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Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 2 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

To Αποθετήριο Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (Φωτόδεντρο LOR) φιλοξενεί 

σήμερα 9.653 ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, όπως προσομοιώσεις, 

διερευνήσεις, πειράματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, χάρτες κ.ά., που αφορούν σε ένα 

ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών στόχων του Δημοτικού, 

Γυμνασίου και Λυκείου.  

Τα περισσότερα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 

του έργου Ψηφιακό Σχολείο Ι, κατά το διάστημα 2010-2015, καθώς και του έργου 

Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ, κατά το διάστημα 2017-2020 (περιλαμβάνονται και κάποια 

αντικείμενα που ανακτήθηκαν από παλιότερα λογισμικά).  

Για την ανάπτυξη των μαθησιακών αντικειμένων, αξιοποιήθηκαν λογισμικά και 

εργαλεία όπως Adobe Flash Pro, Articulate Studio (Engage, Presenter, Storyline, Quiz 

Maker), Geogebra (v3, v4 και HTML5), Unity 3D, ComicLab, Gmol, CrazyTalk 

Animator Pro, Αβάκιο ΙΙ / E-Slate -click and play version, Hot Potatoes v.6, Java & 

Javascript Authoring Tools, Google Earth και Google Maps Api κ.ά. 

Για τη διαδικτυακή (online) αναπαραγωγή των μαθησιακών αντικειμένων 

τεχνολογίας flash, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση και χρήση του πρόσθετου 

λογισμικού Adobe Flash Player. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί φυλλομετρητές 

εφάρμοσαν πολιτικές ασφαλείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση πρόσθετων 

λογισμικών. Από το τέλος του 2020 δε, σταμάτησε και η υποστήριξη και διάθεση 

του flash από την ίδια την Adobe, ενώ από τις 12/1/2021 διακόπηκε η δυνατότητα 

χρήσης του πρόσθετου λογισμικού Αdobe Flash Player στους φυλλομετρητές που 

ήταν ήδη εγκατεστημένο. 

Γνωρίζοντας την παραπάνω πολιτική και εξέλιξη, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και ειδικότερα 

η ομάδα λειτουργίας των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο, έχει ξεκινήσει από το 2015 

συστηματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του θέματος, με στόχο τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μαθησιακών αντικειμένων του 

Φωτόδεντρου.  

Βασική κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας  HTML5 για την ανάπτυξη 

όλων των νέων μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου από το 2015 και μετά 

και, παράλληλα, η σταδιακή επικαιροποίηση και μετατροπή σε HTML5 των 

παλιότερων μαθησιακών αντικειμένων που βασίζονται σε τεχνολογίες Flash (ή και σε 

άλλες τεχνολογίες που απαιτούν πρόσθετα, όπως Unity και Java).   

Έτσι, στο έργο «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ» (2017-2020) αναπτύχθηκαν 900 νέα μαθησιακά 

σε HTML5, ενώ μετατράπηκαν σε HTML5 περίπου 3.400 μαθησιακά αντικείμενα 

από Flash ή άλλες τεχνολογίες (όπως Geogebra v3/v4).  

Επιπλέον, στο πλαίσιο έργου συντήρησης του περιεχομένου του Φωτόδεντρου, που 

υλοποιεί το ΙΤΥΕ με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΙΘ, το 2020 επικαιροποιήθηκαν 

πλήρως (επαναδημιουργήθηκαν σε HTML5) ογδόντα (80) επιλεγμένα μαθησιακά 

αντικείμενα Φυσικής. Παράλληλα, στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η μετατροπή 

σε HTML5 άλλων 90 flash αντικειμένων Γερμανικής Γλώσσας.    

Το 2021-22 προβλέπεται να μετατραπούν ή/και να επικαιροποιηθούν πλήρως 

(επαναδημιουργία σε HTML5) επιπλέον 200 επιλεγμένα μαθησιακά αντικείμενα flash. 

Τα μαθησιακά αντικείμενα flash στο Φωτόδεντρο LOR 

 



Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 3 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση (Φεβρουάριος 2021) στο Φωτόδεντρο LOR θα 

βρείτε:  

 6.892 μαθησιακά αντικείμενα πλήρως λειτουργικά (σε HTML5 ή άλλες 
τεχνολογίες) 
 

 2.761 μαθησιακά αντικείμενα σε flash που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη 
λειτουργία τους στους διάφορους φυλλομετρητές.  

 
Η αναλυτική λίστα με όλα τα μαθησιακά αντικείμενα flash που φιλοξενούνται 
στο Φωτόδεντρο LOR, οργανωμένα ανά γνωστικό αντικείμενο / συλλογή, 

δίνεται εδώ: Photodentro_LOR_LO-Flash_plugin-CTI-2021-02-02_v1.1 
 

Για τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου που παραμένουν σε flash, πρόκειται 

σύντομα να αποφασιστεί η γενικότερη πολιτική που θα ακολουθηθεί, ώστε η ύπαρξη 

των μη λειτουργικών flash αντικειμένων να μη δυσχεραίνει την εύρεση και τον 

εντοπισμό των υπόλοιπων λειτουργικών μαθησιακών αντικειμένων του αποθετηρίου.  

