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Στο περιβάλλον του Συγγραφζα ςτο LAMS είναι διακζςιμα τα εργαλεία δραςτθριοτιτων και εργαλεία ελζγχου τθσ ροισ τουσ, για δθμιουργία
ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, δθλαδι μακθμάτων ι επί μζρουσ ενοτιτων που κα εκτελοφνται από τουσ μακθτζσ και κα παρακολουκοφνται
από τον κακθγθτι από το περιβάλλον εποπτείασ. Τα εργαλεία αυτά είναι ομαδοποιθμζνα ςε κατθγορίεσ και τα εικονίδια τουσ ζχουν διαφορετικό χρϊμα.

Εργαλεία δραστηριοτήτων
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ:
Πλθροφορίεσ ςε οποιαδιποτε ψθφιακι μορφι (κείμενο, εικόνα, ιχοσ, video) ι και διευκφνςεισ URL
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Εργαλεία που μασ επιτρζπουν να δθμιουργιςουμε τεςτ ι διαγωνίςματα με βακμολογία. Με τα εργαλεία αυτά είναι δυνατόν να δθμιουργιςουμε
ςυνκικεσ για διαφορετικοφσ κλάδουσ (μονοπάτια) τθσ ακολουκίασ, ϊςτε ο κάκε μακθτισ, ςτο ίδιο μάκθμα, να οδθγείται αυτόματα ςε
διαφορετικό κλάδο ανάλογα με τθν απόδοςθ του. Ζτςι, ςε ζνα βακμό, μποροφμε να δθμιουργιςουμε ακολουκίεσ – μακιματα ανάλογα με τισ
ανάγκεσ του κάκε μακθτι τα οποία να εκτελοφνται ταυτόχρονα από τουσ μακθτζσ! (εξατομικευμζνθ διδαςκαλία!?)
3. ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ
Μασ επιτρζπουν να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ από τουσ μακθτζσ είτε με μορφι ανταπαντιςεων ι με ψθφοφορίεσ κλπ, χωρίσ βακμολογία.
Μποροφμε να τα χρθςιμοποιιςουμε ςαν διαγνωςτικά ι για να ςυλλζξουμε ςτοιχεία από τουσ μακθτζσ ϊςτε ςτθ ςυνζχεια του μακιματοσ μασ να
τα επεξεργαςτοφμε ι να τα ςυηθτιςουμε ςτθν τάξθ.
4. ΤΝΕΡΓΑΙΑ – ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να εμπλζξουμε τουσ μακθτζσ ςε ςυηιτθςθ (ςφγχρονθ ι αςφγχρονθ), όλουσ ι ςε ομάδεσ ι ςε εργαςίεσ που κάκε
μακθτισ κα ςυνειςφζρει ςυνεργαηόμενοσ με τουσ υπόλοιπουσ και μάλιςτα με τρόπουσ οικείουσ προσ τουσ μακθτζσ (chat, forum κλπ) αλλά
ελεγχόμενουσ από τον κακθγθτι.

Εργαλεία ροής
Εργαλεία που μασ επιτρζπουν να δθμιουργοφμε ςθμεία αναμονισ – προςωρινισ διακοπισ τθσ μακθςιακισ πορείασ, διακλαδϊςεισ ςτθν ακολουκία,
προαιρετικζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, προαιρετικζσ ακολουκίεσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Οι υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ είναι ανεξάρτθτεσ τθσ ακολουκίασ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και εμφανίηονται ςτο κάτω μζροσ τθσ δομισ του
μακιματοσ. Η προςπζλαςι τουσ και χριςθ τουσ είναι ανεξάρτθτθ από τθν ακολουκία αφοφ ο μακθτισ μπορεί να τισ προςπελάςει ανά πάςα ςτιγμι και
όχι να επιςτρζψει απλά ςε αυτζσ «για να τισ δει ή να ςυμπληρϊςει κάτι εφόςον του επιτρζπεται» όπωσ γίνεται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ακολουκίασ.
Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Πλθροφορικισ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ LAMS

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Για προβολι περιεχομζνου ςε μορφι
HTML και εξωτερικϊν πθγϊν όπωσ
εικόνεσ και άλλεσ μορφζσ.

ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩ…
Όταν κζλουμε να ανακοινϊςουμε κάτι, να δϊςουμε πλθροφορίεσ με
μορφι κειμζνου ςτουσ εκπαιδευόμενουσ πχ για ειςαγωγή ςτο μάθημα, για
επιςκόπηςη ι ςφνοψη μακιματοσ κλπ. Ζχω τθ δυνατότθτα να βάλω και
εικόνεσ ι video

Διαμοίραςθ πόρων με άλλουσ. Οι πόροι
μπορεί να είναι αρχεία ι ςυνδζςεισ
Internet

Όταν κζλουμε να μοιράςουμε ζνα ι περιςςότερα αρχεία ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ για να τα μελετιςουν, π.χ. κείμενα, εικόνεσ, video,
παρουςιάςεισ, που ζχω αποκθκευμζνα ςτον υπολογιςτι μου ι να τουσ
παραπζμψω ςε ζνα site ςτο internet για να δοφνε κάτι.

Μια ι περιςςότερεσ εργαςίεσ που
ανατίκενται ςτουσ μακθτζσ. Μπορεί να
είναι υποχρεωτικζσ ι όχι.

Μποροφμε να ελζγξουμε μζςω των εργαςιϊν αν οι μακθτζσ ζχουν διαβάςει
ι κατανοιςει ςυγκεκριμζνα τμιματα τθσ φλθσ. Μποροφμε να
δθμιουργιςουμε ςυνκικεσ για χριςθ τουσ ςε διακλάδωςθ αλλά χωρίσ
βακμολογία.

Εφχρθςτο πρόγραμμα επεξεργαςίασ
εικόνασ. Μοιάηει με το πρόγραμμα
ηωγραφικισ των Windows με το οποίο
είναι εξοικειωμζνοι οι μακθτζσ αλλά
ζχει πολφ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ
Υπολογιςτικό φφλλο ςαν το Excel.

Μποροφμε να δϊςουμε μια εικόνα και να τθν ςυμπλθρϊςουν οι μακθτζσ.
Εμφανίηει ςτο τζλοσ όλεσ τισ εικόνεσ των μακθτϊν.

Ζκκεςθ για διαμοίραςθ εικόνων με
άλλουσ.

Μποροφμε να τοποκετιςουμε εικόνεσ ϊςτε οι μακθτζσ να τισ βλζπουν
αλλά μποροφμε να ηθτιςουμε και από τουσ μακθτζσ να τοποκετιςουν
εικόνεσ εκεί.

Πίνακασ Ανακοινϊςεων

Διαμοίραςθ Πόρων

Λίςτα εργαςιϊν

Επεξεργαςία Εικόνασ PixIr

Μποροφμε να δϊςουμε πλθροφορίεσ – δεδομζνα ςε μορφι πίνακα ι να
ηθτιςουμε από τουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν ζνα πίνακα. Μπορεί να
είναι και με βακμολογία.

Υπολογιςτικό φφλλο

Χϊροσ ζκκεςθσ εικόνων
Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Πλθροφορικισ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ LAMS

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩ…

Εργαλείο για αξιολόγθςθ εκπαιδευομζνων

Σεςτ ι διαγωνίςματα.
Υποςτθρίηει ςχεδόν όλων των ειδϊν τισ ερωτιςεισ με
βακμολογία

Δθμιουργεί αυτοματοποιθμζνο τεςτ με Ερωτιςεισ
Πολλαπλισ επιλογισ και ςωςτοφ/λάκουσ.
Δυνατότθτα παροχισ ανατροφοδότθςθσ και
αποτελεςμάτων.

