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Συγγραφή ακολουθιών δραςτηριοτήτων
Για τθν ςυγγραφι ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων για το ςχεδιαςμό και τθν
ανάπτυξθ μακθμάτων, ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του ςυγγραφζα.

Σύνδεση Συγγραφέα
υνδεκείτε ωσ Συγγραφζας από τθν Αρχικι ελίδα
γράφοντασ το όνομα χρήστη (Username) και τον
κωδικό (Password) ςτα αντίςτοιχα πλαίςια και
πατιςτε το Login.

Περιβάλλον του Συγγραφέα
Σο περιβάλλον εργαςίασ του υγγραφζα χωρίηεται ςε 3 καρτζλεσ: α) Οι ομάδεσ μου, β) Το προφίλ μου
και γ) Συγγραφζασ
«Οι Ομάδεσ μου» θ οποία είναι και θ καρτζλα που
εμφανίηεται πρϊτθ όταν ςυνδζεται ο κακθγθτισ. τθν
καρτζλα αυτι, προβάλλονται τα μακιματα που
διδάςκει κακϊσ και τα τμιματα ςτα οποία ανικει.

«Σο προφίλ» ςτθν οποία οι προςωπικζσ
πλθροφορίεσ τροποποιοφνται όπωσ π.χ. θ
γλϊςςα του περιβάλλοντοσ, και ο κωδικόσ
πρόςβαςθσ.

«υγγραφζασ» ςτθν οποία ςχεδιάηεται
το μάκθμα μζςα από ζνα κατάλλθλα
διαμορφωμζνο περιβάλλον ςχεδίαςθσ
που αποτελείται από τζςςερα μζρθ: 1)
Καμβάσ ςχεδίαςθσ, 2) Εργαλεία
δραςτθριοτιτων
ςχεδίαςθσ,
3)
Εργαλεία διαχείριςθσ ακολουκίασ και 4)
Επικεώρθςθ Ιδιοτιτων δραςτθριότθτασ.
Για τθ δθμιουργία ακολουκιών
δραςτθριοτιτων, ςφρετε ςτο
καμβά ςχεδίαςθσ  με το ποντίκι
τα εργαλεία δραςτθριοτιτων 
που χρειάηεςτε, ςυνδζςτε τα και
διαχειριςτείτε τα από τθ γραμμι
εργαλείων  και ορίςτε τισ
ιδιότθτζσ  τουσ.
π.χ. ςτθ εικόνα ζχουν προςτεκεί και ςυνδεκεί τα εργαλεία «Ανακ. Πίνακασ» και «Ε & Α».
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Εργαλεία Δραστηριοτήτων
Σο LAMS διακζτει εργαλεία δραςτθριοτιτων
ταξινομθμζνα ςε τζςςερισ κατθγορίεσ:
i.
Πλθροφόρθςθσ (Πίνακασ
Ανακοινϊςεων, Διαμοίραςθ Πόρων,
Λίςτα εργαςιϊν,…) με πορτοκαλί
απόχρωςθ.
ii.
υνεργαςίασ (υνομιλία και
φνοψθ, Γραπτι υηιτθςθ, …) με
κίτρινθ απόχρωςθ.
iii.
Ανατροφοδότθςθσ - (Ερωτιςεισ &
Απαντιςεισ, Ζρευνα, Ψθφοφορίασ,
…) με πράςινθ απόχρωςθ.
iv.
Αξιολόγθςθσ (Τποβολι αρχείου,
Αξιολόγθςθ, Ερωτιςεισ πολ.
επιλογϊν) με μωβ απόχρωςθ.

Οι Ιδιότθτεσ τθσ δραςτθριότθτασ φαίνονται ςτο κάτω μζροσ
τθσ οκόνθσ όταν ζνα εργαλείο επιλζγεται. Αν δεν είναι
ορατζσ κάντε κλικ ςτο παράκυρο επικεϊρθςθσ ιδιοτιτων.

