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LAMS - Οδηγόσ Εκπαιδευόμενου
Τι εύναι το LAMS
Το Σύςτημα Διαχεύριςησ Μαθηςιακών Δραςτηριοτότων (LAMS)
εύναι μύα Διαδικτυακό υπηρεςύα που διευκολύνει τη διδαςκαλύα
και τη μϊθηςη μϋςα από τισ δυνατότητεσ :
 ανϊθεςησ Ακολουθιών Δραςτηριοτότων
(Sequences/Lessons) ςε Εκπαιδευόμενουσ
(Learners)
 δημιουργύασ από τουσ υγγραφεύσ (Authors),
 εποπτεύασ – ςυντονιςμού τησ εκπόνηςησ (off line ό
on line) από τουσ Επόπτεσ (Monitors)
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πλοηγούνται ςτισ δραςτηριότητεσ όπωσ
ςε ϋνα δικτυακό τόπο ςτο Internet.
Η εκπόνηςη μιασ ακολουθύασ δραςτηριοτότων ςτο LAMS περιλαμβϊνει,
προβολό περιεχομϋνου ςε διϊφορεσ μορφϋσ (κεύμενο, υπερκεύμενο, υπερμϋςα,
εικόνεσ, κινούμενα ςχϋδια, όχοσ, video, αντικεύμενα εικονικόσ
πραγματικότητασ), ςυμμετοχό ςε ατομικϋσ ό ομαδικϋσ δρϊςεισ και χρόςη
εργαλεύων επικοινωνύασ (Chat, Forum), κουμπιών πλοόγηςησ και αξιοπούηςη
εξωτερικών πηγών μϋςω υπερςυνδϋςεων.

Εύςοδοσ ςτο LAMS
Η πρόςβαςη ςε ϋναν
εξυπηρετητό (server) του
LAMS γύνεται με ϋνα
πρόγραμμα πλοόγηςησ ςτο
Διαδύκτυο (Mozilla, IE, …) από
ϋναν υπολογιςτό ςυνδεμϋνο
ςτο Διαδύκτυο με τη διεύθυνςη
του

 (ςτη διπλανό εικόνα):

http://testlams.eap.gr/lams
Όταν ανούξει η οθόνη ειςόδου
πληκτρολογόςτε το μοναδικό
Όνομα χρόςτη και τον
Κωδικό που ςασ ϋχει δοθεύ 
Εύςοδοσ ςτο περιβϊλλον του LAMS

και κϊντε κλικ ςτο κουμπύ
[ύνδεςη] .
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Επιλογό - Έναρξη ακολουθύασ δραςτηριοτότων
Όταν ςυνδεθεύτε βρύςκεςτε
ςτην καρτϋλα «Οι ομϊδεσ
μου» - που εύναι η αρχικό ςασ
ςελύδα ςτο LAMS.

Τα ονόμαηα ηων μαθημάηων (ακολουθιών
δραζηηριοηήηων) εμθανίζονηαι με γαλάζιο
χρώμα και είναι υπερζύνδεζμοι.

O καθηγητόσ-ςύμβουλοσ ϋχει
τη δυνατότητα χωριςμού των
εκπαιδευομϋνων ςε ομϊδεσ,
υποομϊδεσ και ανϊθεςησ
διαφορετικών ακολουθιών
μαθηςιακών δραςτηριοτότων.
Υπϊρχει δηλαδό, η δυνατότητα
αντιςτούχιςησ ςε ΤϊξεισΤμόματα-Μαθόματα.

Μετακύνηςη μεταξύ των δραςτηριοτότων
Όταν κϊνετε κλικ ςτον τύτλο μιασ ακολουθύασ δραςτηριοτότων ανούγει το
μαθηςιακό περιβϊλλον.




Το μαθηςιακό περιβϊλλον εύναι η περιοχό που
προβϊλλεται το περιεχόμενο των
δραςτηριοτότων.
Στο τϋλοσ του περιεχομϋνου κϊθε
δραςτηριότητασ θα υπϊρχει ϋνα κουμπύ
ολοκλόρωςησ τησ δραςτηριότητασ [Σϋλοσ] .

(Για μερικϋσ δραςτηριότητεσ το κουμπύ αυτό μπορεύ να
ϋχει ϊλλο κεύμενο, όπωσ «Προβολό Όλων» ό «Επόμενη»
που όταν το κϊνετε κλικ πϊνω του το LAMS θα
προχωρόςει ςε επόμενη δραςτηριότητα τησ ακολουθύασ).

Οι πόροι που διατύθενται για την εκπόνηςη των
δραςτηριοτότων μπορούν να ανούγουν ςτο ύδιο ό
ςε νϋο παρϊθυρο.
Οι δραςτηριότητεσ μπορεύ να περιλαμβϊνουν
γενικϋσ οδηγύεσ ό οδηγύεσ βόμα προσ βόμα για την
εκπόνηςη των δραςτηριοτότων.
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Παρακολούθηςη προόδου.
Η ςτόλη προόδου δεύχνει τη ςειρϊ των
δραςτηριοτότων μιασ ακολουθύασ και την τρϋχουςα
δραςτηριότητα (θϋςη) ςασ.
o
o
o

Οι μπλε κύκλοι δεύχνουν τισ δραςτηριότητεσ που
ϋχουν εκπονηθεύ.
Το κόκκινο τετρϊγωνο δεύχνει την τρϋχουςα
δραςτηριότητα.
Τα πρϊςινα τρύγωνα δεύχνουν τισ
δραςτηριότητεσ που δεν ϋχετε εκπονόςει ακόμη.

