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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η πλήρης εκµάθηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Μαθησιακών ∆ραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System), 

δηλαδή ενός εργαλείου διαχείρισης και εκπόνησης συνεργατικών µαθηµάτων και η 

δηµιουργία ακολουθίας µαθηµάτων για το εργαστηριακό µάθηµα «Βάσεις 

∆εδοµένων και Αρχείων». 

Στη διαδικτυακή πλατφόρµα του LAMS δηµιουργήθηκαν 9 διαλέξεις οι οποίες 

περιλαµβάνουν θεωρία και ασκήσεις µε ερωτήσεις ή εργασίες, µε στόχο τη σταδιακή 

και βηµατική εκµάθηση δηµιουργίας και διαχείρισης  µιας βάσης δεδοµένων στο 

πρόγραµµα Microsoft Access. 

Χρησιµοποιώντας τις διαφάνειες του εργαστηριακού µαθήµατος Βάσεις ∆εδοµένων Ι, 

του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 

∆υτικής Ελλάδας,επιλέχτηκαν τα κύρια στοιχεία και δηµιουργήθηκαν τα δικά µας 

µαθήµατα θεωρίας προσπαθώντας σε αρχικό στάδιο να καθοριστούν οι στόχοι και η 

δοµή των µαθηµάτων. 

Στη συνέχεια έχοντας δηµιουργήσει λογαριασµούς στη διαδικτυακή πλατφόρµα 

LAMS σχεδιάστηκαν τα µαθήµατα µε τη χρήση των εργαλείων της, καταγράφοντας 

τη θεωρία στην οποία συµπεριλήφθηκε φωτογραφικό υλικό και παραποµπές σε 

εξωτερικούς συνδέσµους για τη  προβολή βίντεο ή άρθρων του διαδικτύου. 

Τέλος δηµιουργήθηκαν διάφορα είδη ασκήσεων και εργασιών ώστε οι µαθητές να 

έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν στη πράξη όσα διδάσκονται στις διαλέξεις. 

  



9 

 

  



10 

 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to learn LAMS (Learning Activity Management System), 

which is a tool for managing and developing collaborative courses and to create a 

sequence of lessons for the laboratory course "Databases and Files". In LAMS online 

platform have been created 9 lectures that include theory and exercises with questions 

or assignments, aiming at the gradual and step-by-step learning of creating and 

managing a database in Microsoft Access. By using the slides of the laboratory course 

Databases I, of the Department of Business Administration of the University of 

Western Greece, the main elements were selected and our theory courses were 

created, trying to determine the objectives and structure of the courses.Then, having 

created accounts on the LAMS online platform, the lessons were designed using its 

tools, overwriting the theory that included photographic material and references to 

external links for viewing videos or articles on the internet. Finally, various types of 

exercises and tasks were created so that students have the opportunity to put into 

practice what is taught in lectures. 



11 

 

  



12 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Περιεχόµενα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................. 8 

ABSTRACT ........................................................................................................................... 10 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ........................................................................................... 12 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ .......................................................................................................... 16 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................ 18 

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ(E-LEARNING) ............................. 19 

1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ(E-LEARNING) ............ 19 

1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ(E-LEARNING) ................. 19 

1.3 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ .................. 20 

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ LEARNING DESIGN ............................... 21 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LEARNING DESIGN .................................................................. 21 

2.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(Learning Design) ............. 21 

2.3 .ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(LearningDesign) ................................................................................... 23 

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ LAMS ....................................................................... 26 

3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LAMS ............................................................................................. 26 

3.2 ΡΟΛΟΙ .................................................................................................................... 27 



13 

 

3.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...................................... 27 

3.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ LAMS ................................................................................................ 30 

Εργαλεία δραστηριοτήτων ........................................................................................... 31 

Εργαλεία Συνεργασίας .................................................................................................. 34 

Εργαλεία οµαδικών δραστηριοτήτων .......................................................................... 35 

Εργαλεία ∆ιαχείρισης .................................................................................................... 36 

Εργαλεία διαχείρισης ακολουθίας ............................................................................... 37 

Εργαλεία ροής ................................................................................................................ 38 

3.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ .................................................................. 38 

3.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΜΑΘΗΤΗ .......................................... 44 

3.7 ΟΦΕΛΗ LAMS ..................................................................................................... 45 

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ-∆ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ................................................. 46 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ-∆ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ .................................................................... 46 

4.1.1∆ΙΑΛΕΞΗ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ .......................................................... 47 

4.1.2.∆ΙΑΛΕΞΗ 2-ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΙΑΣ Β∆ ............................... 48 

4.1.3. ∆ΙΑΛΕΞΗ 3- ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙ∆Ι ................................................................. 49 

4.1.4 ∆ΙΑΛΕΞΗ 4- ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ...................... 50 

4.1.5 ∆ΙΑΛΕΞΗ 5- ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ACCESS ................................. 51 

4.1.6 ∆ΙΑΛΕΞΗ 6 – Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕ∆ΙΩΝ................................................................ 52 

4.1.7 ∆ΙΑΛΕΞΗ 7- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ Β∆ ........................................................... 53 



14 

 

4.1.8 ∆ΙΑΛΕΞΗ 8-ΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ .......................................... 54 

4.1.9 ∆ΙΑΛΕΞΗ 9- ΕΡΓΑΣΙΑ ....................................................................................... 55 

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ LAMS ..................................... 56 

5.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ ............................................... 56 

5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ (LEARNING DESIGHN) .................... 58 

5.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ ......................................................... 61 

5.3.1∆ΙΑΛΕΞΗ 1 ............................................................................................................ 61 

5.3.2 ∆ΙΑΛΕΞΗ 2 ........................................................................................................... 68 

5.3.3 ∆ΙΑΛΕΞΗ 3 ........................................................................................................... 75 

5.3.4 ∆ΙΑΛΕΞΗ 4 ........................................................................................................... 78 

5.3.5 ∆ΙΑΛΕΞΗ 5 ........................................................................................................... 81 

5.3.6 ∆ΙΑΛΕΞΗ 6 ........................................................................................................... 86 

5.3.7 ∆ΙΑΛΕΞΗ 7 ........................................................................................................... 88 

5.3.8 ∆ΙΑΛΕΞΗ 8 ........................................................................................................... 92 

5.3.9 ∆ΙΑΛΕΞΗ 9 ........................................................................................................... 98 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ...... 102 