Προσθήκη Περιεχομένου–
Αντικειμένων

Μαθησιακών

Για τθ προςκικθ μακθςιακοφ περιεχομζνου ςτα
εργαλεία π.χ. το κείμενο τθσ ανακοίνωςθσ ςτον πίνακα
Ανακοινϊςεων, κάντε διπλό κλικ ςτο αντίςτοιχο
εργαλείο. Κάκε εργαλείο ζχει 3 καρτζλεσ. Σθν καρτζλα
«Βαςικό» όπου τοποκετοφνται τα δεδομζνα, τθ καρτζλα
«Προχωρθμζνο» όπου περιζχονται ρυκμίςεισ ςχετικά με
το εργαλείο και τθν καρτζλα «οδθγίεσ» όπου μποροφν
να καταγραφοφν οδθγίεσ για ςυγγραφείσ μελλοντικι
χριςθ.
Για να κεωρθκεί ζγκυρθ θ ςχεδίαςθ πρζπει τα εργαλεία
να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μεταβάςεισ οι οποίεσ
κακορίηουν τθ ροι του μακιματοσ. Οι μεταβάςεισ
ςυμβολίηονται με βζλθ. Από ζνα εργαλείο, μπορεί να
φεφγει ι να καταλιγει μόνον μία μετάβαςθ.
Εναλλακτικζσ διαδρομζσ δεν προβλζπονται. Κάντε κλικ
ςτο κουμπί «Μετάβαςθ» που βρίςκεται κάτω από τθ
γραμμι «Μενοφ» (ο δείκτθσ του ποντικιοφ αλλάηει ςε
μολφβι), ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ ςτο εργαλείο
εκκίνθςθσ και τζλοσ κλικ ςτο εργαλείο προοριςμοφ.
Όταν ολοκλθρώςετε τθ ςχεδίαςθ, πατιςτε το κουμπί
«Αποκικευςθ» και για να δείτε το μάκθμα όπωσ το
βλζπουν οι εκπαιδευόμενοι, πατιςτε το κουμπί
«Προεπιςκόπθςθ».
Εκτόσ από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ακολουκίασ μπορείτε
να δθμιουργιςετε δραςτθριότθτεσ ι ακολουκίεσ
δραςτθριοτιτων εντόσ τθσ ακολουκίασ προαιρετικισ
εκπόνθςθσ και υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ
τθσ ακολουκίασ.

Για τθ διαγραφι ενόσ εργαλείου,
απλά το ςφρτε και αφιςτε το
ςτον κάδο ανακφκλωςθσ
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Ανοιγμα και δημιουργία αντιγράφου
Για το άνοιγμα υπάρχουςασ ακολουκίασ
Η περιοχι ςυγγραφισ, το παράκυρο «Φάκελοσ χώρου
εργαςιών» παρζχει ιδιωτικι προβολι των διακζςιμων
ακολουκιϊν. Επιλζξτε μια ακολουκία και με κλικ ςτο
«Άνοιγμα» ςτο δεξί κάτω άκρο ανοίξτε τθν ακολουκία
ςτο χϊρο εργαςίασ.
Για τθ δθμιουργία αντιγράφου μιασ ακολουκίασ
Για να αποκθκεφςετε ζνα αντίγραφο ςτον Ιδιωτικό
ςασ φάκελο, πατιςτε με ζνα κλικ ςτο Αποκικευςθ Ωσ
που βρίςκεται κάτω από τθν κεφαλίδα Αρχείο ςτθν
πάνω αριςτερι άκρθ τθσ οκόνθσ. Θα οδθγθκείτε ςε
νζο παράκυρο με τθν παρότρυνςθ να δϊςετε νζο
όνομα ςτθν ακολουκία ςασ και να τθν αποκθκεφςετε
ςτον δικό ςασ φάκελο.