Επύςκεψη Προηγούμενων Δραςτηριοτότων
Στόλη προόδου

Για να δεύτε μια προηγούμενη δραςτηριότητα που
ϋχετε ολοκληρώςει κϊντε διπλό κλικ ςτον
αντύςτοιχο μπλε κύκλο.


Η προηγούμενη δραςτηριότητα ανούγει ςε νϋο
παρϊθυρο. Για κϊποιεσ δραςτηριότητεσ όπωσ η
ςυνομιλύα (Chat) και η ςυζότηςη (Forum) ςασ
δύνεται η δυνατότητα όταν επιςτρϋφετε ςτη
δραςτηριότητα να ςυνεχύζετε την εκπόνηςό τουσ.



Εϊν ο ςυγγραφϋασ ϋχει «κλειδώςει» τη δυνατότητα
ςυνϋχιςησ εκπόνηςησ μιασ δραςτηριότητασ που ϋχει
ολοκληρωθεύ κατϊ την επιςτροφό τησ ςε αυτό ο
εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να δει το περιεχόμενο αλλϊ
δεν θα μπορεύτε να κϊνει αλλαγϋσ.

Μετϊβαςη ςε προηγούμενη
δραςτηριότητα

Έξοδοσ και Επανϊληψη
Στην πϊνω-αριςτερό γωνύα του μαθηςιακού περιβϊλλοντοσ υπϊρχουν κουμπιϊ
πλοόγηςησ.
 Το κουμπύ [Έξοδοσ] κλεύνει το μαθηςιακό
περιβϊλλον και ςασ επιςτρϋφει ςτην ιςτοςελύδα των

(εκπαιδευτικών) ομϊδων ςασ.
 Το κουμπύ [Επανϊληψη] ανανεώνει το μαθηςιακό
περιβϊλλον και επαναφϋρει τη τρϋχουςα
δραςτηριότητα η οπούα δηλώνεται με κόκκινο
τετρϊγωνο ςτη ςτόλη προόδου.
 Το κουμπύ [Εξαγωγό] δύνει τη δυνατότητα
εξαγωγόσ του «φακϋλου εργαςύασ» ςασ τοπικϊ ςτο
δύςκο ςασ.
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Εξαγωγό φακϋλου εργαςιών (Portfolios)
Με αυτό την επιλογό δημιουργεύτε ϋνα αρχεύο που ςασ επιτρϋπει να βλϋπετε όλεσ τισ
δραςτηριότητεσ που ϋχετε εκπονόςει και τισ εργαςύεσ - «ςυμβολϋσ» ςασ ςε αυτϋσ χωρύσ ςύνδεςη ςτο Διαδύκτυο - ανούγοντασ με ϋνα πρόγραμμα πλοόγηςησ το αρχεύο
export_main.htm. Η δυνατότητα αυτό μπορεύ να απενεργοποιεύται από τον καθηγητό.

Σημειωματϊριο
Στην κϊτω αριςτερό γωνύα του Μαθηςιακού
Περιβϊλλοντοσ υπϊρχει το Σημειωματϊριο.
Αυτόσ ο χώροσ ςασ επιτρϋπει να κρατϊτε
ιδιωτικϋσ ςημειώςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ
εκπόνηςησ των δραςτηριοτότων.

Χρόςη ςημειωματϊριου.

Εϊν κϊνετε κλικ ςτην επιλογό [Προβολό Όλων]
μπορεύτε να δεύτε και να επεξεργαςτεύτε όλεσ τισ
ςημειώςεισ που ϋχετε κρατόςει ςε κϊθε
ακολουθύα.

Οι Σημειώςεισ μου
Μπορεύτε ακόμη να μετατρϋψετε τισ ιδιωτικϋσ
ςασ ςημειώςεισ ςε εγγραφϋσ ςτο Περιοδικό
(Journal) οι οπούεσ εύναι μόνο για ανϊγνωςη
(δεν μεταβϊλλονται) και μπορεύ να τισ δει ο
καθηγητόσ-ςύμβουλοσ.

Εϊν ςασ ϋχει επιτραπεύ μπορεύτε να βλϋπετε
Προβολό Σημειώςεων

ποιοι εκπαιδευόμενοι εύναι ςυνδεδεμϋνοι
εκεύνη τη ςτιγμό και να ςυνομιλεύτε με
γραπτϊ μνόματα

Επιπλϋον υλικό για μελϋτη: (Animated Tutorial):
http://wiki.lamsfoundation.org/pages/viewpage.action?pageId=5571585
ΗΜΕΙΩΕΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ «Εκπαιδευόμενοσ με το LAMS»
Στο χώρο αυτό μπορεύτε να κρατόςετε τισ δικϋσ ςασ ςημειώςεισ καθώσ χρηςιμοποιεύτε ςτο LAMS. Μπορεύτε να
γρϊψετε και ςτο Σημειωματϊριο του LAMS! Σασ παρακαλώ να τισ ςτεύλετε και ςε εμϊσ (papadakis@eap.gr) μαζύ με
τη γνώμη ςασ για αυτό το εγχειρύδιο ώςτε ςτην επόμενη ϋκδοςό του να τον βελτιώςουμε.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Ευχαριςτoύμε πολύ
Σ. Παπαδϊκησ,

Σ. Παπαδάκης,

4

Εκπαιδευόμενος με το LAMS 2.3.3 [ ΙΑΝ 2010]