Σεςτ με βακμολογία

Οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλουν τα αρχεία για
αξιολόγθςθ από τον κακθγθτι. Τα αποτελζςματα και
τα ςχόλια μποροφν να εξαχκοφν ωσ υπολογιςτικό
φφλλο (spreadsheet).

Τποβολι Εργαςιϊν από τουσ μακθτζσ που δίνονται για
αξιολόγθςθ. Με Βακμολογία

Αξιολόγθςθ

Ερωτιςεισ Πολλαπλϊν Επιλογϊν

Υποβολι αρχείου

Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Πλθροφορικισ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ LAMS

Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ

Ζρευνα

Ψθφοφορία

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κάκε εκπαιδευόμενοσ απαντά τθν(τισ)
ερϊτθςθ(εισ) και βλζπει τθν/τισ
απάντθςθ/ςεισ από τουσ άλλουσ
εκπαιδευόμενουσ ςτθν επόμενθ ςελίδα
Ερωτιςεισ με επιλογζσ απαντιςεων ςτισ
οποίεσ απαντά ο εκπαιδευόμενοσ χωρίσ να
υπάρχουν ςωςτζσ ι λάκοσ.

ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩ…
Διαγνωςτικζσ ερωτιςεισ με ςφντομο κείμενο. Μποροφμε να
δθμιουργιςουμε ςυνκικεσ για χριςθ τουσ ςε διακλάδωςθ αλλά χωρίσ
βακμολογία.

Εργαλείο για ψθφοφορία με δυνατότθτα
εμφάνιςθσ ςυνολικϊν αποτελεςμάτων και
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων

Ψθφοφορία. Συλλογι – ζκφραςθ των απόψεων των μακθτϊν
ανϊνυμα ι επϊνυμα.

Συλλογι δεδομζνων με εξειδικευμζνθ δομι

Δθμιουργία Βάςθσ Δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο – ςυλλογι
ςτοιχείων.

Σθμειωματάριο για τουσ εκπαιδευόμενουσ

θμειϊςεισ των μακθτϊν για επανάλθψθ, ςτοχαςμό, γραπτι ζκφραςθ
αξιϊν και απόψεων για ζνα ηιτθμα.

Εργαλείο δθμιουργίασ νοθτικοφ χάρτθ

Μποροφμε να δθμιουργιςουμε νοθτικοφσ χάρτεσ ι να ηθτιςουμε από
τουσ μακθτζσ να (ςυν)- δθμιουργιςουν ζνα νοθτικό χάρτθ ατομικό ι
ςυνεργατικά.

Εργαλείο καταγραφισ Video. Πρζπει να
διακζτουμε camera και να ζχουμε
εγκαταςτιςει το απαραίτθτο λογιςμικό (βλ.
Βοικεια ςτθν κοινότθτα)

Μποροφμε να κατακζςουν πλθροφορίεσ με μορφι Video ι και να
ανταλλάξουν απόψεισ δθμιουργϊντασ ζνα φόρουμ με διαδοχικζσ
εγγραφζσ θχθτικϊν ι οπτικοακουςτικϊν αποςπαςμάτων.

Διαγνωςτικζσ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ χωρίσ βακμολογία.
Δθμιουργία εργαλείων (ερωτθματολόγιο) για αξιολόγθςθ του
μακιματοσ, τθσ διδαςκαλίασ μασ, του περιεχομζνου κλπ

Συλλογι δεδομζνων

Σθμειωματάριο

Νοθτικόσ Χάρτθσ

Εγγραφι Video

Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Πλθροφορικισ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ LAMS

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εργαλείο Επιςκόπθςθσ

ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩ…
Το χρθςιμοποιϊ αυτόνομα ςε ςυνδυαςμό με Συνομιλία ι Συηιτθςθ για
να καταγραφοφν ςυνοπτικά οι απόψεισ των μακθτϊν που ςυμμετζχουν
ςε μία ομάδα. Οι μακθτζσ μποροφν να ψθφίηουν για επιμζρουσ
απόψεισ και να αποφαςίηουν αν αυτι γίνεται κζςθ όλθσ τθσ ομάδασ.