Επεξεργαςία ακολουθίασ
Η κφρια περιοχι (καμβάσ ςχεδίαςθσ) είναι ο χϊροσ δθμιουργίασ και επεξεργαςίασ των ακολουκιϊν. Οι
άλλεσ δφο περιοχζσ (Διαχείριςθσ Ακολουκίασ και Εργαλεία Δραςτθριοτιτων) αφοροφν:
a) Επεξεργαςία ιδιοτιτων εργαλείου: με διπλό κλικ ςτο εργαλείο είναι εφικτι θ επεξεργαςία των
ιδιοτιτων του.
b) Επεξεργαςίασ μετάβαςθσ: Με διπλό κλικ ςτο βζλοσ ςτθ μζςθ τθσ γραμμισ μετάβαςθσ είναι εφικτι
θ επεξεργαςία των ιδιοτιτων του.
c) Επεξεργαςία ιδιοτιτων προαιρετικών δραςτθριοτιτων: με κλικ ςε ζνα πλαίςιο προαιρετικϊν
δραςτθριοτιτων είναι εφικτι θ επεξεργαςία των ιδιοτιτων τουσ.
d) Διαγραφι εργαλείου/μετάβαςθσ/προαιρετικοφ πλαιςίου: Με κλικ και ςφρςιμο ςτο κάδο
ανακφκλωςθσ. (Με τθ διαγραφι ενόσ εργαλείου, διαγράφεται και κάκε ςχετιηόμενθ μ αυτό
μετάβαςθ. Με τθ διαγραφι προαιρετικοφ πλαιςίου, δεν διαγράφονται να εργαλεία που
περιζχονται ς αυτό).
e) Μετακίνθςθ εργαλείου/προαιρετικών δραςτθριοτιτων: Move tool/optional activities box: Με
κλικ και ςφρςιμο ςτθ διαφορετικι κζςθ. (Οι μεταβάςεισ δεν επθρεάηονται με τθ μετακίνθςθ
παρόλο που αλλάηει θ γραμμι θ οποία επαναςχεδιάηεται).
f) Κφλιςθ κάτω/δεξιά: Χρθςιμοποιείςτε τισ ράβδουσ κφλιςθσ δεξιά και κάτω για να επεκτείνετε τθν
περιοχι εργαςίασ εάν χρειάηεται. Μια ακολουκία μπορεί να καταλαμβάνει μεγαλφτερο χϊρο από
τον ορατό.
g) Προβολι των μενοφ επεξεργαςίασ με δεξί κλικ του ποντικιοφ: με δεξί κλικ ςτον καμβά ςχεδίαςθσ
ι πάνω ςε μία δραςτθριότθτα αναδφεται ζνα μενοφ κοινϊν ςτοιχείων επεξεργαςίασ ακολουκίασ.

Εργαλεία διαχείριςησ ακολουθίασ
Τπάρχουν δφο περιοχζσ εργαλείων: (α) καταδυόμενα μενοφ (π.χ. Αρχείο, Επεξεργαςία, Εργαλεία και μενοφ
Βοικειασ) και (β) δζκα κουμπιά ενεργειϊν ςτθ γραμμι εργαλείων ακολουκίασ που παρζχουν εφκολθ
πρόςβαςθ ςτισ δζκα πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ ενζργειεσ όπωσ: Νζα, Αποκικευςθ, Αντιγραφι,
Επικόλλθςθ, Μετακίνθςθ, Προαιρετικι, Ροι, Ομαδοποίθςθ και Προεπιςκόπθςθ.
Ομαδοποίθςθ
Σο κουμπί «Ροι» ςασ επιτρζπει να
Η Ομαδοποίθςθ είναι ζνα διαφορετικό εργαλείο μιασ
επιλζξτε
μεταξφ
δραςτθριότθτα
και με ο ρόλοσ του είναι να διαμορφϊςει τθ
«Πφλθσ» για ζλεγχο τθσ ροισ ι
ςυμπεριφορά άλλων εργαλείων. Η προςκικθ τθσ
«Διακλάδωςθσ» για ςυνζχιςθσ τθσ
ομαδοποίθςθσ ςε μια ακολουκία επιτρζπει ςε άλλεσ
ροισ
μζςα
από
εναλλακτικζσ
δραςτθριότθτεσ να εκπονοφνται από μικρι ομάδα
ακολουκίεσ δραςτθριοτιτων
ι τθ
εκπαιδευόμενου κι όχι από όλουσ τθσ τάξθσ και
δθμιουργία
δραςτθριοτιτων
ρυκμίηεται από το πλαίςιο των ιδιοτιτων τθσ.
«Τποςτιριξθσ».

