
LAMS

Ι. ΚΟΤΙΝΗ, Σ. ΤΖΕΛΕΠΗ
ikotini@sch.gr, stzelepi@sch.gr



Oct. 2013

2

Ορισµοί



LAMS - Σύστηµα 
∆ιαχείρισης 

Μαθησιακών 
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Μαθησιακών 
∆ραστηριοτήτων



Ο σχεδιασµός ενός µαθήµατος αποσκοπεί
στην:

• Ενεργητική συµµετοχή των µαθητών
• Απόκτηση ικανοτήτων µέσα από τη 

συνεχή αλληλεπίδραση µε τους 
συµµαθητές τους
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συµµαθητές τους
• Σύγχρονη και ασύγχρονη εκτέλεση των 

εργασιών για την εκπλήρωση των στόχων 
του µαθήµατος



Απευθείας σύνδεση 
διαχείριση και εκπόνηση 

συνεργατικών 
µαθησιακών 

δραστηριοτήτων

Οπτικό περιβάλλον 
δηµιουργίας 

Ατοµικές εργασίες, 
εργασίες για µικρές 

οµάδες και εργασίες για 
την ολοµέλεια µιας 

εκπαιδευτικής οµάδας

Οι εκπαιδευτικοί 
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Αυτόνοµο σύστηµα ή σε 
συνδυασµό µε άλλα 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Μάθησης

Υπηρεσίες ελέγχου και 
παρακολούθησης και 

ανίχνευσης των 
σπουδαστών σε 

πραγµατικό χρόνο 

Οι εκπαιδευτικοί 
λαµβάνουν, µοιράζονται 

και προσαρµόζουν 
ψηφιακά σχέδια 

µαθηµάτων που έχουν 
βασιστεί στις 

«καλύτερες διαδικασίες 
πρακτικής»

http://wiki.lamsfoundation.org/pages/viewpage.action?pageId=4686160



∆ραστηριότητες
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Παράδειγµα



http://www.lamscommunity.org/lams
central/sequence?seq_id=1554027
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Έτοιµα για 
χρήση 

Oct. 2013
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χρήση 
πρότυπα



Στρατηγικές 
µάθησης

Παρουσίαση 
νέων ιδεών

Έτοιµα για 
χρήση 
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νέων ιδεών

Ηλεκτρονικές 
παιδαγωγικές

χρήση 
πρότυπα



Στρατηγικές 
µάθησης
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µάθησης



∆ιερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων : έχουν ως στόχο οι 
µαθητές να εξετάσουν τις προσεγγίσεις των συµµαθητών 

τους 

Oct. 2013
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Ερωτήσεις/ Απαντήσεις



∆ιερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων : έχουν ως στόχο οι 
µαθητές να εξετάσουν τις προσεγγίσεις των συµµαθητών 

τους 

Oct. 2013
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Ψηφοφορία



Προβληµατοκεντρική µάθηση: συνεπάγεται οµαδική
συζήτηση και έρευνα ενός προβλήµατος ή σεναρίου που
αφορά τον πραγµατικό κόσµο. 
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Πρόβλεψη – Παρατήρηση – Επεξήγηση: Οι µαθητές προβλέπουν το τι θα
συµβεί σε ένα δοσµένο σενάριο, παρατηρούν τι πραγµατικά συµβαίνει, 
και επεξηγούν αυτό που βλέπουν καθώς και πώς αυτό συνδέεται µε την
πρόβλεψή τους. 
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Πρόβλεψη – Παρατήρηση – Επεξήγηση: Οι µαθητές προβλέπουν το τι θα
συµβεί σε ένα δοσµένο σενάριο, παρατηρούν τι πραγµατικά συµβαίνει, 
και επεξηγούν αυτό που βλέπουν καθώς και πώς αυτό συνδέεται µε την
πρόβλεψή τους. 

Oct. 2013

16



Παιχνίδι ρόλων: Ο κάθε µαθητής αναλαµβάνει ένα ρόλο σε
ένα δοσµένο σενάριο και εκτελεί τις αντίστοιχες
δραστηριότητες αλληλεπιδρώντας µε τους υπόλοιπους
µαθητές
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WebDilemma: επιτρέπει τους καθηγητές να χρησιµοποιούν
πόρους και αντικείµενα µάθησης ώστε να δείξουν την
πολυπλοκότητα ενός ζητήµατος (π.χ. Με το να επιδεικνύουν
τις δύο πλευρές ενός επιχειρήµατος). 
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WebQuests: Μία γενική µορφή σχεδιασµού µαθήµατος όπου
όλες οι πληροφορίες που λαµβάνουν οι µαθητές προέρχονται
από το διαδίκτυο
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Six Thinking Hats: Μία προσέγγιση που συνδυάζει την
οµαδική συζήτηση και την ατοµική κριτική σκέψη για την
επίλυση προβληµάτων και την εξερεύνηση νέων ιδεών
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Παρουσίαση
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Παρουσίαση
νέων ιδεών



