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ΞΞεεκκιιννώώννττααςς  μμεε  ττοο  ΣΣύύσσττηημμαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  

ΜΜααθθηησσιιαακκώώνν  ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ((LLAAMMSS))                                                                                          

Συνδεθήκατε ςτο LAMS, τώρα τι κάνετε; 

Τπάρχουν τρεIσ προβολζσ (ρόλοι): 

 Εκπαιδευόμενοσ  (Learner) 

 Επόπτθσ  (Monitor)  

 υγγραφζασ (Author) 

Ανάλογα με τισ ιδιότητεσ που ζχει κάκε χριςτθσ, 

μετά τθ δθμιουργία του λογαριαςμοφ, ορίηονται 

οι ρόλοι του με αντίςτοιχα δικαιώματα. Από αυτά 

εξαρτάται τι κα βλζπει όταν  ςυνδζεται ςτο LAMS. 

ΗΜΕΙΩΗ: Μπορεί να ζχετε ρόλο: 

 εκπαιδευόμενου (εάν είςτε φοιτητήσ, μαθητήσ, 
ςπουδαςτήσ, ενήλικασ εκπαιδευόμενοσ, αυτο-
εκπαιδευόμενοσ/μανθάνων κλπ),   

 επόπτη (εάν είςτε εκπαιδευτήσ,  δάςκαλοσ, 
καθηγητήσ, ςφμβουλοσ, επιβλζπων καθηγητήσ, 
διευκολυντήσ, ςυντονιςτήσ, διαμεςολαβητήσ),  

 ςυγγραφζα (εάν είςτε ςυγγραφζασ- δημιουργόσ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςχεδιαςτήσ μαθήματοσ - 
δραςτηριοτήτων, ειδικόσ επιςτήμονασ).  
Υπάρχουν και  άλλοι ρόλοι όπωσ οι Διαχειριςτζσ 
(Administrator) του ςυςτήματοσ, Διαχειριςτζσ 
των ςυγγραφζων, των εποπτϊν, των 
μαθημάτων, κηδεμόνων κλπ.  

 

Πώσ εκπονείτε μια ακολουθία δραςτηριοτήτων; 

 Ανάλογα με τουσ ρόλουσ που ςασ ζχουν ανατεκεί και 
τα μακιματα ςτα οποία ςυμμετζχετε ωσ 
εκπαιδευόμενοσ ι ωσ επόπτθσ, οι ομάδεσ με τα 
μακιματα που ςυμμετζχετε ι εποπτεφετε 
εμφανίηονται μετά τθν είςοδό ςασ. 

 Κάντε κλικ πάνω ςτο όνομα τθσ ακολουκίασ , για να 

ξεκινήςετε (ή να ςυνεχίςετε) την εκπόνηςη  μιασ 
ακολουκίασ δραςτθριοτιτων ςτθν οποία ςυμμετζχετε  
ωσ εκπαιδευόμενοσ.   

 

Τι μπορείτε να κάνετε ωσ Εκπαιδευόμενοσ; 

 Να ανοίξετε τθν ακολουκία δραςτθριοτιτων για να 
εργαςτείτε ςτο χώρο μάκθςθσ (οθόνη με δφο πλαίςια). 

 Να πλοθγθκείτε  από το αριςτερό πλαίςιο   (ςτήλη 

προόδου), ςτθ δομι του μακιματοσ και κάτω από 
αυτι  ςτο ςημειωματάριο του εκπαιδευόμενου.  

 Να μελετιςετε-επικοινωνιςετε ςτο δεξιό πλαίςιο που 
κα ζχετε διακζςιμεσ  οδθγίεσ, το υλικό . 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ  

BHMA 1:  Απόκηηζη Λογαριαζμού Υρήζηη (User name / 

Password) ζε ένα LAMS Server 

o Ζηηείζηε να ζαρ εγγράυοσμε (δίνονηας μας  Επώνσμο,  Όνομα, e-

mail) ζηο δικό μαρ  εξςπηπεηηηή (testlams.eap.gr/lams) και να 

ζαρ ανοίξοςμε έναν λογαπιαζμό σπήζηη. 

o Μποπείηε να εγγπαθείηε (Sign up) ζηον εξςπηπεηηηή επίδειξηρ 

(LAMS 2 DEMO SERVER, http://demo.lamscommunity.org/) και 

δημιοσργείζηε μόνοι ζαρ έναν λογαπιαζμό σπήζηη. 

o Αν δεν θέλεηε ακόμη να αποκηήζεηε δικό ζαρ λογαπιαζμό, 

μποπείηε να  σπηζιμοποιείζηε έναν από ηοςρ test λογαπιαζμούρ 

test1/test1, test2/test2, test3/test3 ηος LAMS 2 DEMO SERVER  

BHMA 2: ύνδεζη ζηο ύζηημα Διατείριζης Μαθηζιακών 

Δραζηηριοηήηφν (LAMS)  

