
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ DEBIAN JESSIE

Εργαλεία συστήματος: 

 Wine: windows emulation εφαρμογή συμβατότητας που επιτρέπει σε windows εφαρμογές

να τρέχουν σε unix-like συστήματα 

 Gparted: διαμερισματοποίηση δίσκων

 partimage: backUp δίσκων

Εφαρμογές γραφείου:

 LibreWriter: επεξεργαστής κειμένου της σουίτας LibreOffice

 LibreCalc:επεξεργαστής λογιστικών φύλλων της σουίτας LibreOffice

 LibreMath: επεξεργαστής μαθηματικών τύπων της σουίτας LibreOffice

 LibreImpress: λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων της σουίτας LibreOffice

 LibreOffice Base: εφαρμογή βάσεων δεδομένων της σουίτας LibreOffice

 Kmail:  λογισμικό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - συστατικό του Kontact,  του

διαχειριστή προσωπικών πληροφοριών του KDE

 KaddressBook: λογισμικό διαχείρισης επαφών του Kontact

 Korganizer: λογισμικό personal organizer του Kontact

 Icedove: mail client (εναλλακτικός του Thunderbird)

Viewers:

 Okular: προβολέας εγγράφων

 Qwenview: Προβολέας εικόνων του KDE

Eφαρμογές γραφικών: 

 Ksnapshot:εφαρμογή που επιτρέπει την λήψη screenshots της οθόνης και αποτελεί μέλος

του πακέτου λογισμικού του KDE.

  LibreOfficeDraw: πρόγραμμα σχεδίασης / ζωγραφικής της σουίτας LibreOffice

 Gimp: δωρεάν και ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας γραφικών τύπου raster

 LibreCAD: εφαρμογή CAD

 Scribus: εφαρμογή για σελιδοποίηση εγγράφων (DTP)

 Inkscape: επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών



 Kolourpaint4: Πρόγραμμα Ζωγραφικής

Εφαρμογές browser:

 Mozilla firefox

 Google chrome

 Konqueror default ενσωματωμένος στο kde desktop

Εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης και μεταφοράς αρχείων:

 Filezilla: graphical ftp client 

Εγκατεστημένοι Εξυπηρετητές:

 Apache 2 : Εξυπηρετητής Web

 Open SSH: Εξυπηρετητής απομακρυσμένης Διαχείρισης

Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού:

 Ninja-IDE: περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογών σε Python

 Geany: ελαφρύς editor για κώδικα 

 Greenfoot:  oλοκληρωμένο  περιβάλλον  ανάπτυξης  εφαρμογών  για  τη  διδασκαλία

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με  Java

 GNUSim8085: γραφικός προσομοιωτής, συμβολομεταφραστής και αποσφαλματωτής για

τον Intel 8085 μικροεπεξεργαστή

 Python: Γλώσσα προγραμματισμού 

 Arduino IDE: Γλώσσα προγραμματισμού 

 Netbeans: κειμενογράφος για προγραμματιστές  

 Eclipse: Περιβάλλον προγραμματισμού

 python IDLE: Περιβάλλον προγραμματισμού python

 Php5: Γλώσσα προγραμματισμού

 Sublime: Κειμενογράφος για προγραμματιστές 

Εργαλεία αναπαραγωγής/ δημιουργίας/ επεξεργασίας περιεχομένου ψηφιακών πολυμέσων:

 Videolan (VLC): multimedia player 

 VLC Movie Creator: Δημιουργία Video

 Dragon Player

 Kmix: sound mixer

 Juk: audio jukebox application



 Adobe Flash

 K3b: εργαλείο εγγραφής CD/DVD

 Audacity: πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης

 Openshot: εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο

 Blender: 3D λογισμικό γραφικών για την δημιουργία animation, οπτικών εφέ κ.α.

 Ardour: λογισμικό επεξεργασίας και εγγραφής ήχου

 Hydrogen: open source drum machine

 Audacious: Αναπαραγωγή ήχου 

 Avidemux: Επεξεργασία βίντεο(Αντίστοιχο του Adobe Premier) 

 Rosegarden: περιβάλλον  μουσικής  σύνθεσης  και  επεξεργασίας  (MIDI  sequencer,  rich

understanding of music notation, basic support for digital audio)

 LMMS: εφαρμογή παραγωγής μουσικής

 Mixxx: Μίξη ήχου 

Εργαλεία εγγραφής οπτικών δίσκων:

 k3b: εγγραφή CD/DVD

Εργαλεία Αρχειοθέτησης:

 Ark: tar, gzip, bzip2, zip, rar

Εργαλεία ανάγνωσης ροών:

 Akregator: KDE feed reader

Εργαλεία διαχείρισης λογισμικού:

 Apper: εγκατάσταση/απεγκατάσταση προγραμμάτων

Υποστήριξη Java:

 OpenJDK Java 7

 Oracle Java 8

Υποστήριξη:

 Samba: Υποστήριξη SMB (Server Message Block),NetBIOS, CIFS, MSRPC, WINS, NT

Domain,  Security  Accounts  Manager  (SAM) Satabase,  Local  Security  Authority  (LSA)

service, Active Directory Logon κ.α.)