6.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ................................................................. 102 

6.1.1 ∆ΙΑΛΕΞΗ 1 ......................................................................................................... 102 

6.1.2 ∆ΙΑΛΕΞΗ 2 ......................................................................................................... 103 

6.1.3 ∆ΙΑΛΕΞΗ 3 ......................................................................................................... 104 



15 

 

6.1.4 ∆ΙΑΛΕΞΗ 4 ......................................................................................................... 105 

6.1.5 ∆ΙΑΛΕΞΗ 5 ......................................................................................................... 105 

6.1.6 ∆ΙΑΛΕΞΗ 6 ......................................................................................................... 106 

6.1.7∆ΙΑΛΕΞΗ 7 .......................................................................................................... 107 

6.1.8 ∆ΙΑΛΕΞΗ 8 ......................................................................................................... 108 

6.1.9 ∆ΙΑΛΕΞΗ 9 ......................................................................................................... 109 

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ............................... 110 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................. 112 

 

 

  



16 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

Β∆: Βάση ∆εδοµένων 

Σ∆Β∆: Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων  

LAMS : Learning Activity Management System 

Πιν.Ανακ:Πίνακας Ανακοινώσεων 

Ερωτ.Πολ.Επιλ:Ερώτηση πολλαπλής Επιλογής 

Ερωτ&Απαντ:Ερώτηση και Απάντηση 

 

  



17 

 

 

Ευχαριστίες 

Ολοκληρώνοντας τη παρούσα πτυχιακή εργασία, θα θέλαµε να εκφράσουµε τις 

ευχαριστίες µας στον επιβλέποντα καθηγητή µας κ.Καρούσο Νικόλαο τόσο για την 

επίβλεψη όσο και για τη διαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη που µας παρείχε για την 

εκπόνηση της. 

  



18 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αναµφίβολα η ηλεκτρονική µάθηση θεωρείται ως µια πολλά υποσχόµενη 

εκπαιδευτική προσέγγιση στη διαδικασία της µόρφωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα 

σε µαθητές οποιασδήποτε ηλικίας να ξεπεράσουν χωροχρονικά κωλύµατα που µπορεί 

να παρεµποδίζουν τη διαδικασία της µάθησης. 

 Προκειµένου η διαδικασία εκµάθησης να γίνεται χωρίς περιορισµούς και εµπόδια, η 

τεχνολογία έχει δώσει ποικίλες λύσεις µε την ανάπτυξη συστηµάτων τηλεδιάσκεψης 

και ειδικών λογισµικών στο web, τα οποία παρέχουν οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο), 

συγχρονισµένες διαφάνειες και εξωτερικούς συνδέσµους έτσι ώστε οι µαθητές να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόµενο, όποια στιγµή και όσες φορές επιθυµούν. 

Τέτοια λογισµικά χρησιµοποιούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ΤΕΙ και ΑΕΙ  και πολλά 

ιδιωτικά φροντιστήρια για να προσφέρουν ηλεκτρονικές διαλέξεις στους σπουδαστές. 

Η ηλεκτρονική µάθηση απαιτεί µια προσεκτική σχεδίαση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που θεωρούνται αναγκαίες να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια 

της µαθησιακής διαδικασίας. 

 Η σχεδίαση των δραστηριοτήτων αυτών πραγµατοποείται σε ειδικά ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα δηµιουργίας τα οποία διαθέτουν χρήσιµα εργαλεία για την εύχρηστη 

λειτουργία τους και βέλτιστα αποτελέσµατα. 

Στη παρούσα εργασία θα µελετηθεί το περιβάλλον σχεδίασης εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων Learning Activity Management System (LAMS) και θα 

δηµιουργηθεί µια ακολουθία διαλέξεων-µαθηµάτων για το εργαστηριακό µάθηµα 

Βάσεις ∆εδοµένων 1. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ(E-

LEARNING) 

1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ(E-

LEARNING) 

Ηλεκτρονική µάθηση εννοούµε τη διαδικασία εκπαίδευσης ενός ατόµου µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Η ηλεκτρονική µάθηση χρησιµοποιείται κοινώς µε τον όρο e-learning, και χωρίζεται 

σε δυο κατηγορίες εκπαίδευσης µε σύνδεση και χωρίς σύνδεση. Η εκπαίδευση µε 

σύνδεση περιλαµβάνει τη προβολή υλικού µέσω Ίντερνετ ,ενώ χωρίς ίντερνετ τη 

προβολή υλικού που είναι ήδη αποθηκευµένο στον υπολογιστή. 

Η ηλεκτρονική µάθηση χρησιµοποιεί διάφορους τρόπους προβολής του  

εκπαιδευτικού υλικού που προσφέρει. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικών 

µέσων(κασέτες βίντεο , CD-ROM ),αλλά και τεχνολογιών (εικόνας ,ήχου ,animation). 

Μπορεί να λαµβάνει χώρα τόσο µέσα όσο και έξω από τη τάξη,µπορεί να είναι αυτο-

καθοδηγούµενη ,όσο να καθοδηγείται απο τον εκπαιδευτή. Επίσης µπορεί να είναι 

σύγχρονης ή ασύγχρονης µορφής. 

Η ηλεκτρονική µάθηση χρησιµοποιείται ως εργαλείο στην εξ-αποστάσεως µάθηση 

και κατάρτιση,αλλά µπορεί να υπάρξει και θεµέλιο στη διδασκαλία που γίνεται 

πρόσωπο µε πρόσωπο. 

 

1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ(E-LEARNING) 

Η ηλεκτρονική µάθηση χωρίζεται σε Σύγχρονη και Ασύγχρονη Μάθηση. 

Με τον όρο Σύγχρονη µάθηση εννοούµε τις µορφές µάθησης και διδασκαλίας που 

πραγµατοποιούνται την ίδια στιγµή ,αλλά όχι στον ίδιο χώρο. Στη Σύγχρονη µάθηση 

δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και εκπαιδευόµενος ,αλλά και εκπαιδευτής, σε 

πραγµατικό χώρο και οι συµµετέχοντες µπορούν να ανταλλάσουν απόψεις και 
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εκπαιδευτικό υλικό. Μορφές Σύγχρονης µάθησης αποτελούν η τηλεδιάσκεψη µέσω 

βίντεο,τα online σεµινάρια,η ζωντανή αναµετάδοση σεµιναριων ,κτλπ. 

