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Εποπτεία μαθήματος στο LAMS του ΠΣΔ 

Σύνδεση στο lams.sch.gr/lams με προσωπικό Όνομα Χρήστη και Κωδικό. 

 

Αφού συνδεθούμε, έχοντας τον ρόλο του επόπτη, πατώντας το κουμπί Επόπτης για το 

αντίστοιχο μάθημα, ανοίγει το Περιβάλλον Εργασίας του Επόπτη. 

 

Στην καρτέλα Μάθημα βλέπουμε τα στοιχεία του μαθήματος, στην περιοχή 1 (Όνομα, 

Περιγραφή, Κατάσταση, Εκπαιδευόμενοι, Κατηγορία/Τάξη). Η Κατάσταση ενός 

μαθήματος μπορεί να είναι: 

 Ξεκίνησε: είναι διαθέσιμη για τους εκπαιδευόμενους 

 Απενεργοποιημένη: έχει γίνει απενεργοποίηση από τον επόπτη 
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 Αρχειοθέτηση: το μάθημα έχει αρχειοθετηθεί και δεν εμφανίζεται στους 

εκπαιδευόμενους. Είναι ορατό μόνον στους επόπτες. 

Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων δείχνει πόσοι μαθητές, από το σύνολο που έχουν 

δηλωθεί, έχουν αρχίσει την παρακολούθηση της μαθησιακής ακολουθίας. 

Στην περιοχή 2 μπορούμε να διαχειριστούμε το μάθημα. Από το κουμπί Προβολή / 

Email Εκπαιδευομένων βλέπουμε μία λίστα με το Ονοματεπώνυμο και το Όνομα 

Χρήστη των εκπαιδευόμενων που μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. 

Επιλέγοντας κάποιον μπορούμε να του στείλουμε e-mail. 

 

Από το κουμπί Επεξεργασία Κατηγορίας / Τάξης βλέπουμε μία λίστα των μαθητών και 

των Εποπτών. Έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε χρήστες, όχι όμως να 

αφαιρέσουμε κάποιον που έχει ξεκινήσει την μαθησιακή ακολουθία. 
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Μπορούμε, επίσης, να αλλάξουμε την Κατάσταση της μαθησιακής ακολουθίας. Οι 

επιλογές είναι Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση, Αρχειοθέτηση (θα εμφανίζεται 

μόνον  στους επόπτες), Κατάργηση. 

 

Στην καρτέλα Ακολουθία, η μαθησιακή ακολουθία  εμφανίζεται όπως στο περιβάλλον 

του Συγγραφέα. Τα εικονίδια που βλέπουμε στις δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν του 

μαθητές. Στην κάτω αριστερή γωνία βρίσκονται τα εικονίδια των μαθητών που έχουν 

τελειώσει τη μαθησιακή ακολουθία (περιοχή 1) ενώ 

πάνω στις δραστηριότητες (περιοχή 2) υπάρχουν τα 

εικονίδια αυτών που εκπονούν την αντίστοιχη 

δραστηριότητα. Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω στα εικονίδια 

εμφανίζεται το Ονοματεπώνυμο.  

Μπορούμε να μετακινήσουμε, έναν μαθητή, σύροντάς τον (drag and drop) σε μία άλλη 

δραστηριότητα ή στο τέλος, σύροντάς τον στην πόρτα στην κάτω αριστερή γωνία.  
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Πατώντας στο κουμπί Ζωντανή Επεξεργασία, ο επόπτης μπορεί να κάνει αλλαγές στην 

μαθησιακή ακολουθία ενώ εκτελείται.  

 
 

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής επεξεργασίας τοποθετείται ένα σημείο σταματήματος 

στον μαθητή που έχει προχωρήσει περισσότερο, και ανοίγει ένα καινούριο περιβάλλον 

παρόμοιο με του Συγγραφέα. Ο επόπτης μπορεί να κάνει αλλαγές, να αλλάξει το 
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περιεχόμενο και να προσθέσει ή να αφαιρέσει δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται μετά 

το σημάδι του σταματήματος. 

 

Πατώντας στο κουμπί Εξαγωγή Πακέτου Εργασιών, ο επόπτης μπορεί να εξάγει την 

μαθησιακή ακολουθία σε ένα αρχείο .zip που περιέχει ένα πακέτο από HTML αρχεία. 

Με διπλό κλικ σε μία δραστηριότητα εμφανίζονται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων. 

Επιλέγοντας τη δραστηριότητα Διαμοίραση Πόρων μπορούμε να ελέγξουμε πόσοι και 

ποιοι (κλικ στο αριθμό των εκπαιδευόμενων) μαθητές έχουν δει τους πόρους. 

 

Επιλέγοντας τη δραστηριότητα Αξιολόγηση παίρνουμε μία αναφορά σχετικά με τις 

απαντήσεις των μαθητών.  
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Μπορούμε να εξάγουμε μία περίληψη της αξιολόγησης, ανά ερώτηση ή ανά χρήστη, σε 

.xls αρχείο, από το κουμπί Εξαγωγή Περίληψης.  
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Επίσης, μπορούμε να δούμε τις απαντήσεις ανά ερώτηση από την επιλογή Αναφορά ανά 

ερώτηση. 

 

Επιλέγοντας τη δραστηριότητα Διαφοροποίηση εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 
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Επιλέγοντας τη δραστηριότητα Ερωτήσεις & Απαντήσεις βλέπουμε τις απαντήσεις 

των μαθητών και έχουμε τη δυνατότητα να τις επεξεργαστούμε. 
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Στη δραστηριότητα Ψηφοφορία μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

ένα γράφημα (πίτα ή ραβδόγραμμα) και τι ψήφισαν οι μαθητές. 

 

Στη δραστηριότητα Νοητικός Χάρτης βλέπουμε του μαθητές που δημιούργησαν χάρτη 

και κάνοντας κλικ στο κουμπί Προβολή βλέπουμε τον νοητικό χάρτη. 
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Στην καρτέλα Εκπαιδευόμενοι, βλέπουμε την πρόοδο των μαθητών κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της μαθησιακής ακολουθίας. Για κάθε δραστηριότητα υπάρχει ένα σύμβολο 

που δείχνει τη κατάσταση του μαθητή στην αντίστοιχη δραστηριότητα. Ο μπλε κύκλος 

δείχνει δραστηριότητα που έχει ολοκληρωθεί, το κόκκινο τετράγωνο δείχνει την 

τρέχουσα θέση του μαθητή και το πράσινο τρίγωνο δείχνει δραστηριότητες που πρέπει 

να εκτελεστεί. Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα σύμβολο μπορούμε να επανεξετάσουμε μία 

δραστηριότητα. 
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Από το κουμπί Email μπορούμε να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον αντίστοιχο 

μαθητή.  

Από το κουμπί Προβολή Γραφήματος Χρόνου βλέπουμε ένα διάγραμμα χρόνου στο 

οποίο βλέπουμε πόσο χρόνο χρειάστηκε για κάθε δραστηριότητα ένας μαθητής.  
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Τέλος, πατώντας το κουμπί Εξαγωγή Φακέλου Εργασιών, μπορούμε να εξάγουμε το 

Φάκελο Εργασιών για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ώστε να τον δούμε χωρίς σύνδεση. 

 

 

 

 