 Mysql: Σύστημα διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων



Επικοινωνία:

 Pidgin:  Ανταλλαγή  μηνυμάτων.  Υποστηρίζει  τα  πρωτόκολλα  AIM,  Google  Talk,

Jabber/XMPP, MSN, Yahoo κ.τ.λ.

 Ekiga: Voip, Video Conference, Instant Messaging

 Linphone: Τηλεφωνικές κλήσεις 

Εκπαιδευτικό λογισμικό:

 Gcompris: Σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού με δραστηριότητες για παιδιά 2 έως 10 ετών

 Childsplay: Εκπαιδευτικό πακέτο δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας

 PysioGame: Εκπαιδευτικό πακέτο δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και δημοτικής

εκπαίδευσης

 extremeracer: Εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης χρήσης υπολογιστή

 tuxtype: Εκμάθηση πληκτρολόγησης

 tuxpuck: Εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης χρήσης υπολογιστή

 tuxpaint: Ζωγραφική

 tuxfootball: Εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης χρήσης υπολογιστή

 kollision: Εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης χρήσης υπολογιστή

 kapman: Εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης χρήσης υπολογιστή

 kblocks: Εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης χρήσης υπολογιστή

 ktuberling: Εκπαιδευτικό παιχνίδι εκμάθησης χρήσης υπολογιστή

 Blinken: Παιχνίδι μνήμης 

 Lightbot: Παιχνίδι εκμάθησης προγραμματισμού (online)

 Tuxguitar: Πρόγραμμα μουσικής

 Tuxmath: Πρόγραμμα μαθηματικών

 Geogebra: Διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό γεωμετρίας 

 Μαθαίνω τη γλώσσα μου: Εκπαιδευτική εφαρμογή για την νεοελληνική γλώσσα

 Τα κουρδιστά φρούτα: Μουσικοκινητική μέθοδος

 Οι απορίες του Αντωνάκη: Παράσταση κουκλοθεάτρου

 Kgeography: Λογισμικό Γεωγραφίας

 Kig: Λογισμικό Αλληλεπιδραστικής Γεωμετρίας 



 Fungooms: Εκπαιδευτικά παιχνίδια (online)

 Thenumberrace: Εφαρμογή για τη δυσαριθμησία

 Scratch: περιβάλλον ανάπτυξης για εκμάθηση προγραμματισμού

 Xmind: λογισμικό εννοιολογικής  χαρτογράφησης  και  καταιγισμού ιδεών (mind-mapping

and brainstorming software)

 Microworlds  Pro: προγραμματιστικό  πολυμεσικό  περιβάλλον  που χρησιμοποιεί  τη

γλώσσα προγραμματισμού Logo.

 Marble: virtual globe and world atlas

 Kturtle: educational programming environment

 Step: διαδραστικός εξομοιωτής φυσικών επιστημών

 Μαθηματικα Α-Β, Γ-Δ, Ε-ΣΤ Δημοτικού

 Ιστορία Γ-Δ, Ε-ΣΤ

 Γεωγραφία Ε-ΣΤ

 Γλώσσα Α-Β, Γ-Δ, Ε-ΣΤ

 Εικαστικά Α-ΣΤ

 Μουσική Α-ΣΤ

 Αγγλικά Δ-Ε

 Αγγλικα ΣΤ

 Θρησκευτικά Γ-Δ, Ε-ΣΤ

 Κοινωνική και ΠΟλιτική Αγωγή Ε-ΣΤ

 Stellarium: λογισμικό αστροπαρατήρησης (εμφανίζει έναν ρεαλιστικό ουρανό σε 3D)

 Celestia: λογισμικό 3D προσομοίωσης του ηλιακού συστήματος

 Asymptopia: εφαρμογή για τη δημιουργία σταυρόλεξων με μαθηματικές πράξεις

 Αβάκιο:  «ανοιχτό»  εκπαιδευτικό  λογισμικό  διερευνητικής  μάθησης  βασισμένο  στην