Απο την άλλη µεριά η Ασύγχρονη µάθηση περιγράφει τη µορφή µάθησης και 

διδασκαλίας που πραγµατοποιούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες όσο και σε 

διαφορετικό χρόνο. Στην Ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτείται η ταυτόχρονη 

συµµετοχή εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν µόνοι τους 

εκπαιδευτικό υλικό στο χρονικό πλαίσιο της επιλογής τους. Μορφές Ασύγχρονης 

µάθησης αποτελούν οι βιντεοδιασκέψεις , τα forum ,το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

κτλπ. 

1.3 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Παρακάτω αναλύονται τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής µάθησης. 

o Ευελιξία: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιµο. Απο τη στιγµή που 

θα υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ,µπορεί ο εκπαιδευόµενος να επιλέξει πότε 

και που θα έχει πρόσβαση στο µάθηµα. 

o Αποτελεσµατικότητα: Η εξ αποστάσεως εκµάθηση είναι εξίσου 

αποτελεσµατική µε τη διδασκαλία στην αίθουσα. Ωστόσο απαραίτητη 

προυπόθεση είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός ,το εκπαιδευτικό υλικό και το 

πρόγραµµα σπουδών να έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο για τη πλήρη 

κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευόµενων. 

o Learner-centered: Κύριος στόχος της ηλεκτρονικής µάθησης αποτελεί ο 

εκπαιδευόµενος. Έχει ως προτεραιότητα τις µαθησιακές ανάγκες του 

εκπαιδευόµενου,καθιστώντας τον επικεφαλή της µαθησιακής διαδικασίας. 

o Επικοινωνία-Αλληλεπίδραση: Βάση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

αποτελεί η επικοινωνία εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή. Έτσι λοιπόν υπάρχει 

συνεχής επικοινωνία µέσω feedback σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µε τον 

εκπαιδευόµενο και µε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενεργή συµµετοχή του 

στην εκπαίδευση. 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ LEARNING 

DESIGN 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ LEARNING DESIGN 

Το learning design(σχέδιο µαθήµατος) περιγράφει όλη τη διαδικασία εκµάθησης 

του µαθήµατος,δηλαδή από το διδακτικό υλικό έως και την εµπειρία εκµάθησης 

και διδασκαλίας. Αποτελεί τη περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου, και που 

µπορεί ή δεν µπορεί να ακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό µοντέλο σχεδιασµού. 

Ουσιαστικά περιγράφει τους µαθησιακούς στόχους, ποιός κάνει τί, µε ποιά 

εργαλεία και πόρους και ποιά είναι τα αποτελέσµατα αυτών.  

Τα επόµενα κεφάλαια ασχολούνται αποκλειστικά µε τη πλατφόρµα του ΛΑΜΣ ,πώς 

δηµιουργείται ένα µάθηµα και πώς έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευόµενος να το 

εκτελέσει. 

 

2.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(Learning 

Design) 

Το πλάνο του µαθήµατος περιλαµβάνει τις παρακάτω παραµέτρους: 

• Τίτλος: ο τίτλος του µαθήµατος είναι βασικό χαρακτηριστικό µιας και 

προετοιµάζει τον αναγνώστη για το τί θα ακολουθήσει στη διάλεξη που θα 

διδαχθεί. 

• Θέµα: σχεδιάζοντας το µάθηµα πρέπει να οριστεί το θέµα είτε µε 

υποκατηγορίες ,είτε χωρίς. Το θέµα πρέπει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

µαθητών. 

• Χρόνος: η χρονική διάρκεια του µαθήµατος ,καθώς και ο χρόνος για την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα έχουν στη διαθεσή τους οι µαθητές , 

θα λαµβάνονται σοβαρά υπόψιν του διδάσκοντα εκπαιδευτικού. 

• Υλικά: τα εργαλεία και τα υλικά που θα έχουν στη διάθεσή του οι µαθητές για 

να φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί. 
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• Στόχοι: σε ένα µάθηµα υπάρχει ο βασικός στόχος ,υπάρχουν και οι επιµέρους 

στόχοι ,που πάντα ο ένας θα συσχετίζεται µε τον άλλο. 

• Επίπεδο γλωσσοµάθειας: το επίπεδο γλωσσοµάθειας καθορίζει τη πληροφορία 

που θα συλλάβει ο µαθητής,το αποτέλεσµα που θα δώσει απο την 

επεξεργασία αυτής, καθώς και το τρόπο µε τον οποίο επεξεργάστηκε την 

εισερχόµενη πληροφορία. 

• ∆υναµικό και δυναµική της τάξης: ο αριθµός των µαθητών, το φύλο τους ,το 

επίπεδο γλωσοµάθειας, η ύπαρξη µαθητών µε δυσλεξία ή µαθησιακές 

δυσκολίες,είναι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψιν πριν το σχεδιασµό του 

µαθήµατος. 

• Κοινωνική µορφή εργασίας: ο σχεδιαστής του µαθήµατος έχει τη δυνατότητα 

,µε βάση το δυναµικό της τάξης να χωρίσει τη τάξη σε οµάδες(µικρές ή 

µεγάλες) σε ζευγάρια ή τη συµµετοχή ολόκληρης της τάξης για τη 

διεκπαιρέωση µιας ή περισσότερων εργασιών. 

• Εισερχόµενη πληροφορία: βασικό στοιχείο του µαθήµατος αποτελεί η 

εισερχόµενη πληροφορία από το διδάσκοντα ,π.χ ένα ηχητικό αρχείο,µια 

εικόνα. 

• Εξερχόµενο προιόν: το εξερχόµενο προιόν αφορά τις πληροφορίες και τα 

συµπεράσµατα που θα αφοµιώσει ο µαθητευόµενος φέροντας εις πέρας µια 

διεργασία. Αυτο θα καθοριστεί από το διδάσκονται ,δηλαδή δίνοντας µια 

εργασία γραπτού λόγου ,ο διδάσκων θα δώσει στο µαθητευόµενο το θέµα που 

θα αναπτύξει,καθώς και πόσες λέξεις θα είναι το κείµενο,οπότε ο 

µαθητεύµενος θα κινηθεί στις οδηγίες που του έχουν δωθεί. Έτσι ο διδάσκων 

θα αξιολογώντας το υλικό ,θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει εάν χρειάζονται 

περαιτέρω διευκρινήσεις ,ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του µαθήµατος. 