Προσδιορισµός παρανοήσεων: Σχεδιασµός δραστηριοτήτων οι οποίες αποσπούν
τις απόψεις των µαθητών για µία ιδέα. Ενθάρρυνση της εµπλοκής των µαθητών
στη διαδικασία κριτικής σκέψης µέσα από τη σύγκριση διαφορετικών ιδεών και
αποσαφήνιση παρανοήσεων
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Ανοιχτές ερωτήσεις



Προσδιορισµός παρανοήσεων: Σχεδιασµός δραστηριοτήτων οι οποίες αποσπούν
τις απόψεις των µαθητών για µία ιδέα. Ενθάρρυνση της εµπλοκής των µαθητών
στη διαδικασία κριτικής σκέψης µέσα από τη σύγκριση διαφορετικών ιδεών και
αποσαφήνιση παρανοήσεων

Oct. 2013
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Ψηφοφορία (µε κατηγορίες/ Συµφωνώ-∆ιαφωνώ) 



Επισκόπηση κύριων πόρων: Επισκόπηση πόρων σχετικών µε τη νέα ιδέα (π.χ. 
άρθρο, ιστοσελίδα, βιβλίο κλπ) µε σκοπό την κατασκευή πρότερης γνώσης
σχετική µε την ιδέα πριν τη διάλεξη
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Ανταλλαγή ιδεών : Οι µαθητές δηµιουργούν ένα σηµαντικό όγκο µη-
φιλτραρισµένων ιδεών και στη συνέχεια τις συνθέτουν και τις
συγκεκριµενοποιούν µέσα από τη συζήτηση

Oct. 2013
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∆ιδασκαλία νέων εννοιών: Οι µαθητές υποβοηθούνται κατά τη διαχείριση, 
ανάλυση και κριτική πόρων από το διαδίκτυο

Oct. 2013
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Ηλεκτρονικές 
παιδαγωγικές

Oct. 2013
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παιδαγωγικές



Προβληµατοκεντρική µάθηση:  Θα πρέπει να προωθείται η συνεργασία µεταξύ
των µαθητών για την επιτυχή εύρεση λύσης στο πρόβληµα που δίνεται καθώς και
η αντανάκλαση της ατοµικής εµπειρίας
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Peer Learning :Οι µαθητές διαµοιράζονται τις εργασίες τους και µαθαίνουν ο ένας
από τον άλλο

Oct. 2013

29



Μάθηση βασισµένη στους πόρους: Οι µαθητές θα πρέπει να αναλύσουν, να 
επιλέξουν και να ασκήσουν κριτική στους πόρους που είναι διαθέσιµοι στο
διαδίκτυο, καθώς και να δηµιουργήσουν τη δική τους βάση δεδοµένων µε
επεξεργασµένο υλικό

Oct. 2013

30
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Ιδέες



http://www.lamscommunity.org/lamscentral/

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1554027

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1480532

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1141796

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1142530
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http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1240749

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1340899

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1349186

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1420735

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1506560

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1352311
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Πηγές



http://www.youtube.com/lessonlams101

http://wiki.lamsfoundation.org/display/la
msdocs/Home

http://lamscommunity.org/

Oct. 2013

34

http://lamscommunity.org/

http://blogs.sch.gr/lams/

http://blogs.sch.gr/groups/lams/

http://help.lessonlams.com/
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• Παρουσίαση: Τι είναι το LAMS 
(ppt)

• Συγγραφή ακολουθιών 
δραςτηριοτήτων

• ∆ηµιουργία και εποπτεία 
µαθηµάτων στο LAMS

Εκπαιδευτικό 
Υλικό στα µαθηµάτων στο LAMS

• LAMS – Οδηγός Εκπαιδευόµενου
• Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS
• Ο∆ΗΓΟΣ Συµµετοχής στην 

Κοινότητα του LAMS
• Οδηγίες σε βίντεο

Υλικό στα 
Ελληνικά
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Ξεκινήστε



http://lamscommunity.org/2.0/
docs/winks/1_SoWhatIsLAMS.h
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docs/winks/1_SoWhatIsLAMS.h
tm
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∆ηµιουργήστε



Μεταβείτε http://lessonlams.com/

• Μεταβείτε 
http://lessonlams.com/

• Κάνετε εγγραφή και 
συνδεθείτε

Oct. 2013
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συνδεθείτε

• ∆ηµιουργήστε την πρώτη 
µαθησιακή δραστηριότητα

• ∆ηµοσιεύστε την
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Σύνδεση στην αρχική σελίδα του LessonLAMS
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Εκτέλεση ακολουθίας µαθήµατος

