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Ξεκινώντας με το Σύστημα Διαχείρισης
Μαθησ
σιιακών Δραστηρ
ριιοτήτων (LAMS)
Συν
νδέθηκα
α στο LAM
MS, τώρα τι κάνω;;
Υπάρχουν τρείς προβολές (ρ
ρόλοι) με τις οποίες πρέπ
πει να είστε εξοικειωμέν
ε
οι:
•

Εκπαιδεευόμενος (Leearner)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

•

Επόπτηςς (Monitor)

•

BHMA 1: Απόκτηση
Α
Λογα
αριασμού Χρήσ
στη (User nam
me /
Pa
assword) σε έννα LAMS Servver

Συγγραφ
φέας (Author)

Ανάλο
ογα με τις ιδιότη
ητες που έχει κά
άθε χρήστης,
μετά τι δημιουργία το
ου λογαριασμού, ορίζονται οι
ρόλοιι του με αντίστο
οιχα δικαιώματα
α. Από αυτά
εξαρττάται τι θα βλέπεει όταν συνδέετα
αι στο LAMS.
ΣΗΜΕΕΙΩΣΗ: Μπορεί να
α έχετε ρόλο:
• εκπ
παιδευόμενου (εεάν είστε φοιτητή
ής, μαθητής,
σπο
ουδαστής, ενήλλικας εκπαιδευό
όμενος,αυτό‐
εκπ
παιδευόμενος/μα
ανθάνων κλπ),
• επό
όπτη (εάν είστε εκπαιδευτικός, δάσκαλος,
καθ
θηγητής, σύμβου
υλος, επιβλέπωνν καθηγητής
διευκολυντής, συντο
ονιστής, διαμεσο
ολαβητής),
στε συγγραφέας‐‐ δημιουργός
• συγγγραφέα (εάν είσ
εκπ
παιδευτικού υλικκού, σχεδιαστής μαθήματος
μ
‐
δρα
αστηριοτήτων,
ειδικός
επ
πιστήμονας).
Υπά
άρχουν όμως
άλλοι ρόλοιι όπως οι
Δια
αχειριστές (Admiinistrator) του συστήματος,
τωνν συγγραφέωνν, των εποπ
πτών, των
μαθ
θημάτων, κηδεμό
όνων κλπ.

o

o

o

Ζητείίστε να σας εγγρά
άψουμε (δίνονταςς μας Επώνυμο, Όνομα, email) στο δικό μας εξξυπηρετητή (lamss.eap.gr/lams) κα
αι να σας
ανοίξξουμε έναν λογαρριασμό χρήστη.
Είτε εγγραφείτε
ε
(Sign up) στον εξυπηρρετητή επίδειξης (LAMS
(
2
DEM
MO SERVER, httpp://demo.lamscom
mmunity.org/) κα
αι
δημιο
ουργείστε μόνοι σας έναν λογαρια
ασμό χρήστη.
Αν δεεν θέλετε ακόμη να
ν αποκτήσετε διικό σας λογαριασ
σμό,
μπορείτε να χρησιμοπ
ποιείστε έναν απόό τους test λογαριιασμούς
test1//test1, test2/test2,, test3/test3 του L
LAMS 2 DEMO SERVER
S

BHMA 2: Σύ
ύνδεση στο Σύ
ύστημα Διαχείρ
ρισης Μαθησιακών
Δρ
ραστηριοτήτω
ων (LAMS)

9

Ξεκιννήστε ένα πρόγραμμα περιήγησηςς στο Διαδίκτυο (Internet
(
Explo
orer, Mozilla Fireefox, …) και ανοίίξτε την αρχική σελίδα
σ
του
LAMS
MS από την αντίσττοιχη διεύθυνση π
π.χ.http:// lams.eeap.gr (ή
http:///demo.lamscomm
munity.org/lams )

9

Πληκ
κτρολογήσετε τα στοιχεία σας, δηλλαδή το όνομα χρήστη
χ
(user name) και τον κωδικό
κ
(passwordd) στα αντίστοιχα
α πεδία
και πατήστε το κουμπί Σύνδεση (Loginn) για να εισέλθεετε.

Πώ
ώς επιλέγ
γετεεκπο
ονείτε μιια ακολου
υθία δρα
αστηριοτ
τήτων;
• Ανάλογα με
μ τους ρόλους που σας έχο
ουν ανατεθεί και
τα μαθήμα
ατα στα οποία
α συμμετέχετεε ως
εκπαιδευό
όμενος ή ως επ
πόπτης, εμφα
ανίζονται μετά
ά την
είσοδό σαςς οι ομάδες με τα μαθήματτα που
συμμετέχεετε ή εποπτεύετε.
• Κάντε κλικ πάνω στο όννομά της , για να ξεκινήσετεε (ή
σετε) την εκπό
όνηση μιας ακολουθίας
α
να συνεχίσ
δραστηριο
οτήτων στην οποία
ο
συμμετέέχετε ως
εκπαιδευό
όμενος.

