οικογενειακή ζωή, Τρίτη ηλικία - Θάνατος, Κατοικία - Έπιπλα - Σκεύη.
β) Για τον δημόσιο βίο: Θρησκεία - Θρησκευτικός βίος, Γράμματα - Επιστήμες, Κοινωνική
οργάνωση, Μουσική - Θέατρο.
Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με πολυμεσικό τρόπο

Το λογισμικό έχει
δημιουργηθεί σε
συνεργασία με την
Πληροφορική
Τεχνογνωσία και το
Ίδρυμα Μεσογειακών
Μελετών στο πλαίσιο
του ΕΠΕΑΕΚ/ 2ο ΚΠΣ
Έργο "ΠρογράμματαΒιβλία"
Ενέργεια 1.1α του
ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ ΚΠΣ
Κατασκευαστής:
Συστέμα Πληροφορική
ΑΕ

Ενέργεια 1.1α
Φορείς Υλοποίησης:
ΥπΕΠΘ, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

Έργο 2ο Κ.Π.Σ./Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.«Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων
Σπουδών στον Τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών με Σύγχρονη Παραγωγή Διδακτικού
Υλικού»

Συνοδευτικά CD-ROMS Σχολικών Εγχειριδίων
Ιστορία Α- Γ
Γυμνασίου

Ιστορία Α- Γ Γυμνασίου
«Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Μέτρο 1.2.
«Εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Γ’ ΚΠΣ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ανάδοχος : Κόρυμβος
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Ιστορία γυμνασίου
Γυμνάσιο

Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Η Ιστορία στο Διαδίκτυο είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρεται στη διδασκαλία του
μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Το διδακτικό υλικό που πραγματεύεται η εφαρμογή
καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος στο Γυμνάσιο και συνοδεύεται από πληθώρα
διαδραστικών εφαρμογών, τρισδιάστατων απεικονίσεων και συνδέσμων για σχετική
πληροφορία στο διαδίκτυο που, από τη μια πλευρά, θα οδηγούν στην καλύτερη και πληρέστερη
κατανόηση και αφομοίωση της ύλης από τους χρήστες-μαθητές ενώ από την άλλη θα
διευκολύνουν και θα εμπλουτίζουν το έργο του εκπαιδευτικού.
Τα θέματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή είναι τα εξής:
Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού
Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.)
Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος – 16ος αι.
Λάβαρα και σημαίες της επανάστασης του 1821
Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας, 1830-1948
H Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Συνοδευτικά CD-ROMS
Σχολικών
Εγχειριδίων/ (Π.Ι /
Ε.Α.Ι.Τ.Υ)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
(CD-ROM) Ιστορία α΄, β΄, γ΄
Γυμνασίου (Μέγεθος
238MB)

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
(Μέγεθος 62MB)

Παλαιότερο Λογισμικό
Το λογισμικό αναφέρεται στην περίοδο των προϊστορικών χρόνων και του Μυκηναϊκού
πολιτισμού. Βασίζεται στη διερεύνηση συνόλου πολυμεσικής πληροφορίας και πηγών στη
συλλογή στοιχείων και τη σύνθεση εργασιών.
ΔΙΑΝΟΙΑ
Γυμνάσιο, Λύκειο
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο
ΑΙΩΝΑ
Λύκειο

Το λογισμικό Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ, βασισμένο
στην πλατφόρμα του Αβακίου (E-Slate), είναι εφαρμογή διερευνητικού χαρακτήρα και με
δυνατότητες αξιοποίησης του Internet. Αποτελείται από δυο παράλληλα σενάρια. Το πρώτο
σενάριο είναι αυτό της Ελληνικής Ιστορίας από τη σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους έως
την μεταπολίτευση. Το δεύτερο σενάριο είναι αυτό της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας
από την περίοδο των μεγάλων αυτοκρατοριών στο τέλος του 19ου αι., έως τη λήξη του ψυχρού
πολέμου και την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα
Μηχανικών Η/Υ &
Πληροφορικής,
Εργαστήριο
Αρχιτεκτονικών Υψηλών
Επιδόσεων
CONCEPTUM Α.Ε.
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ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Γυμνάσιο