• Εργασία για το σπίτι: οι εργασίες για το σπίτι µπορεί να περιέχουν ασκήσεις 

πάνω στη θεωρία που έχει διδαχθεί ο µαθητευόµενος. Έτσι ο µαθητευόµενος 

εξασκείται στη θεωρία που έχει διδαχθεί για να φέρει εις πέρας τις εργασίες 

του,καθώς δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να καταλάβει εάν υπάρχουν 

κενά στη µάθηση του εκπαιδευόµενου προσθέτοντας παραπάνω υλικό. 
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• Αξιολόγηση: η αξιολόγηση αφορά τους στόχους του µαθήµατος και πρέπει να 

δίνεται ένα εργαλείο ελέγχου για την επίτευξη αυτών. Περισσότερη έµφαση 

δίνεται στην αποτίµηση του σχεδιασµού του µαθήµατος,παρά στην 

αξιολόγηση γνώσεων των µαθητών. 

• Σύνδεση µε τα προηγούµενα-επόµενα: κάθε διάλεξη έχει το δικό της 

περιεχόµενο ξεχωριστά. Παρ’όλα αυτά υπάρχει σύνδεση µεταξύ τους.Ένα 

καλό παράδειγµα αποτελεί η δηµιουργία ενός πίνακα στην access ,καθώς για 

τη δηµιουργία αυτού ο µαθητής πρέπει να γνωρίζει τις οντότητες και τα πεδία 

που του δίνονται απο την εκφώνηση. 

• ∆ιάθεση: η διάθεση παίζει σηµαντικό ρόλο στο µαθησιακό περιβάλλον ,καθώς 

όσο πιο ευχάριστο είναι τόσο καλύτερες θα είναι οι επιδόσεις του µαθητή. 

2.3 .ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(LearningDesign) 

Το σχέδιο του µαθήµατος αποτελείται από διάφορες φάσεις,καθώς η µια 

αλληλοδέχεται την άλλη και µαζί συγκροτούν τη διάλεξη και µέσω των διεργασιών 

που ακολουθούν, ο µαθητευόµενος προσκοµεί τη γνώση. Κάποιες από αυτές τις 

φάσεις µπορεί να διαφοροποιούνται από κάποιες άλλες ή ακόµη και να 

επαναλαµβάνονται. 

Παρακάτω αναλύονται οι φάσεις που περιλαµβάνει το σχέδιο µαθήµατος. 

� Εισαγωγή: Η εισαγωγή περιέχει το θέµα του µαθήµατος που θα αναπτυχθεί 

στη διάλεξη ,καθώς ο διδάσκων µε το θέµα πρέπει να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

των µαθητών για να συµµετάσχουν όσο περισσότεροι το δυνατό,όπως και να 

υπάρχει µια σύνδεση µε τα προηγούµενα κεφάλαια που έχουν διδαχθεί. 

Στόχος της φάσης αυτής είναι η αφύπνιση του µαθητευόµενου και το 

ενδιαφέρον του για να φέρει εις πέρας το µάθηµα. 

� Παρουσίαση: Η παρουσίαση περιέχει τη νέα δοµή που θα διδαχθεί. Ο 

διδάσκων πρέπει να παρουσίαζει και να εξηγεί το µάθηµα λαµβάνοντας 

υπόψιν τις προυπάρχουσες γνώσεις των µαθητών ,καθώς και διάφορους 

τρόπους παρουσίασης του µαθήµατος π.χ(βίντεο,εικόνες) για να συµβάλει 
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στην ενεργή συµµετοχή των µαθητών. Στόχος της φάσης αυτής αποτελεί η 

γνωριµία του µαθητευόµενου µε τη νέα ύλη. 

� Ερµηνεία: Η ερµηνεία αφορά τη κατανόηση τυχόν ξένων 

λέξεων,εξειδικευµένου λεξιλογίου,δύσκολων και µη κατανοητών ορισµών ,τα 

οποία ο διδάσκων µαζί µε τους µαθητές θα αναλύσουν και θα συζητήσουν τα 

θέµατα αυτά για τη κατανόηση τους απο τους µαθητευόµενους. Συνήθως 

αποτελεί προαιρετική φάση του µαθήµατος. Στόχος της φάσης αυτής είναι η 

ερµηνεία λεξιλογίου για τη πλήρη κατανόηση απο τους µαθητές. 

� Εξάσκηση: Η εξάσκηση αφορά τη κατανόηση της νέας ύλης από τους 

µαθητές.Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των εργασιών που θα δοθούν απο το 

διδάσκοντα στους µαθητές. Οι εργασίες αυτές έχουν ως σκοπό ο 

µαθητευόµενος να χρησιµοποιήσει και να επεξεργαστεί τη διδακτέα ύλη και 

να προσκοµίσει τη γνώση. Οι εργασίες µπορεί να αποτελούνται από οµαδικό 

πνεύµα. Η διάρκεια της φάσης αυτής µπορεί να είναι εκτενής και να 

χρειαστούν περαιτέρω στάδια. Στόχος της ο διαφορετικός τρόπος 

επεξεργασίας της ύλης για τη κατανόηση της απο τους µαθητές. 

� Εφαρµογή: Εδώ οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν τη νέα ύλη που έχουν 

διδαχθεί. ∆ίνοντας µια ρεαλιστική αφορµή που απευθύνεται στο κατάλληλο 

επίπεδο ,ενδιαφέροντα ,ηλικία ο µαθητευόµενος εξασκεί τις γνώσεις που έχει 

αποστηθίσει µέσω της επικοινωνίας. Ωστόσο για την υλοποίηση του 

επικοινωνιακού στόχου ο µαθητευόµενος χρειάζεται τις κατάλληλες υποδοµές 

και µέσα, π.χ.(Η/Υ). Η διάρκεια για την επίτευξη της φάσης αυτής ορίζεται σε 

ένα συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο που διατίθεται στο µαθητή. Στόχος, η 

γνώση της ύλης µέσω της επικοινωνίας. 