Εργαλείο δθμιουργίασ ςελίδων Wiki.

Συνεργατικι δθμιουργία ςελίδων παρουςίαςθσ ι ιςτότοπου. Μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για οδθγίεσ, ςυχνζσ ερωτιςεισ ι πλθροφορίεσ με δομι
για κάποιο κζμα. Διατθρείται ιςτορικό τθσ δθμιουργίασ των ςελίδων
που επιτρζπει να βλζπουμε τθν ιςτορία δθμιουργίασ τουσ και ςε τι ζχει
ςυμβάλλει ακριβϊσ κάκε ςυγγραφζασ.
Μποροφμε να το χρθςιμοποιιςουμε κατά τθ διάρκεια όλου του χρόνου
για αςφγχρονθ επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν και μεταξφ μακθτϊν –
κακθγθτι.

Επιςκόπθςθ

Ιςτότοποσ Wiki
Εργαλείο για αςφγχρονθ ςυηιτθςθ (forum)

Συηιτθςθ forum
Τθλεδιάςκεψθ

φγχρονθ εικονικι τάξθ. Δυνατότθτα οπτικοακουςτικισ επικοινωνίασ
και επικοινωνίασ με γραπτό κείμενο, διαμοίραςθ-προβολι διαφανειϊν
με δυνατότθτα επιςθμειϊςεων, κοινι χριςθ αςπροπίνακα.

Εργαλείο ςφγχρονθσ ςυνομιλίασ.

Άμεςθ ςυνομιλία. Μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθν ομαδοποίθςθ και να
βάλουμε τουσ μακθτζσ για λίγο χρονικό διάςτθμα να ςυνομιλιςουν
(chat) πάνω ςε ζνα κζμα ςε ομάδεσ. Οι ςυνομιλίεσ καταγράφονται και
ςτθ ςυνζχεια μποροφμε να τισ χρθςιμοποιιςουμε για ανάλυςθ.

Google Maps

Παρουςίαςθ ι επεξεργαςία χαρτϊν με το google maps

Τθλεδιάςκεψθ

Συνομιλία/Chat

Χάρτθσ Google

Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Πλθροφορικισ
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ΟΜΑΔΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ LAMS

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνδυαςμόσ Κοινόχρθςτων Πόρων και
Συηιτθςθσ

ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩ…
Όταν κζλουμε να δουν οι μακθτζσ κάποια αρχεία ι ςελίδεσ ςτο internet
με ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο και ςτθ ςυνζχεια να ςυηθτιςουν μεταξφ
τουσ και με τον κακθγθτι πάνω ςε αυτό.

Συνδυαςμόσ Συηιτθςθσ και Επιςκόπθςθσ

Όταν κζλουμε να ςυηθτιςουν αςφγχρονα (forum) οι μακθτζσ για
κάποιο κζμα είτε όλοι είτε χωριςμζνοι ςε ομάδεσ και ςτθ ςυνζχεια
κάποιοσ που ζχει οριςτεί να καταγράψει τα ςυμπεράςματα τθσ
ςυηιτθςθσ

Συνδυαςμόσ Συνομιλίασ και Επιςκόπθςθσ

Όταν κζλουμε να ςυηθτιςουν ςφγχρονα (chat) οι μακθτζσ για κάποιο
κζμα είτε όλοι είτε χωριςμζνοι ςε ομάδεσ και ςτθ ςυνζχεια κάποιοσ που
ζχει οριςτεί να καταγράψει τα ςυμπεράςματα τθσ ςυηιτθςθσ

Πόροι & Συηιτθςθ

Συηιτθςθ & Επιςκόπθςθ

Συνομιλία & Επιςκόπθςθ
Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Πλθροφορικισ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ LAMS

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩ…

Ομαδοποίθςθ εκπαιδευομζνων

Δθμιουργία ομάδων μακθτϊν (δυάδεσ, τριάδεσ, …) με βάςθ κριτιρια
(αρικμόσ ομάδων, αρικμόσ μακθτϊν/ομάδα) ι επιλογι ομάδασ που κα
ςυμμετάςχουν (από τον κακθγθτι ι τουσ μακθτζσ) για να εκτελζςουν
από ατομικά ι ςυνεργατικά διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ.

