Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ

Απαιτήσεις εγκατάστασης λογισμικού_ΚΣΕ

Πράξη: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)»

http://e-pimorfosi.cti.gr

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ «ΣΥΣΤΑΔΑ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ B1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Όσον αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά «συστάδα» της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ,
στα εργαστήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή των προγραμμάτων
επιμόρφωσης θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν εύρυθμα οι τίτλοι
εκπαιδευτικού λογισμικού και τα περιβάλλοντα και να ικανοποιούνται οι ειδικότερες τεχνικές
προδιαγραφές που φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν, ανάλογα με την συστάδα στην
οποία ανήκει το υλοποιούμενο πρόγραμμα.
Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός της αίθουσας προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία
ορισμένων παλαιότερων τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού, θα πρέπει το Κ.Σ.Ε. να
διασφαλίσει τη λειτουργία των εν λόγω τίτλων λογισμικού μέσω Virtual Machine,
προσομοιωμένης λειτουργίας παλαιότερων λειτουργικών συστημάτων, κατάλληλων
ρυθμίσεων συμβατότητας κλπ.

Εργαλεία Γενικής Χρήσης για Όλες τις Συστάδες

Α/Α

Εργαλεία Γενικής Χρήσης

1

Λογισμικό αυτοματισμού
γραφείου

π.χ. Microsoft Office ή LibreOffice
(https://el.libreoffice.org/download/) ή OpenOffice
(http://www.openoffice.org/el/) με προγράμματα αντίστοιχα
με τα Word, Excel, PowerPoint

2

Λογισμικό ανάγνωσης
αρχείων PDF

π.χ. Adobe PDF Reader,
https://get.adobe.com/reader/otherversions/

Φυλλομετρητής

πχ. Internet Explorer, Firefox
(https://www.mozilla.org/el/firefox/new/) ή Chrome
(https://www.google.com/intl/el/chrome/browser/desktop/)
με υποστήριξη Flash και Java (επιθυμητή)

3
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Επισημαίνεται ότι ορισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης
απαιτούν την χρήση διαδικτυακών εφαρμογών. Η χρήση των εφαρμογών αυτών είναι
ελεύθερη, ενδέχεται όμως να απαιτείται φροντίδα του Κ.Σ.Ε. για την δημιουργία
λογαριασμών για τους επιμορφούμενους.

Ειδικότερες απαιτήσεις κατά Συστάδα

Όλοι οι τίτλοι/ περιβάλλοντα των πινάκων που ακολουθούν είναι ελεύθερα ή διατίθενται
δωρεάν για τους σκοπούς της επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας.

Συστάδα Β1.1 (Θεωρητικές επιστήμες και Καλλιτεχνικά)
Δεν υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση εγκατάστασης κάποιου λογισμικού για την Συστάδα Β1.1.

Συστάδα Β1.2 (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία)
Τα παρακάτω είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο εργαστήριο:








Java για την εκτέλεση σχετικών προγραμμάτων και applet Ph.E.T. τοπικά
(https://java.com/en/download/)
Συμβατότητα του Φυλλομετρητή με τα google docs ή συναφείς εφαρμογές, για την
εκτέλεση διαδικτυακών εφαρμογών γραφείου
Συγκεκριμένα Ph.E.T. applets, από το https://phet.colorado.edu/el/simulations
(επιλογή σε συνεννόηση με τον επιμορφωτή)
Το λογισμικό IHMC CmapTools για την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών,
http://cmap.ihmc.us/cmaptools/cmaptools-download/
Το λογισμικό Google Earth, https://earth.google.com/download-earth.html
Το λογισμικό Edison για τη δημιουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων (δωρεάν demo στο
http://www.edisonlab.com/)
Το λογισμικό Irridium Chemistry Lab για εικονικά πειράματα Χημείας,
http://iry.chem.cmu.edu/vlab/download/vlab.1.5.0.jre.zip

Επιπλέον, είναι επιθυμητή η εγκατάσταση κάποιου/ων από τα παρακάτω:
 Γεωγραφία-Γεωλογία Α-Β Γυμνασίου,
http://photodentro.edu.gr/edusoft/bitstream/8531/265/1/Gewgrafia_AB_pidx001127.zip
 Βιολογία Α-Γ Γυμνασίου,
http://photodentro.edu.gr/edusoft/bitstream/8531/263/1/viologia_pidx001152.zip
 Σ.Ε.Π., http://photodentro.edu.gr/edusoft/bitstream/8531/307/1/SEP_pidx001311.zip
 Χημεία Β-Γ Γυμνασίου,
http://photodentro.edu.gr/edusoft/bitstream/8531/264/1/ximeia_b_c_pidx001153.zi
p
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Συστάδα Β1.3 (Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία – Διοίκηση)


CMAP ( συνιστάται το λογισμικό IHMC Cmap Tools, από τον ιστότοπο
http://cmap.ihmc.us/cmaptools/cmaptools-download/),



GeoGebra, https://www.geogebra.org/download



Χελωνόσφαιρα, http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/



Scratch, οιαδήποτε έκδοση 1.4 (https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/) ή 2.0 offline
(https://scratch.mit.edu/scratch2download/) ή online,



Το λογισμικό Edison για τη δημιουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων (δωρεάν demo στο
http://www.edisonlab.com/),



Irridium Chemistry Lab, http://iry.chem.cmu.edu/vlab/download/vlab.1.5.0.jre.zip



πλατφόρμες blogs, wikis,



GoogleDrive και googledocs, ή συναφείς εφαρμογές



Google Earth, https://earth.google.com/download-earth.html



Java για Ph.E.T.,Applets, https://java.com/en/download/



padlet, linoit, glogster

Συστάδα Β1.4 (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)


CmapTools: http://cmap.ihmc.us/cmaptools/cmaptools-download/



TuxPaint: http://www.tuxpaint.org



Εικονική μηχανή, Java: https://java.com/en

Σημείωση: Οι παραπάνω κατάλογοι ενδέχεται να υποστούν στο μέλλον μικρές
τροποποιήσεις, ως αποτέλεσμα επικαιροποιήσεων του διδακτικού υλικού των
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή τα Κ.Σ.Ε. θα πρέπει να ανταποκριθούν
στις νέες απαιτήσεις.
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