� Κλείσιµο: Η τελική φάση του µαθήµατος περιέχει την ανακεφαλαίωση ,τυχόν 

ερωτήσεις,απορίες µαθητών και διευκρινήσεις αυτων από το διδάσκων. Ο 

διδάσκων σε αυτή τη φάση µπορεί να δώσει εργασία για το σπίτι για 

περαιτέρω εξάσκηση. Και στον εναπωµήναντα χρόνο οι µαθητές µπορούν να 

συζητήσουν µεταξύ τους , να χαλαρώσουν για να ενδιαφερθούν και για την 

επόµενη διάλεξη. Στόχος της τελικής φάσης είναι η γενική εικόνα των 
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µαθητών για το µάθηµα και η δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών ούτως ώστε 

να παρακολουθήσουν και το επόµενο µάθηµα. 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ LAMS 

3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LAMS 

Το Learning Activity Management System (LAMS) δηλαδή Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Μαθησιακών ∆ραστηριοτήτων, είναι ένα εργαλείο µε το οποίο πραγµατοποιείται η 

εκπόνηση συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων σε απευθείας σύνδεση. Οι 

εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές µέσα από ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον 

σχεδίασης,µπορούν να δηµιουργήσουν ένα σύνολο ατοµικών εργασιών, εργασιών για 

µικρές οµάδες ή για την ολοµέλεια µιας εκπαιδευτικής οµάδας βασισµένων σε 

περιεχόµενο και συνεργασία. 

Το LAMS µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αυτόνοµο σύστηµα ή σε συνδυασµό µε άλλα 

συστήµατα διαχείρισης µάθησης (LMS),όπως Moodle, Sakai, LRN, WebCT και 

Blackboard. 

Το LAMS είναι φιλικό προς το χρήστη και πρόκειται για ένα από τα πιο δηµοφιλή 

και διαδεδοµένα προηγµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Σ∆Μ) που 

υποστηρίζουν το σχεδιασµό µάθησης (Learning Design). 

Τα παλιότερα συστήµατα χρησιµοποιούνται κυρίως ως αποθετήρια και για διάθεση 

µαθησιακών αντικειµένων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ τα πιο 

προχωρηµένα συστήµατα δίνουν έµφαση τόσο στους εκπαιδευόµενους και την 

ενεργή συµµετοχή τους σε µαθησιακές δραστηριότητες όσο και στην υποστήριξη των 

νέων ρόλων του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή, συντονιστή της και εµψυχωτή της 

µαθησιακής διεργασίας. 

Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μαθησιακών ∆ραστηριοτήτων, µετά τη δηµιουργία 

λογαριασµού, ορίζονται ρόλοι µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες 

του χρήστη στο σύστηµα. 
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3.2 ΡΟΛΟΙ 

•Συγγραφέας (Author) 

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκει αυτός που θέλει να συγγράψει-δηµιουργήσει το 

εκπαιδευτικό υλικό. Πιο αναλυτικά ο ρόλος του συγγραφέα ανήκει σε αυτόν που 

σχεδιάζει το µάθηµα-δραστηριότητα. 

•Eπόπτης (Monitor) 

Πρόκειται για τον εκπαιδευτή και συντονιστή µαθηµάτων. ∆ηλαδή ο καθηγητής που 

θα διδάξει το µάθηµα-δραστηριότητα. 

•Εκπαιδευόµενος ( Learner) 

Ενήλικος ή ανήλικος µαθητής/σπουδαστής που εισέρχεται στο σύστηµα µε στόχο την 

απόκτηση γνώσης. 

Αναλόγως µε τον ρόλο που έχει κάποιος που συνδέεται στο σύστηµα, διαµορφώνεται 

το LAMS έτσι ώστε να περιέχει αυτά που χρειάζεται να δει ο συγκεκριµένος χρήστης 

(User). 

3.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Ο Συγγραφέας συνδέεται στο περιβάλλον εργασίας από την Αρχική Σελίδα 

χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη (Username) και το κωδικό (Password) στα 

αντίστοιχα πλαίσια και πραγµατοποιεί Login (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα  1:Εγγραφή στην πλατφόρµα του Lams 
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Το περιβάλλον εργασίας του συγγραφέα χωρίζεται σε 3 καρτέλες(Εικόνα 2): 

• Το προφίλ µου 

• Συγγραφέας 

• Οµάδες  

 

 

Εικόνα 2: Καρτέλες περιβάλλοντος εργασίας συγγραφέα 
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Στη καρτέλα «Το προφίλ» ο χρήστης µπορεί να διαµορφώσει και να τροποποιήσει 

προσωπικές του πληροφορίες όπως κωδικός πρόσβασης, στοιχεία επικοινωνίας, 

γλώσσα περιβάλλοντος κλπ. 

Μπορεί επίσης να ανεβάσει και φωτογραφία προφίλ(Εικόνα 3).

 

Εικόνα 3: Περιβάλλον “Προφίλ” Συγγραφέα 

Στη καρτέλα «Οµάδες» προβάλλονται όλα τα µαθήµατα που διδάσκει καθώς και τα 

τµήµατα στα οποία ανήκει (Εικόνα4). 

 

Εικόνα 4:Περιβάλλον “Οµάδες” Συγγραφέα 
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Τέλος στη καρτέλα «Συγγραφέα», σχεδιάζεται το µάθηµα µέσα από ένα περιβάλλον 

σχεδίασης που ανοίγει µόλις πραγµατοποιηθεί η επιλογή (Εικόνα5). 

 

Εικόνα 5:Περιβάλλον “Συγγραφέα” 

Αναλυτικότερα, το περιβάλλον σχεδίασης αποτελείται από τέσσερα µέρη: 

Καµβάς σχεδίασης: ο λευκός χώρος στον οποίο εργαζόµαστε για τη δηµιουργία του 

µαθήµατος. 

1. Εργαλεία δραστηριοτήτων σχεδίασης: όλοι οι τύποι δραστηριοτήτων 

που µπορούν να απαρτίσουν µια ακολουθία. 

2. Εργαλεία διαχείρισης ακολουθίας: η εργαλειοθήκη αυτή περιλαµβάνει 

διάφορες λειτουργίες ακολουθίας,όπως άνοιγµα και αποθήκευση 

ακολουθίας, ένωση δραστηριοτήτων και προεσκόπιση ακολουθίας. 