 Ξεκινήζηε ένα  ππόγπαμμα πεπιήγηζηρ ζηο Διαδίκηςο (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, …) και ανοίξηε ηην  αρτική ζελίδα ηοσ 

LAMS από ηην  ανηίζηοιση διεύθςνζη π.τ.http:// testlams.eap.gr 

(ή http://demo.lamscommunity.org/lams  )   
 Πληκηπολογήζεηε ηα ζηοισεία ζαρ, δηλαδή ηο  όνομα τρήζηη 

(user name) και  ηον κφδικό (password) ζηα ανηίζηοισα πεδία και 

παηήζηε ηο κοςμπί ύνδεζη (Login)  για να ειζέλθεηε. 

 

http://demo.lamscommunity.org/lams
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Τι μπορείτε να κάνετε ωσ Επόπτησ (καθηγητήσ-ςύμβουλοσ); 

 Να δθμιουργιςετε ζνα νζο μάκθμα (με 
κλικ ςτο ) επιλζγοντασ μια  
ακολουκία δραςτθριοτιτων, τθν  ομάδα 
εκπαιδευομζνων ςτουσ οποίουσ κα 
προτακεί θ εκπόνθςι τθσ και τθν ζναρξθ 
διακεςιμότθτάσ τθσ. 

 Να δείτε ποιοι εκπαιδευόμενοι ζχουν 
ξεκινιςει τθν εκπόνθςθ των δραςτθριο-
τιτων και που βρίςκονται, ώςτε να τουσ 
διευκολφνετε ανάλογα.  

 Να ανατροφοδοτείτε και να βελτιώνετε, 
ςυμπλθρώνετε τισ δραςτθριότθτεσ και το 
περιεχόμενό τουσ. 

 Να εξάγετε το φάκελο εργαςιών των 
εκπαιδευομζνων και να βακμολογείτε τισ 
εργαςίεσ τουσ.  

 

 Τι μπορείτε να κάνετε ωσ Συγγραφέασ; 

 Να ςφρετε εργαλεία ςτον χώρο ςυγγραφισ 
από τθν εργαλειοκικθ ςτα αριςτερά του 
παρακφρου ςφμφωνα με το πλάνο του 
μακιματοσ που κα δθμιουργιςετε. 

 Να ςυμπληρϊςτε τισ καρτζλεσ ιδιοτήτων με 
οδθγίεσ, περιεχόμενο, ερωτιςεισ,  πθγζσ με 
διπλό κλικ ςτα  εργαλεία δραςτθριοτιτων 
ςτο χώρο ςυγγραφισ. 

 Να διαχειριςτείτε τισ δραςτηριότητεσ (με 
τα εργαλεία διαχείριςθσ δραςτθριότθτασ,  

ςτο επάνω μζροσ του παρακφρου) και να 
δημιουργήςετε μεταβάςεισ μεταξφ τουσ 
(κρατώντασ το Ctrl ι με κλικ ςτα κουμπιά 
«μετάβαςθ» ι/και «ροι») για να ορίςετε τθ 
ροή και διακλαδώςεισ δραςτθριοτιτων. 

 Να διαγράψετε δραςτηριότητεσ και 
μεταβάςεισ ςφροντασ τισ ςτον κάδο 
ανακφκλωςθσ προκειμζνου. 

 Να αποθηκεφςετε τθν ακολουκία που 
δθμιουργιςατε. 

 Να δείτε τθν ακολουκία όπωσ κα τθ 
βλζπουν οι  εκπαιδευόμενοι, με κλικ ςτο 
κουμπί «Προεπιςκόπηςη».  

Αντιμετϊπιςη προβλημάτων 
 Αν ζχετε αργή ςφνδεςη, την πρϊτη φορά ίςωσ  χρειαςτεί να περιμζνετε 5”-15” για να ανοίξει  το νζο παράθυρο.   

 Αν δεν βλζπετε το νζο παράθυρο, ελζγξετε μήπωσ είναι «κρυμμζνο» πίςω από αυτό που βλζπετε εκείνη τη ςτιγμή. 
 Αν ζχετε μήνυμα ότι δεν επιτρζπονται τα αναδυόμενα παράθυρα ελζγξτε εάν είναι απενεργοποιημζνοσ ο pop-up blocker ή 

επιτρζψτε το άνοιγμα από την ηλεκτρονική διεφθυνςη του server. 
 Βεβαιωθείτε ότι ζχετε εγκαταςτήςει τον Flash Player (αν και μπορείτε από το προφίλ χρήςτη να ορίςετε ότι δουλεφετε 

χωρίσ αυτόν).  

http://saturn.melcoe.mq.edu.au/lams/doc/Popup_Window_Blockers.pdf
http://saturn.melcoe.mq.edu.au/lams/doc/Popup_Window_Blockers.pdf