αρχιτεκτονική ψηφίδων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων

 Ανακαλύπτω τον κόσμο μέσα από τον υπολογιστή: Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που

περιέχει  βασικές  έννοιες  των  γνωστικών  αντικειμένων  της  γλώσσας,  των  μαθηματικών,  της

πληροφορικής και της γεωγραφίας

 Περιβάλλον- η προστασία του δάσους: Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που σαν στόχο έχει

να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τριες για την ανάγκη προστασίας του δάσους

 Στο  σταυροδρόμι  των  ηπείρων  –  Η  ζωή  στην  βυζαντινή  αυτοκρατορία:  Λογισμικό



διερευνητικού χαρακτήρα, και με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντινού πολιτισμού, μέσα από τον

συνδυασμό της σχολικής γνώσης και της προσφερόμενης από το διαδίκτυο πληροφόρησης

 Πολιτικά  και  διπλωματικά  γεγονότα  της  νεότερης  ιστορίας  μας:  Ολοκληρωμένο

εκπαιδευτικό πακέτο, με κύριο αντικείμενο την κατανόηση της διπλωματικής δραστηριότητας και των

πολιτικών πράξεων που συντελέστηκαν τα τελευταία  200 περίπου χρόνια της νεότερης ελληνικής

ιστορίας

 Palapeli: Παιχνίδι με Puzzle

 Kalgebra: Graph Calculator

 Kalzium: Πίνακας περιοδικών στοιχείων

 Cantor: KDE Frontend to Mathematical Software

 Kanagram: Letter Order Game

 Kbrunch: Πρόγραμμα για κλάσματα, ποσοστά

 Khangman: Παιχνίδι κρεμάλα

 Kmplot: Σχεδιασμος γραφημάτων

 Kst: Data Viewer

 Kstars: Πλανητάριο

 Biogenesis: Προσομείωση ανάπτυξης μονοκυτταρων οργανισμών

 Ταξινομούμε: Εκπαιδευτικός μικρόκοσμος του Αβακίου για τη διδασκαλία της Στατιστικής

και των Πιθανοτήτων

 Ηροδότου  Ιστορίες  Α΄-  Β΄: Ηλεκτρονικό  υποστηρικτικό  υλικό  για  τη  διδασκαλία  του

μαθήματος «Ηροδότου Ιστορίες» στις Α´ - Β´ τάξεις του Γυμνασίου

 Γαλλικά Α' - Γ': Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των Γαλλικών στις Α

´ - Γ´ τάξεις του Γυμνασίου 

 Ιστορία Α΄- Γ΄: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α´ -

Γ´ τάξεις του Γυμνασίου

 Βιολογία Α΄- Γ΄: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Βιολογίας στις Α

´ - Γ´ τάξεις του Γυμνασίου 

 Φυσική Αγωγή Α΄- Γ΄: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Φυσικής

Αγωγής στις Α´ - Γ´ τάξεις του Γυμνασίου 

 Θρησκευτικά Α΄- Γ΄: Ηλεκτρονικό  υποστηρικτικό  υλικό  για  τη  διδασκαλία  των

Θρησκευτικών στις Α´ - Γ´ τάξεις του Γυμνασίου 

 Πληροφορική  Α΄  -  Γ΄: Ηλεκτρονικό  υποστηρικτικό  υλικό  για  τη  διδασκαλία  της



Πληροφορικής στις Α´ - Γ´ τάξεις του Γυμνασίου 

 ObjectKarel: Περιβάλλον για τη διδασκαλία αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού

 Χελωνόκοσμοι: Εκπαιδευτικός Μικρόκοσμος του Αβακίου για δημιουργία μικρόκοσμων

για τα μαθηματικά 

 Mortran Mouse Maze: Προγραμματίστε ένα ποντίκι-ρομπότ να πλοηγείται σε μια ποικιλία

λαβυρίνθων

 Μετανάστες: Εκπαιδευτικός Μικρόκοσμος για την στατιστική παρουσίαση του φαινομένου

της μετανάστευσης 

 Χημεία Β΄ - Γ΄: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Χημείας στις Β´ -

Γ´ τάξεις του Γυμνασίου

 StarLogo TNG: Περιβάλλον προγραμματισμού εκπαιδευτικών παιχνιδιών με χρήση Blocks