Τι βλέπετε
β
ως εκπα
αιδευόμεν
νος;
• Όταν ανοίξξετε την ακολουθία δραστη
ηριοτήτων
βλέπετε το
ο χώρο μάθησ
σης (οθόνη με δύο
δ πλαίσια).
• Στο αριστεερό πλαίσιο είναι
ε
η στήλη προόδου,
π
με τα
τ
πλήκτρα πλλοήγησης, τη δομή του μαθήματος και μετά
μ
το σημειωμ
ματάριο του εκπαιδευόμεν
ε
νου.
• Στο δεξιό πλαίσιο
π
έχετεε διαθέσιμες οδηγίες, το υλλικό
μελέτης – εξάσκησης
ε
(χώ
ώρος αλληλεπ
πίδρασης).

Σ. Παπ
παδάκης. Ξεκινώνντας με το LAMSS 2 (v. 1.1)
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Τι μπορείτε να κάνετε ως καθηγητήςσύμβουλος (επόπτης);
•

Να δημιουργήσετε ένα νέο μάθημα (με
κλικ στο
) επιλέγοντας μια
ακολουθία δραστηριοτήτων, την ομάδα
εκπαιδευομένων στους οποίους θα
προταθεί η εκπόνηση της και από πότε
θα είναι διαθέσιμη για να ξεκινήσουν.

•

Να βλέπετε ποιοι εκπαιδευόμενοι έχουν
ξεκινήσει την εκπόνηση των δραστηριο‐
τήτων και που φθάνουν, ώστε να τους
διευκολύνω ανάλογα.

•

Να παρέχετε ανατροφοδότηση και να
βελτιώνετε,
συμπληρώνετε
τις
δραστηριότητες και το περιεχόμενό τους.

•

Να εξαγάγετε το φάκελο εργασιών των
εκπαιδευομένων και να βαθμολογείτε τις
εργασίες τους.

Τι μπορείτε να κάνετε ως συγγραφέας;
•

Να σύρετε εργαλεία στον χώρο συγγραφής
από την εργαλειοθήκη στα αριστερά
σύμφωνα με το πλάνο του μαθήματος που
θέλετε να δημιουργήσετε.

•

Να κάνετε διπλό κλικ στα εργαλεία
δραστηριοτήτων στο χώρο συγγραφής και
συμπληρώστε τις καρτέλες ιδιοτήτων με
οδηγίες, περιεχόμενο, ερωτήσεις, πηγές.

•

Να διαχειρίζεστε τις δραστηριότητες (με τα
εργαλεία διαχείρισης δραστηριότητας, στο
επάνω μέρος του παραθύρου) και να
δημιουργείτε μεταβάσεις μεταξύ τους
(κρατώντας το Ctrl ή με κλικ στα κουμπιά
«Μετάβαση» ή/και «ροή») για να ορίζετε
τη ροή και διακλαδώσεις δραστηριοτήτων.

•

Να σύρετε δραστηριότητες και μεταβάσεις
στον κάδο ανακύκλωσης προκειμένου να
διαγραφούν.

•

Να αποθηκεύσετε την ακολουθία που
δημιουργείτε.

•

Να δείτε την ακολουθία όπως θα τη
βλέπουν οι εκπαιδευόμενοι, κάνοντας κλικ
στο κουμπί «Προεπισκόπηση».

Αντιμετώπιση προβλημάτων
9 Αν έχετε αργή σύνδεση, την πρώτη φορά ίσως χρειαστεί να περιμένετε 5”‐15” για να ανοίξει το νέο παράθυρο.

9
9
9

Αν δεν βλέπετε το νέο παράθυρο, ελέγξετε μήπως είναι «κρυμμένο» πίσω από αυτό που βλέπετε τώρα.
Αν έχετε μήνυμα ότι δεν επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα ελέγξετε εάν είναι απενεργοποιημένος ο pop‐up blocker
ή επιτρέψτε το άνοιγμα από τη διεύθυνση του server
Ελέγξετε ότι έχετε εγκαταστήσει τον Flash Player (αν και μπορείτε από το προφίλ χρήστη να ορίσετε ότι δουλεύετε χωρίς
αυτόν)
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