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Λύκειο

`

Μηκυναϊκός
Πολιτισμός
Γυμνάσιο

Ηρόδοτος (odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/10.htm): Λογισμικό που κατασκευάστηκε στα
πλαίσια του έργου ''ΣΕΙΡΗΝΕΣ'' της ενέργειας ''ΟΔΥΣΣΕΙΑ''. Εστιάζεται στα Αρχαία Ελληνικά
της Β' Γυμνασίου, τα οποία προσεγγίζει διαθεματικά μέσα από την Ιστορία και τον Πολιτισμό.
Προσφέρεται για εναλλακτική διδασκαλία του μαθήματος ή εκπόνηση συνθετικών εργασιών.
Οι στόχοι του εκπαιδευτικού λογισμικού Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας,
πολιτισμού και ιστορίας με βάση τα κείμενα του Ηροδότου (συντομογραφία ΗΡΟΔΟΤΟΣ)
μπορούν να συνοψιστούν στους ακόλουθους: κατανόηση της ιστορικής συνέχειας της ελληνικής
γλώσσας, μεγαλύτερη κινητοποίηση των μαθητών απέναντι στο μάθημα των αρχαίων
ελληνικών, εξάσκηση στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και στην χρήση δικτύου, ανάπτυξη της
διερευνητικής μάθησης, εξοικείωση των μαθητών με νέους τρόπους οργάνωσης της γνώσης,
εισαγωγή πολιτιστικής διάστασης στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, έμφαση στη
διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας αρχαίων κειμένων και υποβοήθηση των καθηγητών
στην διδασκαλία και την παρακολούθηση της επίδοσης και της προόδου των μαθητών.
Λογισμικό διερευνητικής αναζήτησης με γνωστικά αντικείμενα την Ιστορία και τnν Τέχνη.
Συγκεκριμένα αναφέρεται στην Ιστορία της Αρχαϊκής Κορίνθου και Αθήνας και στη
διαμόρφωση της αρχαίας Ελληνικής Τέχνης.
Μαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων για την διερευνητική μελέτη της Ιστορίας και
της Τέχνης με τη χρήση ιστορικών πηγών. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ιστορία της
Κορίνθου και της Αθήνας καθώς και στις συνθήκες που διαμόρφωσαν την αρχαία ελληνική
τέχνη αντικείμενο της Λογανάλυσης είναι ο Πρωταγόρας του Πλάτωνα.
Μυκηναϊκός πολιτισμός (E-Slate.cti.gr): Διερευνητικό λογισμικό που κατασκευάστηκε στα
πλαίσια του έργου ''ΟΔΥΣΣΕΑΣ'' της ενέργειας ''ΟΔΥΣΣΕΙΑ'', βασισμένο στο περιβάλλον
Αβάκιο. Εστιάζεται στην Ιστορία της Α' Γυμνασίου (κεφ. Μυκηναϊκός πολιτισμός), την οποία
προσεγγίζει διαθεματικά μέσα από την Αρχαία Ελληνική Τέχνη, τη Γεωγραφία και τον
Πολιτισμό. Έτυχε θετικής αποδοχής από τους επιμορφωτές και με βάση το λογισμικό αυτό
εκπονήθηκαν διδακτικά σενάρια για μαθήματα του Γυμνασίου και την Ιστορία της Α' Λυκείου.
Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη μελέτη του Μυκηναϊκού πολιτισμού
μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα Ο μαθητής σε ρόλο αρχαιολόγου διενεργεί ανασκαφές σε
αρχαιολογικούς χώρους και προσπαθεί να αναπλάσει και να ερμηνεύσει τη ζωή στη Μυκηναϊκή
εποχή βάσει των ευρημάτων του.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε.

Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών
(Ερευνητική Μονάδα 3:
Learning Technology
Group) και το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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Το ΄21 εν πλω
Δημοτικό, Γυμνάσιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Γυμνάσιο