Επιθεώρηση Ιδιοτήτων δραστηριότητας: διάφορες λειτουργίες για τη διαχείριση 

ακολουθιών και δραστηριοτήτων. 

 

3.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ LAMS 

Στο περιβάλλον του συγγραφέα στο σύστηµα LAMS, για τη βέλτιστη και ευκολότερη 

δηµιουργία ακολουθιών µαθησιακών δραστηριοτήτων (δηλαδή µαθηµάτων ή επί 

µέρους ενοτήτων που θα εκτελούνται από τους µαθητές και θα παρακολουθούνται 
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από το καθηγητή από το περιβάλλον εποπτείας),  υπάρχει πληθώρα διαθέσιµων 

οµαδοποιηµένων σε κατηγορίες εργαλείων δραστηριοτήτων και εργαλείων ελέγχου 

της ροής τους. Επιπλέον τα εικονίδια τους έχουν διαφορετικό χρώµα και είναι 

εύχρηστα. 

Τα εργαλεία χωρίζονται ως εξής: 

Εργαλεία δραστηριοτήτων 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: 

Πληροφορίες σε ψηφιακή µορφή (κείµενο, εικόνα, ήχος, video) ή και διευθύνσεις 

URL 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ LAMS 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πίνακας Ανακοινώσεων 

 

Για προβολή περιεχοµένου σε µορφή 

HTML και εξωτερικών πηγών όπως 

εικόνες, video. Χρησιµοποιείται για 

ανακοινώσεις στους 

εκπαιδευόµενους, επισκόπηση ή 

σύνοψη µαθήµατος κλπ. 

∆ιαµοίραση Πόρων 

 

∆ιαµοίραση πόρων (αρχεία ή 

συνδέσεις Internet).Χρησιµοποείται 

για παραποµπές  σε site ή αρχεία για 

επιπλέον γνώσεις και πληροφορίες. 

Λίστα Εργασιών 

 
 

Ανάθεση υποχρεωτικών ή µη 

εργασιών στους µαθητές, µε 

βαθµολογία ή χωρίς. 

Επεξεργασία Εικόνας Pixlr 

 

Εύχρηστο πρόγραµµα επεξεργασίας 

εικόνας µε πολλές δυνατότητες. Οι 

µαθητές έχουν τη δυνατότητα 

συµπλήρωσης µιας εικόνας. 

Υπολογιστικό Φύλλο 

 

Υπολογιστικό φύλλο παρόµοιο του 

MicrosoftExcel. ∆υνατότητα παροχής 

πληροφοριών σε µορφή πίνακα. Οι 

µαθητές καλούνται να 

συµπληρώσουν έναν, µε βαθµολογία 

ή χωρίς. 

Χώρος Έκθεσης Εικόνων 

 

Έκθεση για διαµοίραση εικόνων, 

ώστε οι µαθητές να τις βλέπουν και 

να τοποθετούν και δικές τους. 

Πίνακας 1.0 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Εργαλεία που αφορούν τη δηµιουργία τεστ ή διαγωνισµάτων µε βαθµολογία. Με τη 

χρήση τους είναι δυνατή η δηµιουργία συνθηκών για εξατοµικευµένη διδασκαλία, 

ανάλογα µε τις επιδόσεις του µαθητή. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ LAMS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αξιολόγηση 

 

 

Εργαλείο για αξιολόγηση 

εκπαιδευόµενων. ∆ηµιουργία Τεστ και 

∆ιαγωνισµάτων. Υποστηρίζει σχεδόν 

όλων των ειδών τις ερωτήσεις µε 

βαθµολογία 

Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών 

 

 
 

Εργαλείο που δηµιουργεί 

αυτοµατοποιηµένο τεστ µε ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και 

Σωστού/Λάθους, µε βαθµολογία. 

∆υνατότητα παροχής ανατροφοδότησης 

και αποτελεσµάτων. 

Υποβολή Αρχείου 

 

 
 

Εργαλείο µε το οποίο οι εκπαιδευόµενοι 

υποβάλλουν τις εργασίες τους για 

αξιολόγηση και βαθµολόγηση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: 

Εργαλεία συλλογής πληροφοριών από τους µαθητές στα πλαίσια αξιολόγησης του 

µαθήµατος. Για παράδειγµα µε τη χρήση ψηφοφοριών ή ανταπαντήσεων  για διάφορα 

ζητήµατα, ο καθηγητής είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα στοιχεία που συλλέγει είτε 

για τη βελτιστοποίηση του µαθήµατος ή για την έναρξη µιας οµαδικής συζήτησης. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ LAMS 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

 

Εργαλείο µε το οποίο δηµιουργούνται 

ερωτήσεις µε σύντοµο κείµενο. Ο 

εκπαιδευόµενος µπορεί να απαντήσει τις 

ερωτήσεις µε βαθµολογία ή χωρίς, αλλά 

και να δει τις απαντήσεις των 

υπολοίπων. 

Έρευνα 

 

Εργαλείο µε το οποίο δηµιουργούνται 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, δηλαδή 

ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας και του µαθήµατος χωρίς 

βαθµολογία, που απαντάει ο 
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εκπαιδευόµενος. 

Ψηφοφορία 

 

Εργαλείο µε το οποίο πραγµατοποείται 

συλλογή- έκφραση των απόψεων των 

µαθητών ανώνυµα ή επώνυµα. 

∆υνατότητα εµφάνισης συνολικών 

αποτελεσµάτων και στατιστικών 

στοιχείων. 

Συλλογή ∆εδοµένων 

 
 

Εργαλείο δηµιουργίας µιας Βάσης 

∆εδοµένων σε πραγµατικό χρόνο για τη 

συλλογή στοιχείων. 

Σηµειωµατάριο 

 

Εργαλείο µε το οποίο οι εκπαιδευόµενοι 

έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν 

και να καταγράψουν οποιαδήποτε 

πληροφορία θέλουν να εκφράσουν και 

να αποθηκεύσουν. 

Νοητικός Χάρτης 

 

Εργαλείο δηµιουργίας νοητικού . Οι 

µαθητές µπορούν να εργαστούν ατοµικά 

ή να συνεργαστούν µεταξύ τους. 

Εγγραφή  Video 

 

Εργαλείο καταγραφής Video. 