Επίσης, μετά από διερεύνηση διάφορων λύσεων για την εκτέλεσή των μαθησιακών 

αντικειμένων flash, με μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας,  παραθέτουμε 

κάτω τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις.  

H απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα της σελίδας Συχνών Ερωτήσεων θα 

ενημερώνεται τακτικά, με οποιαδήποτε νεότερη λύση ή αλλαγή προκύψει. 

Ομάδα λειτουργίας των Αποθετηρίων Φωτόδεντρο 

 

Εναλλακτικές λύσεις για την εκτέλεση των μαθησιακών αντικειμένων flash και 

σχετικές οδηγίες: 

 

1. Χρήση παλιότερης έκδοσης του πρόσθετου λογισμικού Flash Player σε 

φυλλομετρητή Pale Moon (Windows) 

α. Απεγκατάσταση Flash Player 

Σε περίπτωση που έχετε εγκατεστημένο το πρόσθετο λογισμικό Adobe Flash 

Player στον υπολογιστή σας, θα χρειαστεί να κάνετε απεγκατάσταση της έκδοσης 

που έχετε, προτού εγκαταστήσετε την παλαιότερη έκδοση, είτε μέσα από τη 

διαχείριση προγραμμάτων του λειτουργικού σας είτε κατεβάζοντας και 

«τρέχοντας» το κατάλληλο λογισμικό (για Windows) από τη σελίδα της Adobe: 

https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-

windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller  

http://photodentro.edu.gr/files/faq/Photodentro_LOR_LO-Flash_plugin-CTI-2021-02-02_v1.1.xlsx
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html#main_Download_the_Adobe_Flash_Player_uninstaller


Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 4 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

 

Αφού ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση 

του υπολογιστή σας.  

 

 

 

β. Εγκατάσταση Pale Moon και παλαιότερης έκδοσης Adobe Flash Player 

Κάντε λήψη και εκτέλεση των κατάλληλων αρχείων εγκατάστασης για Adobe 

Flash Player Plugin και Pale Moon:  

 Adobe Flash Player Plugin: 
http://photodentro.edu.gr/files/faq/flashplayer32_0r0_344_win.exe 

 Pale Moon: https://www.palemoon.org/download.shtml 
 

! Κατά την εγκατάσταση του Adobe Flash Player είναι σημαντικό να επιλέξετε να 

μη γίνονται ενημερώσεις του πρόσθετου λογισμικού. 

 

http://photodentro.edu.gr/files/faq/flashplayer32_0r0_344_win.exe
https://www.palemoon.org/download.shtml


Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 5 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

 

 



Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 6 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

 

 

γ. Αναπαραγωγή μαθησιακού αντικειμένου flash μέσα από τον Pale Moon 

Μετά την εγκατάσταση της παλιότερης έκδοσης του Flash, τα μαθησιακά 

αντικείμενα τεχνολογίας flash στο Φωτόδεντρο, θα πρέπει να ανοίγουν απευθείας 

μέσα από τον Pale Moon:  

 

 



Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 7 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

 

2. Χρήση του προσομοιωτή (emulator) ruffle.rs ως πρόσθετο στον φυλλομετρητή 

(Chrome/Firefox) 

Σημείωση: O προσομοιωτής αυτός λειτουργεί σωστά μόνο για ένα μέρος των 

μαθησιακών αντικειμένων flash. 

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του πρόσθετου ruffle για τον φυλλομετρητή σας 

(firefox/chrome) από τη σελίδα: https://ruffle.rs/#releases  

 

https://ruffle.rs/#releases


Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 8 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

 

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση του 

πρόσθετου στον φυλλομετρητή σας: 

Google Chrome 

Αποσυμπιέστε το αρχείο zip που κατεβάσατε στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, 

ανοίξτε τον Chrome και μεταβείτε στη σελίδα «chrome://extensions/». 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία για προγραμματιστές και επιλέξτε «Φόρτωση 

ανεπτυγμένης επέκτασης». 

 

 

 



Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 9 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

 

Mozilla Firefox 

Αφού ανοίξετε τον Firefox, μεταβείτε στη σελίδα «about:debugging» και επιλέξτε 

στα αριστερά «This Firefox». Στη συνέχεια, επιλέξτε «Load Temporary Add-on…» 

για να μεταφορτώσετε το αρχείο με επέκταση .xpi που κατεβάσατε από τη σελίδα 

του ruffle.rs (π.χ. ruffle_nightly_2021_01_14_firefox.xpi): 

 

 

 

 



Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 10 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

 

Στη συνέχεια, ανοίγοντας μια σελίδα με περιεχόμενο flash, το πρόσθετο αυτό θα 

κάνει αυτόματα προσομοίωση που σε άλλες περιπτώσεις είναι με επιτυχία, ενώ 

σε άλλες παρουσιάζει προβλήματα στην εμφάνιση του περιεχομένου. 