21 εν πλω (odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/20.htm): Λογισμικό που κατασκευάστηκε στα
πλαίσια του έργου ''ΣΕΙΡΗΝΕΣ'' της ενέργειας ''ΟΔΥΣΣΕΙΑ'' για την παρουσίαση της Ιστορίας
της Επανάστασης του 1821 εκκινώντας από την περιήγηση στη νησιωτική Ελλάδα και τα πλοία
της κατά την παραμονή και τη διάρκεια του Αγώνα. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διερευνητικό,
γι΄ αυτό και αντιμετωπίστηκε κριτικά από τους επιμορφωτές. Εντούτοις πρόκειται για ένα
ηλεκτρονικό βιβλίο με πλούσιο εικονογραφικό και πληροφοριακό υλικό, άμεσα και εύκολα
αξιοποιούμενο στη σχολική πράξη. Περιγραφή: Ο ειδικότερος τίτλος είναι: Τα πλοία του
1821, Ο ναυτικός αγώνας στον πόλεμο της ανεξαρτησίας Παρουσιάζονται σημαντικά γεγονότακλειδιά του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου, πολλά στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα αλλά και για την
κοινωνική ζωή στον Ελληνικό και κυρίως στο νησιωτικό χώρο κατά την χρονική περίοδο από
την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τα χρόνια του Όθωνα και τα πρώτα βήματα του νέου
Ελληνικού κράτους. Τα γεγονότα και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες παρουσιάζονται με
τρόπο που να τονίζεται η αλληλοσύνδεσή τους.
Υ.Π.Ο.Δ.Ε.Ι.Γ.Μ.Α.Τ.Α (odysseia.cti.gr/seirines/projdescr/45.htm):
Λογισμικό που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου ''ΣΕΙΡΗΝΕΣ'' της ενέργειας
''ΟΔΥΣΣΕΙΑ'' με στόχο τη διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας και
της Γεωγραφία μέσα από μια αποστολή που αναλαμβάνουν οι μαθητές να φέρουν σε πέρας
ταξιδεύοντας στη βυζαντινή αυτοκρατορία. Το λογισμικό θεωρήθηκε δύσκολα αξιοποιούμενο
στην πράξη, καθώς δε βρίσκεται ''κοντά'' στη διδακτέα ύλη. Παράλληλα απαιτείται πολύς
χρόνος για την ολοκλήρωση της αποστολής από τις ομάδες των μαθητών, γεγονός που
συγκρούεται με τον περιορισμένο σχολικό χρόνο.

Φορέας Υλοποίησης:
Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών
Ανάδοχοι: FINATEC
A.E
Ναυτικό Μουσείο της
Ελλάδας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών, τμήμα ΜΜΕ,
Εργαστήριο Νέων
Τεχνολογιών στην
Επικοινωνία
RAINBOW A.E.

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

opensoft.sch.gr

Hot Potatoes

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για την εκπαίδευση
Δικτυακός τόπος που αποβλέπει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό
Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και στην παρουσίαση εφαρμογών ανοικτού κώδικα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από
το χώρο της εκπαίδευσης. Μέσω της δικτυακής πύλης, οι χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε ελεύθερες και ανοικτού κώδικα εκπαιδευτικές εφαρμογές, να ενημερώνονται για το opensource εκπαιδευτικό
λογισμικό και να καταθέτουν τις απόψεις τους ή να προτείνουν οι ίδιοι σχετικό εκπαιδευτικό υλικό υπό μορφή άρθρων,
νέων ή εκπαιδευτικών εφαρμογών.
The Hot Potatoes Software (9,82MB)
Το λογισμικό των Hot Potatoes (νεότερη έκδοση 6.0) είναι ένα σύνολο από 5 διαφορετικά εργαλεία σύνθεσης διαδραστικών
ασκήσεων σε δικτυακό περιβάλλον: α) Jquiz: quiz σύντομων απαντήσεων (short-answer quiz) και quiz πολλαπλής επιλογής
(multiple choice quiz), β) Jmix: ασκήσεις σύνθεσης προτάσεων (jumbled sentence exercise), γ) Jcross: σταυρόλεξο
(crossword puzzle), δ) Jmatch : ασκήσεις αντιστοίχισης (matching exercise), ε) Jcloze: ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (fill in-the-gaps exercise). Τα εργαλεία σύνθεσης που παρέχει το λογισμικό υποστηρίζουν όλες τις γλώσσες. Το λογισμικό έχει
αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο της Victoria (Καναδάς). για όσους επιθυμούν να φτιάξουν μέχρι 3 σελίδες σε κάθε τύπο
άσκησης. Θα χρειαστεί μια απλή εγγραφή στο πρόγραμμα για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί με όλες τις δυνατότητες που
παρέχει.
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