 Αγγλικά για προχωρημένους Α΄ - Γ΄: Ηλεκτρονικό  υποστηρικτικό  υλικό  για  τη

διδασκαλία των Αγγλικών για προχωρημένους στις Α´ - Γ´ τάξεις του Γυμνασίου

 Ξένιος: Εκπαιδευτικός Μικρόκοσμος του Αβακίου για τη διδασκαλία των Αγγλικών, των

Γαλλικών και των Γερμανικών

 Τοπική Ιστορία Γ΄  Γυμνασίου: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της

Τοπικής Ιστορίας στη Γ´ τάξη του Γυμνασίου

 Karel: Περιβάλλον για τη διδασκαλία προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το ρομπότ Κarel

 Γερμανικά Α΄ - Γ΄: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των Γερμανικών

στις Α´ - Γ´ τάξεις του Γυμνασίου 

 Ομηρικά  Έπη  Α΄  -  Β΄: Ηλεκτρονικό  υποστηρικτικό  υλικό  για  τη  διδασκαλία  του

μαθήματος «Ομηρικά Έπη» στις Α´ - Β´ τάξεις του Γυμνασίου

 Μυκηναϊκός  Πολιτισμός: Εκπαιδευτικός  μικρόκοσμος  του  Αβακίου,  που  αφορά  την

Μυκηναϊκή ιστορία και πολιτισμό 

 Φυσική Α΄- Γ΄: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Φυσικής στις Β´ -

Γ´ τάξεις του Γυμνασίου 

 Αγγλικά για Αρχάριους Α΄- Γ΄: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των

Αγγλικών για αρχαρίους στις Α´ - Γ´ τάξεις του Γυμνασίου 

 StarLogo: Περιβάλλον μοντελοποίησης των λειτουργιών αποκεντρωμένων συστημάτων 

 Ο  διερμηνευτής  της  Γλώσσας: Ολοκληρωμένο  περιβάλλον  ανάπτυξης  για  την

προγραμματιστικη γλώσσα "Glossa"

 PhET: Interactive simulations for science and math (online)



 WebQuest (zunal.com): Εργαλείο ιστοεξερευνήσεων (online)

 Timeglider: Web-based timeline software (online)

  Blender 3D: Eφαρμογή 3D γραφικών ανοικτού λογισμικού

  KDEnlive: Επεξεργασία βιντεο

  MuseScore: Εφαρμογή Εγγραφής Μουσικού Κειμένου

 Timeline: Εφαρμογή κατασκευής διαδραστικών χρονογραμμών (online)

 Go-Lab:  Global  Online  Science  Labs  for  Inquiry  Learning  at  School  opens  up  online

science laboratories for the large-scale use in school education (online)

 Πλατφόρμα Αίσωπος: Ανοικτο Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (online)

 Kwordquiz: Εργαλείο εκμάθησης λεξιλογίου σε διάφορες γλώσσες, τύπου flashcard

 Maxima: Αλγεβρικό πακέτο

 Molecular Workbench: Εργαλείο μοντελοποίησης και σχεδιασμού πειραμάτων φυσικών

επιστημών

 Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού: Mπορείτε να βρείτε Ανθολόγια Παιδιακά, Μαρτυριών,

Αναγνώσεων,  Λογοτεχνίας,  Έργα  Αναφοράς  και  Συνδέσεις  και  Βιογραφίες  Λογοτεχνών

(online)

 Bedtime  Stories: Ιστορίες  στα  ελληνικά  και  τα  αγγλικά  με  αφήγηση  και  υπότιτλους

(online)

 Storybird: Στο storybird μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας Κοινωνικές Ιστορίες ή και να

βρείτε κάποιες έτοιμες Δωρεάν (online)

 Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Οπτικοακουστικό υλικό για όλα τα μαθήματα (online)

 Jigsawplanet: Δημιουργία puzzle (online)

 Buncee: Πλατφόρμα δημιουργικότητας και παρουσιάσεων (online)

 Tagul: Δημιουργία word cloud (online)

 Thinglink: Διαδικτυακή  πλατφόρμα  μετατροπής  απλών  στατικών  εικόνων  σε  σύνθετες

πολυμεσικές (online)   

 Φωτόδεντρο: Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου (online)

 Virtual Chemistry Lab: Εικονικό εργαστήρι χημείας

 Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί: Μαθηματικά

 Δημόσιος  &  Ιδιωτικός  Βίος  στην  Αρχαία  Ελλάδα:  Για  τη  διδασκαλία  της  αρχαίας

ελληνικής γλώσσας με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας 



 Ταξίδι σε ένα δίκτυο: Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο που έχει ως κεντρικό άξονα για