Έστω ότι έχουµε επιλέξει το
σενάριο που θέλουµε να
εκτελέσουµε
•Το επιλέγουµε από τη λίστα (5
παράθυρο στην προηγούµενη παράθυρο στην προηγούµενη 
διαφάνεια)
•Πατάµε «Launch!» (στο 2  
παράθυρο στην προηγούµενη 
διαφάνεια)
•Μας δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξουµε τον τρόπο 
«καλέσµατος» των µαθητών 
στο µάθηµα. Για λόγους 
ευκολίας επιλέγουµε την 
1ηεπιλογή
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Εκτέλεση ακολουθίας µαθήµατος

•Το σύστηµα δηµιουργεί 
αυτόµατα έναν υπερσύνδεσµοαυτόµατα έναν υπερσύνδεσµο
και έναν κωδικό. 
•Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος 
για την αποστολή της 
πληροφορίας του URL και του 
Code στον κάθε µαθητή που 
θέλει να παρακολουθήσει το 
µάθηµα
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Εκτέλεση ακολουθίας µαθήµατος

•Με την επίσκεψη στο δοθέντα •Με την επίσκεψη στο δοθέντα 
υπερσύνδεσµο, ο κάθε µαθητής 
πληκτρολογεί τον αντίστοιχο 
κωδικό και πατάει“Send!”
•Εµφανίζεται το παράθυρο που 
προτρέπει το µαθητή είτε να 
κάνει εγγραφή στο σύστηµα ή 
να συνδεθεί εάν ήδη έχει 
λογαριασµό
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Εκτέλεση ακολουθίας µαθήµατος

Αφού εγγραφεί ο µαθητής 
µεταφέρεται αυτόµατα στην 
εκτελέσιµη µορφή του µαθήµατος
•Ο κάθε µαθητής πλοηγείται στις 
δραστηριότητες σειριακά, εκτελώντας δραστηριότητες σειριακά, εκτελώντας 
τις επιµέρους εργασίες
•Εάν επιλέξει την προσωρινή διακοπή 
του µαθήµατος, πατάει“Exit”
•Όταν επανασυνδεθεί στον ειδικό 
υπερσύνδεσµο της συγκεκριµένης 
ακολουθίας που του είχε δοθεί και 
πληκτρολογήσει τον αντίστοιχο 
κωδικό, η ακολουθία συνεχίζεται από 
το σηµείο (δραστηριότητα) που είχε 
σταµατήσει ο µαθητής
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Εκτέλεση ακολουθίας µαθήµατος

•Σε περίπτωση που θέλουµε να 
επεξεργαστούµε ένα έτοιµο πρότυπο, 
µπορούµε να πατήσουµε το κουµπί µπορούµε να πατήσουµε το κουµπί 
“Editor” και να µεταφερθούµε στον 
ειδικό επεξεργαστή
•Κάνουµε τις απαραίτητες αλλαγές και 
πατάµε “Save”
•Αν θέλουµε να τρέξουµε τη νέα 
έκδοση κατευθείαν πατάµε “Run now!”
όπου µεταφερόµαστε στη σελίδα 
κατασκευής του ειδικού 
υπερσυνδέσµου για το µάθηµα
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∆ιαχείριση µαθητών

•Από  την αρχική σελίδα του 
LessonLAMS, επιλέγουµε την ετικέτα 
“Run/Monitor lesson”
•Εκτός από τη διαχείριση των µαθητών 
µπορούµε να διαχειριστούµε και τα 
µαθήµατα τα οποία έχουµε µαθήµατα τα οποία έχουµε 
δηµιουργήσει (είτε εξολοκλήρου νέα 
είτε νέες εκδόσεις των ήδη 
υπαρχόντων προτύπων)
•Επιλέγουµε “Manage Students” για να 
πλοηγηθούµε στους εγγεγραµµένους 
στα µαθήµατά µας µαθητές και ή να 
προσθέσουµε νέους
•Επιλέγουµε “View” και στη συνέχεια 
“Learners” για να παρακολουθήσουµε 
την µαθησιακή πορεία του κάθε 
µαθητή.



∆ηµιουργήστε µία ακολουθία LAMS

Η ακολουθία που θα δηµιουργήσετε να έχει έως 6 
δραστηριότητες.

Να κάνετε οπωσδήποτε χρήση των ακόλουθων 
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Να κάνετε οπωσδήποτε χρήση των ακόλουθων 
τύπων δραστηριοτήτων: Πίνακας Ανακοινώσεων, 

∆ιαµοιρασµός Πόρων, Νοητικός χάρτης, 
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ένας από κάθε οµάδα θα µας παρουσιάσει τις 
εµπειρίες της οµάδας
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