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Συμμετοχι ςτθν Κοινότθτα του LAMS
Για τθν εφρεςθ/λιψθ ζτοιμων ολοκλθρωμζνων μακθμάτων, επιμζρουσ
ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, ςχεδίων μακθμάτων, περιγραμμάτων
(templates) ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων αλλά και για τθ δθμοςίευςθ/διάκεςθ
των δικϊν ςασ μακθμάτων – ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων πρζπει να είςτε εγγεγραμμζνοι
ςτθν κοινότθτα του LAMS (LAMS Community)
Η ςυμμετοχι ςασ ςτθν κοινότθτα είναι ςθμαντικι αφοφ ςασ δίνει τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ
απόψεων, ιδεϊν και προτάςεων για τθ βελτίωςθ του LAMS και του εκπαιδευτικοφ ςασ ζργου

Α. Περιιγθςθ ςτθν κοινότθτα του LAMS
2.

Είςοδοσ ςτην κοινότητα …

Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα

http://www.lamscommunity.org
Για να ςυνδεκοφμε πρζπει να
ειςαγάγουμε το e-mail μασ και τον
κωδικό (ςυνθηματικό) μασ αφοφ ζχουμε
εγγραφεί ςτθν κοινότθτα του LAMS.
 Εάν δεν ζχετε ιδθ εγγραφεί ςτθν
κοινότθτα κα πρζπει να
δθμιουργιςετε ζνα λογαριαςμό
για να εγγραφείτε δωρεάν μζλθ,
πιζηοντασ το ςφνδεςμο
“Register”.

Εγγραφή ςτην κοινότητα LAMS

*ΜΟΝΟ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ !+

Μετά το κλικ ςτο ςφνδεςμο “Register”
ανοίγει θ Καρτζλα Εγγραφισ
(Registration Form) ςτθν κοινότθτα.
Πληκτρολογήςτε:






Δ/νςθ Ηλ. Σαχυδρομείου ςασ (Email)
Μικρό Όνομα/τα (First names)
Επϊνυμο (Last name)
Κωδικό Πρόςβαςθσ (Password)
Επαλθκεφςτε τον Κωδικό Πρόςβαςθσ
(Password Confirmation)
 Προβαλλόμενο Όνομα (Screen name)
 Επιλζξετε …  Ζχω διαβάςει και
ςυμφωνϊ τουσ Όρουσ & τισ
Προχποκζςεισ (Terms & Condition)

Κάντε κλικ ςτο ΟΚ για να εγγραφείτε.
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3. Το περιβάλλον τησ κοινότητασ
Προςφζρει:
Χώρουσ ςυηθτιςεων “forum”, όπου
μποροφμε να βροφμε απαντιςεισ
ςτισ απορίεσ, αλλά και μια μεγάλθ
Ζτοιμεσ
διδακτικζσ/μακθςιακζσ
προτάςεισ κάτω από τον τίτλο
“LAMS SEQUENCES”

4.

Εφρεςη - προεπιςκόπηςη –
λήψη ακολουθίασ

τον κατάλογο των διατικζμενων
ακολουκιϊν μπορείτε να κάντε κλικ ςτον
τίτλο μιασ από αυτζσ για να δείτε τα
ςτοιχεία τθσ.
τθν καρτζλα κάκε
ακολουκίασ
δραςτθριοτιτων
–
μακιματοσ
μπορείτε να δείτε μια
ςφντομθ περιγραφι και άλλα ςτοιχεία
ν
(μεταδεδομζνα).
τισ περιςςότερεσ από αυτζσ δίνεται θ
δυνατότθτα προεπιςκόπθςθσ.
κάντε κλικ το ςφνδεςμό “Preview”
(Προεπιςκόπθςθ) για να «δοκιμάςετε»
τθν ακολουκία ωσ εκπαιδευόμενοι.
Μπορείτε ακόμθ, να δείτε όλεσ (View All)
τισ ελεφκερα διατικζμενεσ ακολουκίεσ,
να δείτε ακολουκίεσ που εςείσ (My
Sequences)
ζχετε
διακζςει
ςτθν
κοινότθτα ι να αναηθτιςτε κάποια
ςυγκεκριμζνθ ειςάγοντασ λζξεισ-κλειδιά
ςτο πεδίο Αναηιτθςθ (Search).
5.

 Για να λάβετε (μεταφορτϊςετε) το αρχείο (ςε
μορφι ςυμπιεςμζνου αρχείου .zip) τθσ
ακολουκίασ ςτο δίςκο ςασ και να το
αποκθκεφςετε τοπικά, κάντε κλικ ςτο
ςφνδεςμο “Download”

Ειςαγωγή – Επεξεργαςία υπάρχουςασ ακολουθίασ

Αφοφ ζχετε λάβει και αποκθκεφςει μια
ακολουκία μπορείτε να τθν ειςαγάγετε,
να τθν επεξεργαςτείτε και να τθν
επαναχρθςιμοποιιςετε.
υνδεκείτε ωσ υγγραφζασ από τθν
Αρχικι ελίδα πλθκρολογϊντασ το όνομα
(Username) και τον κωδικό (Password)
ςτα αντίςτοιχα πλαίςια και πατιςτε το
Login.
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6. Από το μενοφ “Αρχείο” επιλζξτε
“Ειςαγωγι”, και κάντε κλικ ςτο
κουμπί “Αναηιτθςθ”.

7. Εντοπίςτε το ςυμπιεςμζνο αρχείο .zip
ςτο
φάκελο
που
το
ζχετε
αποκθκεφςει
και
πατιςτε
“Ειςαγωγι”.
Μετά από 1-2’ θ ακολουκία εμφανίηεται
ςτο χϊρο του ςυγγραφζα.
Ακολοφκωσ επεξεργαςτείτε τθν ακολουκία
όπωσ
μάκαμε
ςτθν
ενότθτα
«Εκπαιδεφομαι ωσ υγγραφζασ».
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Β. Ειςαγωγι ακολουκίασ ςτο περιβάλλον «υγγραφζα»
απευκείασ από τθν Κοινότθτα του LAMS
(Προχπόθεςη η φπαρξη λογαριαςμοφ ςασ ςτην κοινότητα LAMS)
1. υνδεκείτε ωσ υγγραφζασ από τθν
Αρχικι ελίδα γράφοντασ το όνομα
(Username) και τον κωδικό (Password)
ςτα αντίςτοιχα πλαίςια και πατιςτε το
Login.

2. Μεταβείτε
ςτο
περιβάλλον
“υγγραφζα” και από το μενοφ
“Αρχείο” επιλζγουμε “Ειςαγωγι από
τθν Κοινότθτα του LAMS…”.

3. Ειςάγετε όνομα χριςτθ και κωδικό και
ακολουκοφμε τθν ίδια διαδικαςία
αναηιτθςθσ και αποκικευςθσ μιασ
ακολουκίασ

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε τα παρακάτω animations:
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/Importing+and+Exporting+Sequences
http://wiki.lamsfoundation.org/pages/viewpage.action?pageId=6094870
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