Δθμιουργία ςημείων ςταματήματοσ (Stop
Points) κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ
ακολουκίασ μζχρισ ότου μια ςυγκεκριμζνθ
ςυνκικθ εκπλθρωκεί. (Άδεια Πρόςβαςθσ,
ςυγχρονιςμόσ, χρονοδιάγραμμα)

Χρθςιμοποιοφνται για να απαγορευτεί θ ςυνζχιςθ τθσ ακολουκίασ από
τουσ εκπαιδευόμενουσ. Πχ. Αν ζχω ζνα μάκθμα που κζλω να το κάνω ςε
δυο τμιματα διαφορετικζσ μζρεσ, για να μθν μποροφν οι μακθτζσ να το
δουν από το ςπίτι τουσ, χρθςιμοποιϊ μια πφλθ τθν οποία τθν ανοίγω τθν
ϊρα που ζχω το μάκθμα ςτθν τάξθ. Αν κζλω να γράψουν ζνα τεςτ όλοι
μαηί και όχι κάποιοι νωρίτερα από άλλουσ.
Μποροφμε να δθμιουργιςουμε διαφορετικά μονοπάτια με
διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ για κάποιουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ και άλλα
για κάποιουσ άλλουσ με βάςθ ομαδοποίθςθ, επιλογι ι αποτελζςματα
ςε ζνα προθγοφμενο τεςτ.

Ομαδοποίθςθ

Πφλθ

Εργαλείο για δθμιουργία διαφορετικϊν
'μονοπατιϊν (pathways)' ςε μία ακολουκία,
με βάςθ ςυνκικεσ ι αποτελζςματα
προθγοφμενων δραςτθριοτιτων.
Διακλάδωςθ
Εργαλείο δθμιουργίασ δραςτθριοτιτων
μεταξφ των οποίων μποροφν να επιλζξουν
οι εκπαιδευόμενοι και να ολοκλθρϊςουν
μια θ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ που
επιλζγουν.

Μθ Τποχρεωτικζσ εργαςίεσ. Ορίηουμε τον ελάχιςτο και το μζγιςτο
αρικμό των δραςτθριοτιτων που οι μακθτζσ κα εκπονιςουν από το
προτεινόμενο ςφνολο μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων.

Προαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ
Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Πλθροφορικισ
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Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS

6 Ιουνίου 2010
Όμοια με τισ προαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ
μόνο που εδϊ μποροφμε να ζχουμε
προαιρετικζσ ακολουκίεσ

Μθ Τποχρεωτικζσ ακολουκίεσ. Ορίηουμε τον ελάχιςτο και το μζγιςτο
αρικμό των ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων που οι μακθτζσ
κα εκπονιςουν από το προτεινόμενο ςφνολο ακολουκιϊν μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων.

Εργαλείο για δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ

Δραςτθριότθτεσ υποςτθρικτικοφ υλικοφ για το μάκθμα.

Προαιρετικζσ ακολουκίεσ

Εμφανίηονται εκτόσ τθσ ακολουκίασ (ςτο κάτω αριςτερά τμιμα του
περιβάλλοντοσ του εκπαιδευόμενου) και είναι διακζςιμεσ ςε όλθ τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ακολουκίασ.

Δραςτθριότθτα Υποςτιριξθσ

Γιϊργοσ Φακιολάκθσ, κακθγθτισ Πλθροφορικισ
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