 

 

3. Xρήση της εφαρμογής Flash Player standalone για την αναπαραγωγή του 

μαθησιακού αντικειμένου τοπικά (Windows/Mac/Linux) 

α. Λήψη της εφαρμογής Flash Player standalone 

Η εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη μέσα από τη σελίδα της Adobe για εφαρμογές 

για προγραμματιστές (https://labs.adobe.com/downloads/flashplayer.html). Οι 

απευθείας σύνδεσμοι του αρχείου εγκατάστασης για καθένα από τα λειτουργικά 

Windows, Mac και Linux είναι οι ακόλουθοι: 

 Εφαρμογή 32-bit standalone για Windows: 
https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/
flashplayer_32_sa.exe  

 Εφαρμογή 32-bit standalone για Mac: 
https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/
flashplayer_32_sa.dmg 

https://labs.adobe.com/downloads/flashplayer.html
https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/flashplayer_32_sa.exe
https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/flashplayer_32_sa.exe
https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/flashplayer_32_sa.dmg
https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/flashplayer_32_sa.dmg


Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 11 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 Εφαρμογή 64-bit standalone για Linux: 
https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/l
inux64/flash_player_sa_linux.x86_64.tar.gz  

 

β. Λήψη μαθησιακού αντικειμένου flash 

Για τη λήψη του μαθησιακού αντικειμένου στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το 

εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα (αναφοράς) του μαθησιακού 

αντικειμένου, στη γραμμή «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ»:   

 

Το  αρχείο που θα κατεβάσετε για ένα μαθησιακό αντικείμενο flash θα είναι είτε 

σε μορφή swf είτε σε μορφή zip. Αν το αρχείο είναι μορφής swf, τότε μπορείτε να 

το ανοίξετε απευθείας με την εφαρμογή Adobe Flash Player standalone με τα 

βήματα που περιγράφονται στη συνέχεια.  

Αν το αρχείο είναι μορφής zip, θα χρειαστεί πρώτα να γίνει αποσυμπίεση των 

περιεχομένων του αρχείου σε έναν φάκελο και να εντοπιστεί το αρχείο swf  του 

μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. story.swf).  

https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/linux64/flash_player_sa_linux.x86_64.tar.gz
https://fpdownload.macromedia.com/pub/labs/flashruntimes/flashplayer/linux64/flash_player_sa_linux.x86_64.tar.gz


Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 12 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

Αν το αρχείο swf δεν είναι στο πάνω επίπεδο του φακέλου του zip, μπορείτε μέσα 

από τον windows explorer να αναζητήσετε στα περιεχόμενα του φακέλου του 

μαθησιακού αντικειμένου αρχεία με κατάληξη .swf. 

 

γ. Αναπαραγωγή του μαθησιακού αντικειμένου με την εφαρμογή Adobe Flash 

Player standalone 

Στη συνέχεια, για την αναπαραγωγή αρχείου swf μέσω της εφαρμογής Flash Player 

standalone, επιλέξτε το αρχείο swf του μαθησιακού αντικειμένου. Mε δεξί κλικ, 

στο μενού που θα εμφανιστεί, πηγαίνετε στην επιλογή «Άνοιγμα με» για άνοιγμα 

του αρχείου με λογισμικό της επιλογής σας. (Στα windows 7, στο υπομενού, 

επιλέξτε «Επιλογή προεπιλεγμένου προγράμματος») 



Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 13 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

Αν στο παράθυρο που εμφανιστεί δεν περιέχεται η εφαρμογή Adobe Flash Player 

32.0 r0, τότε επιλέξτε να βρείτε επιπλέον εφαρμογές στον υπολογιστή σας (στα 

Windows 7, επιλέγετε κάτω δεξιά την «Αναζήτηση…»). Μπορείτε να επιλέξετε 

(τικάρετε) να χρησιμοποιείται πάντα η συγκεκριμένη εφαρμογή για αυτόν τον 

τύπο αρχείων (swf), ώστε να μην χρειαστεί να κάνετε ξανά τη διαδικασία αυτή. 

  

 

 

 

 

 

 

Αναζητήστε και επιλέξτε την εφαρμογή από τον φάκελο του υπολογιστή σας 

όπου την αποθηκεύσατε. Πατήστε ΟΚ και θα ανοίξει στο παράθυρο της 

εφαρμογής το μαθησιακό αντικείμενο flash. 

 



Οδηγίες για την αναπαραγωγή μαθησιακών αντικειμένων flash στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

Μαθησιακά Αντικείμενα 

Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα 14 ΙΤΥΕ @ 2/2/2021 

 

 

 

 

Αν έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείται πάντα το πρόγραμμα αυτό για τα αρχεία 

swf, θα αλλάξει και το εικονίδιο για τα αρχεία swf. 
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