Απαραίτητη η διαθεσιµότητα camera και 

η εγκατάσταση του λογισµικού. Με τη 

χρήση αυτού του εργαλείου είναι δυνατή 

η κατάθεση πληροφοριών µε µορφή 

βίντεο και η ανταλλαγή απόψεων µε 

οπτικοακουστικά αποσπάσµατα σε 

συζήτηση. 

Πίνακας 1.2 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 

Εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας (chat, forum). Μπορεί να είναι 

µια οµαδική συζήτηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω, που να εµπλέκονται όλοι οι 

µαθητές ή οµάδες ανάλογα µε τις ανάγκες και αρµοδιότητες τους. 
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Εργαλεία Συνεργασίας 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ LAMS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Επισκόπηση 

 

Εργαλείο επισκόπησης το οποίο 

χρησιµοποιείται αυτόνοµα σε συνδυασµό 

µε τη συνοµιλία για τη συνοπτική 

καταγραφή των µαθητικών απόψεων σε 

µια οµάδα. 

Ιστότοπος Wiki 

 
 

 

 

Εργαλείο δηµιουργίας σελιδών Wiki,  

δηλαδή σελιδών παρουσίασης ή 

ιστότοπου, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για οδηγίες, συχνές 

ερωτήσεις ή πληροφορίες για κάποιο 

θέµα. 

Συζήτηση forum 

 

Εργαλείο για ασύγχρονη συζήτηση. 

Επιτυγχάνεται ασύγχρονη επικοινωνία 

διαρκείας µεταξύ µαθητών και 

καθηγητή-µαθητή. 

Τηλεδιάσκεψη 

 

Εργαλείο Τηλεδιάσκεψης που παρέχει τη 

δυνατότητα οπτικοακουστικής 

επικοινωνίας σε συνδυασµό µε γραπτό 

κείµενο, διαµοίραση και προβολή 

διαφανειών και κοινή χρήση 

ασπροπίνακα. 

Συνοµιλία/ Chat 

 

Εργαλείο συνοµιλίας µε το οποίο 

επιτυγχάνεται άµεσο chat, σε 

πραγµατικό χρόνο µεταξύ δύο ή και 

περισσότερων µαθητών. Οι συνοµιλίες 

καταγράφονται για µελλοντική ανάλυση. 

Χάρτης Google 

 

Εργαλείο GoogleMaps µε το οποίο 

γίνεται παρουσίαση ή επεξεργασία 

χαρτών. 

Πίνακας 1.3 
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Εργαλεία οµαδικών δραστηριοτήτων 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  LAMS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πόροι και Συζήτηση 

 

Συνδυασµός ∆ιαµοίρασης Πόρων και 

συζήτησης. Πραγµατοποίηση 

ασύγχρονης συζήτησης µε διαµοίραση 

αρχείων και σελιδών στο Internet µε 

συγκεκριµένο περιεχόµενο, για την 

επίτευξη εποικοδοµητικού διαλόγου. 

Συζήτηση και Επισκόπηση 

 
 

 

 

 

Συνδυασµός Συζήτησης και 

Επισκόπησης. Χρησιµοποιείται όταν οι 

µαθητές είτε όλοι είτε χωρισµένοι σε 

οµάδες θέλουν να συζητήσουν 

ασύγχρονα για κάποιο θεµα και κάποιος 

που έχει οριστεί να καταγράψει τα 

συµπεράσµατα της συζήτησης. 

Συνοµιλία και Επισκόπηση 

 

 
 

 

Συνδυασµός Συνοµιλίας και 

Επισκόπησης. Χρησιµοποείται όταν οι 

µαθητές (είτε όλοι είτε χωρισµένοι σε 

οµάδες) θέλουν να συζητήσουν σε 

συγχρονισµένη συζήτηση, δηλαδή στο 

chat για ένα θέµα και κάποιος που έχει 

οριστεί να καταγράψει τα συµπεράσµατα 

της συζήτησης. 

Πίνακας 1.4 
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Εργαλεία ∆ιαχείρισης 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ LAMS 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οµαδοποίηση 

 

Εργαλείο οµαδοποίησης 

εκπαιδευόµενων µε το οποίο 

δηµιουργείται οµάδα µαθητών µε 

διάφορα κριτήρια που ορίζει ο 

καθηγητής, όπως ονοµαστικά ή 

αριθµητικά ή ανάλογα µε το πώς 

συµµετέχουν σε συνεργασίες οι µαθητές 

για διάφορες δραστηριότητες. 

Πύλη 

 

Εργαλείο δηµιουργίας σηµείων παύσης 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

ακολουθίας  έως την εκπλήρωση µιας 

συγκεκριµένης συνθήκης. 

Χρησιµοποιείται για την απαγόρευση 

συνέχειας της ακολουθίας από τους 

µαθητές. 

∆ιακλάδωση 

 

Εργαλείο για δηµιουργία διαφορετικών 

µονοπατιών σε µία ακολουθία. Με τη 

χρήση αυτού παρέχεται η δυνατότητα 

δηµιουργίας διαφορετικών µοναπατιών 

µε διαφορετικές δραστηριότητες για 

κάποιους µαθητές και για κάποιους 

άλλους µε βάση των αποτελεσµάτων σε 

προηγούµενα διαγωνίσµατα. 

Προαιρετικές ∆ραστηριότητες 

 

Εργαλείο δηµιουργίας µη υποχρωτικών 

δραστηριοτήτων όπως για παράδειγµα 

εργασίες.Ορίζεται ελάχιστος και 

µέγιστος αριθµός δραστηριοτήτων που 

οι µαθητές θα εκπονήσουν από το  

προτεινόµενο σύνολο µαθησιακών 

δραστηριοτήτων. 

 

Προαιρετικές Ακολουθίες 

 

Εργαλείο όµοιο µε το προηγούµενο µε 

τη διαφορά ότι ορίζεται ελάχιστος και 

µέγιστος αριθµός των ακολουθιών 

µαθησιακών δραστηριοτήτων που οι 

µαθητές θα εκπονήσουν από το 

προτεινόµενο σύνολο ακολουθιών 

µαθησιακών δραστηριοτήτων. 

∆ραστηριότητα Υποστήριξης 
Εργαλείο για δραστηριότητες 

υποστήριξης µε το οποίο εµφανίζονται 
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εκτός της ακολουθίας και είναι 

διαθέσιµες καθ’όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της. 