Ιδιότητεσ εργαλείων δραςτηριοτήτων
Σα κφρια ςυςτατικά τθσ κάκε ακολουκίασ είναι τα εργαλεία δραςτθριοτιτων. Κάκε εργαλείο διακζτει ζνα
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ςφνολο χαρακτθριςτικϊν που αφοροφν αποκλειςτικά το εργαλείο αυτό αλλά και χαρακτθριςτικά που
ζχουν κι άλλα εργαλεία. Όταν ζνα εργαλείο είναι ανοιχτό (με διπλό κλικ ςτο αντίςτοιχο εικονίδιο ςτο χϊρο
εργαςίασ) ζνα νζο παράκυρο είναι ανοιχτό ςτο οποίο παρουςιάηονται οι διαφορετικζσ επιλογζσ του
εργαλείου αυτοφ. Για παράδειγμα ςτο εργαλείο δραςτθριότθτασ υποβολι αρχείου ζχει τρεισ περιοχζσ:
1) Βασικό, 2) Προχωρημζνο, 3) Οδηγίες.
Εργαλείο Γενικών χαρακτθριςτικών – Βαςικό
 Σίτλοσ: Όλα τα εργαλεία ζχουν ζναν τίτλο
ιςτοςελίδασ θ οποία παρουςιάηεται ςτθν αρχι τθσ
ςελίδασ.
 Οδθγίεσ: Όλα τα εργαλεία ζχουν μια περιοχι
κειμζνου που βρίςκεται κάτω από τον τίτλο και
μπορεί αν είναι διαμορφωμζνο με HTML editor.
Εικόνεσ, βίντεο και διευκφνςεισ ιςτοςελίδεσ είναι
εφικτό να εμφανίηονται ςτθν περιοχι των οδθγιϊν
Για τθν Υποβολι Αρχείων, θ περιοχι των οδθγιϊν
χρθςιμοποιείται για να περιγράψει ποια αρχεία κα
υποβλθκοφν και μπορεί να περιζχει οδθγίεσ ςχετικά
με το περιεχόμενο των αρχείων.
Σο πλαίςιο των Οδθγιών διακζτει πολλζσ δυνατότθτεσ
επεξεργαςίασ μεταξφ των οποίων: (1) HTML source του κειμζνου
για επεξεργαςία από ζμπειρουσ χριςτεσ (2) Σο πλαίςιο των
οδθγιών μπορεί να μεγεκυνκεί και να εμφανίηεται ς’ όλθ τθν
οκόνθ, θ γραμματοςειρά μπορεί να ζχει ςυγκεκριμζνθ μορφι
όπωσ ζντονθ, πλάγια, υπογραμμιςμζνθ (3), ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ
και ςτυλ (4), χρώμα (5). Επιπλζον μια εικόνα μπορεί αν αναρτθκεί
(6) ι ζνασ υπερςφνδεςμοσ να δθμιουργθκεί

Εργαλείο Γενικών χαρακτθριςτικών – Προχωρθμζνοι
 Κλείδωμα με τθν ολοκλιρωςθ: Σο χαρακτθριςτικό αυτό
προςτατεφει τουσ εκπαιδευόμενουσ από τθν ειςαγωγι
νζων απαντιςεων ςε μια δραςτθριότθτα που ζχουν ιδθ
εκπονιςει. Αυτό το προχωρθμζνο χαρακτθριςτικό είναι
διακζςιμο ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων: Υποβολι
Αρχείων, Σθμειωματάριο, Συνομιλία, Συηιτθςθ,
Διαμοίραςθ Πθγών, Ζρευνα και Ψθφοφορία.
 Αναςτοχαςμόσ: Με το χαρακτθριςτικό αυτό ηθτείται από
τουσ εκπαιδευόμενουσ να αναςτοχαςτοφν ατομικά (μθ
διακζςιμο ςτουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ) ςτθ
δραςτθριότθτα που μόλισ ζχουν ολοκλθρϊςει.
Εργαλείο Γενικών χαρακτθριςτικών –Οδθγίεσ
 Σο Παράκυρο των οδθγιών ςασ επιτρζπει ωσ
ςυγγραφζασ να προςκζςετε εξειδικευμζνεσ οδθγίεσ
για τθ δραςτθριότθτα κακϊσ και να ανεβάςετε
αρχεία που μποροφν να είναι πθγζσ/οδθγίεσ για τουσ
διδάςκοντεσ (οι οδθγίεσ εμφανίηονται με διπλό κλικ
ςτθ δραςτθριότθτα ςτο τμιμα «ακολουκία» του
Επόπτθ και ςτθ ςυνζχεια με κλικ ςτθν καρτζλα
«Οδθγίεσ»
Ανάλογα με τον τρόπο που ο διδάςκων επικυμεί να «τρζξει»
τθ δραςτθριότθτα online και offline, υπάρχουν τφποι οδθγιϊν
Σο χαρακτθριςτικό αυτό είναι χριςιμο για τουσ διδάςκοντεσ
που διαμοιράηονται ακολουκίεσ με ςυναδζλφουσ τουσ.
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