όλες τις δραστηριότητές του τα Δίκτυα Υπολογιστών

 Octave: μαθηματικό πακέτο για αριθμητικούς και άλλους υπολογισμούς

 ΙΜΕ: εκπαιδευτικό λογισμικό του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού "Η Ελληνική Ιστορία

στο Διαδίκτυο" (on-line)

 Gene Explorer: διαδραστική προσομοίωση της δομής και έκφρασης των γονιδίων

 Protein Investigator: διαδραστικό λογισμικό εξερεύνησης της δομής και λειτουργιών των

πρωτεϊνών

 LAMS: Πλατφόρμα δημιουργίας μαθήματος

 gravit: Εργαλείο προσομοίωσης της βαρύτητας 

 xplanets: Εργαλείο προσομοίωσης του ηλιακού συστήματος

 PhysicsLab: Πρόγραμμα Φυσικής για την εκπαίδευση

 Falstad: Προσομοιωτής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

 KiCAD: Σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD 

 Logisim: Σχεδιασμός και προσομοίωση ψηφιακών λογικών κυκλωμάτων 

 Oregano: Προσομοιωτής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

 Fritzing: Open-source hardware initiative that makes electronics accessible as a creative

material for anyone

 electric: Circuit Simulator

 LibreCAD: Σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD 

 FreeCAD: Σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD

 Dia: Σχεδίαση διαγραμμάτων (ροής, δικτυακά, βάσεων δεδομένων κ.α) 

 Encyclopedia of Life: Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 

 Dolibar ERP/CRM: Σύστημα σχεδίασης επιχειρηματικών πόρων 

 biodigital: 3D προσομοιωτής ανθρώπινου σώματος 

 hybridmedicalanimation: 3D animation studio επιστημονικής ιατρικής 

 ΙnnerBody: Εφαρμογή προσομοίωσης της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος 

 ZygoteBody: 3D εργαλείο της ανθρώπινης ανατομίας για μελέτη του ανθρώπινου σώματος.

 Art of Illusion: 3D-modeller, renderer and raytracer 

 K-3D: GPL'd 3D modelling and animation system 



 Seamonkey: Internet browser, email & newsgroup client with an included web feed reader,

HTML editor, IRC chat and web development tools (Αντίστιχο του Dreamweaver) 

 Common  Open  Research  Emulator  (CORE):  Εκπαιδευτικό  για  την  Λειτουργία  των

δικτύων η/υ. 

 GnuCash: Double entry accounting solution for small businesses and individuals 

 PSPP: Στατιστική ανάλυση 

 R: Στατιστική 

 KmyMoney: Προσωπικός Οικονομικός Διαχειριστής 

 Redmine: Project Managment System 

 Hotel Druid: Hotel Managment System 

 GRASS GIS: Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 

 QGIS: Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 

 NUT: Πρόγραμμα διατροφής 

Εκαπιδευτικό λογισμικό που ενσωματώθηκε στις διανομές με αμελητέα προβλήματα:

 Χημεία Β΄ - Γ΄: Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Χημείας στις Β´ -

Γ´ τάξεις του Γυμνασίου (εκτελείται σωστά αλλά δεν παίζουν κάποιες προσομοιώσεις οι

οποίες χρειάζονται  shockwave player  plugin το οποίο είναι παρωχημένο και  ουδέποτε

υποστηρίχθηκε από Linux. Επίσης δεν εμφανίζονται κάποια μοριακά μοντέλα τα οποία

χρειάζονται  MDLChime το οποίο επίσης είναι παρωχημένο και έχει εγκαταλειφθεί)

Ενδεικτικά προβλήματα εκπαιδευτικού λογισμικού που δεν ενσωματώθηκε στις διανομές:

 OpenSancore: Λογισμικό διαδραστικών πινάκων (δεν υποστηρίζεται σε Debian)

 Alice: 3D programming environment (αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθεί λόγω μεγάλου

όγκου της εφαρμογής)

 Sebran  και  miniSebran:  εκπαιδευτική  σουίτα  προσχολικής  αγωγής  και  δημοτικής

εκπαίδευσης (υποστηρίζεται μόνο απο Windows, δεν εκτελείται σωστά με wine)

 2+2: εκπαιδευτική σουίτα προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης (υποστηρίζεται

μόνο απο Windows, δεν εκτελείται σωστά με wine)

 Voki:  Δημιουργία  speaking  avatars  (online)  (αφαιρέθηκε  γιατί  δεν  διατίθεται  πλέον

δωρεάν)

 Awwapp:  Web  whiteboard  drawing  (online)  (αφαιρέθηκε  γιατί  δεν  διατίθεται  πλέον

δωρεάν)
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