
Εγκατάσταση & Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού GCompris 

Αγαπημένα μου παιδιά τι κάνετε; Εύχομαι να είστε όλοι καλά και 

να περνάτε όσο πιο ευχάριστα γίνεται το χρόνο σας μέσα στο σπίτι. 

Εμείς δυστυχώς θα αργήσουμε ακόμη να τα πούμε από κοντά. 

Όμως, με τη βοήθεια της ιστοσελίδας του σχολείου μπορούμε να 

επικοινωνούμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε δραστηριότητες 

που κάναμε και στο σχολείο. 

Παρακάτω θα σας δείξω τα βήματα που απαιτούνται για να 

εγκαταστήσετε το Λογισμικό με ασκήσεις και παιχνίδια που 

δουλεύαμε περισσότερο στο σχολείο. Εδώ θα ήθελα να έχετε τη 

βοήθεια των δικών σας για να μην δυσκολευτείτε. Τα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής: 

Βήμα 1ο: Στη μηχανή αναζήτησης Google θα γράψετε τη λέξη στα 

αγγλικά gcompris, και θα πατήσετε το πλήκτρο enter, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 



 

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα 

επιλέξετε την πρώτη επιλογή GCompris Εκπαιδευτικό 

Λογισμικό (όπως δείχνει ο κόκκινος κύκλος), βλ. Εικόνα: 

 

Βήμα 3ο: Έπειτα θα μπείτε στην ιστοσελίδα του Λογισμικού, 

κάνοντας κλικ στο μεγάλο πράσινο πλαίσιο που γράφει Λήψη του 

 
 

 



GCompris και θα επιλέξετε με κλικ τις επιλογές που σας δίνει 

(μέσα στον κόκκινο κύκλο), βλ. Εικόνες: 

 

 

 

 



 

 

Βήμα 4ο: Στο τέλος όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η οποία θα 

διαρκέσει κάποια λεπτά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το παρακάτω 

μήνυμα και σε κάθε παράθυρο που βγαίνει επιλέγεται αυτό που 

σας έχω κυκλώσει με κόκκινο, βλ. Εικόνες: 
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➔ Είναι σημαντικό, επίσης, να σημειώσω ότι όταν θα ανοίξετε 

το Λογισμικό, η γλώσσα θα είναι στα αγγλικά. Για να το 

ρυθμίσετε στα Ελληνικά λοιπόν, πρέπει: 

 Όταν ανοίξετε το πρόγραμμα να επιλέξετε το 

εικονίδιο με το κατσαβίδι για να βρεθείτε στις 

  

 

 



ρυθμίσεις του προγράμματος και να επιλέξετε τη 

γλώσσα που επιθυμείτε.  

Για να εφαρμοστεί η ρύθμιση είναι απαραίτητη η 

επανεκκίνηση του προγράμματος. 

 

 

Μετά απ’ αυτό είστε έτοιμοι να επιλέξετε τις δραστηριότητες 

που επιθυμείτε! 

Περισσότερες Δραστηριότητες Πληροφορικής μπορείτε να 

βρείτε επιλέγοντας το εικονίδιο με τη γατούλα. 

 

 