Πίνακας 1.5 

Εργαλεία διαχείρισης ακολουθίας 

Υπάρχουν δύο περιοχές εργαλείων : 

Καταδυόµενα µενού (π.χ Αρχείο, Επεξεργασία, Εργαλεία και µενού Βοήθειας) 

(Εικόνα 6). 

 

Εικόνα  2:Μενού καρτέλας "Συγγραφέας" 

∆έκα κουµπιά ενεργειών στη γραµµή εργαλείων ακολουθίας που παρέχουν εύκολη 

πρόσβαση στις δέκα πιο χρησιµοποιούµενες ενέργειες: 

Νέα, Αποθήκευση, Αντιγραφή, Επικόλληση, Μετακίνηση, Προαιρετική, Ροή, 

Οµαδοποίηση, Προεπισκόπηση 
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Εργαλεία ροής 

Εργαλεία που επιτρέπουν τη δηµιουργία σηµείων αναµονής-προσωρινής διακοπής 

της µαθησιακής πορείας, διακλαδώσεις στην ακολουθία, προαιρετικές µαθησιακές 

δραστηριότητες, προαιρετικές ακολουθίες µαθησιακών δραστηριοτήτων και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες. Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι 

ανεξάρτητες της ακολουθίας µαθησιακών δραστηριοτήτων και βρίσκονται στο κάτω 

µέρος της δοµής του µαθήµατος. Η χρήση αυτών των εργαλείων είναι ανεξάρτητη 

από την ακολουθία αφού ο µαθητής µπορεί να τις προσπελάσει ανά πάσα στιγµή και 

όχι να επιστρέψει σε αυτές, όπως γίνεται µε τις δραστηριότητες της ακολουθίας. 

3.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ 

Ο επόπτης συνδέεται στο λογαριασµό του στο LAMS από την αρχική σελίδα 

χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη (username) και το κωδικό πρόσβασης (password) 

και εισέρχεται στο περιβάλλον του LAMS (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα  3:Περιβάλλον Επόπτη στο Lams 

 

Στη συνέχεια για να δηµιουργήσει ένα µάθηµα επιλέγει τη ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ανοίγει ο οδηγός δηµιουργίας µαθήµατος (Εικόνα 8). 
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Εικόνα  4:Καρτέλα προσθήκης µαθήµατος 

 

Επιλέγει ένα µάθηµα από τη λιστα µαθηµάτων αριστερά και στη συνέχεια επιλέγει 

προσθήκη τωρα (Εικόνα 9). 

 

 

Εικόνα 9: Προσθήκη µαθήµατος 

 

Το κουµπί δεξιά του επόπτη ανοίγει το περιβάλλον του επόπτη το οποίο δίνει 

δυνατότητες για την ανάθεση-έναρξη και υποστήριξη της εκπόνησης εκπαιδευτικών 
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δραστηριοτήτων. 

Περιλαµβάνει τρεις καρτέλες: Μάθηµα, Ακολουθία και Εκπαιδευόµενοι. (Εικόνα 10) 

 

 

Εικόνα 10: Περιβάλλον Επόπτη 

Μάθηµα: Εδώ εµφανίζονται γενικά στοιχεία για τη τάξη, για την ανάθεση ρόλων 

εκπαιδευόµενων, τους επόπτες και τη κατάσταση του µαθήµατος. 

 

Εικόνα  5:Καρτέλα "Μάθηµα" στο περιβάλλον του Επόπτη 

Όπως βλέπουµε στην εικόνα (Εικόνα 11) η καρτέλα «Μάθηµα» έιναι χωρισµένη σε 

τρεις περιοχές. Η πρώτη περιοχή περιλαµβάνει το όνοµα(name) και τη περιγραφή της 

ακολουθίας (Sequence Description). 
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Στη συνέχεια κάτω από το τίτλο φαίνεται η κατάσταση (status) του µαθήµατος και 

εδώ βλέπουµε αν η ακολουθία αρχίζει, αναστέλλεται ή αρχειοθετείται. 

Κάτω από αυτό έχουµε κάποιες επιλογές: 

o Το κουµπί «Εκπαιδευόµενοι» το οποίο εµφανίζει αναδυόµενο παράθυρο µε τα 

ονοµατεπώνυµα και το «Όνοµα χρήστη» όλων των εκπαιδευόµενων που 

µπορούν να έχουν πρόσβαση στην ακολουθία. 

o Το κουµπί «Επεξεργασίας Τάξης» το οποίο επιτρέπει τη προσθήκη µαθητών 

στην ακολουθία. 

o Το κουµπί «Επιλέξτε Κατάσταση»(Select Status) επιτρέπει στον επόπτη να 

ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει ή διαγράψει, αρχειοθετήσει µια ακολουθία. 

o Περιοχή Έναρξη εµφανίζει την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που ξεκινάει η 

ακολουθία. 

Και τέλος στο κάτω µέρος υπάρχουν τρεις επιλογές που επιτρέπουν στον 

επόπτη να: 

� Ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τη δυνατότητα εξαγωγής φακέλου εργασιών από 

τους µαθητές. 

� Να δώσει δικαίωµα στους µαθητές να δουν ποιοι είναι ενεργοί-συνδεδεµένοι τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή στο LAMS. 

� Να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ των µαθητών 

την ώρα που πραγµατοποιούν το µάθηµα. 

 

Το τρίτο µέρος «Απαιτούµενες Εργασίες» (Required Tasks) εµφανίζει εργασίες 

του επόπτη για µια συγκεκριµένη ακολουθία. 

Ακολουθία: Σε αυτή τη καρτέλα δίνεται µια άποψη των ενεργειών προόδου των 

εκπαιδευοµένων. (Εικόνα12) 
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Εικόνα  6:Καρτέλα "Ακολουθία" στο περιβάλλον του Επόπτη 

 

Τα εικονίδια του περιβάλλοντος του επόπτη όπως βλέπουµε στην εικόνα είναι. 

• Ζωντανή Επεξεργασία 

• Εξαγωγή φακέλου εργασιών 

• Ανανέωση 

• Βοήθεια 

 

Η «Ζωντανή Επεξεργασία» είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους επόπτες να 

κάνουν αλλαγές στην ακολουθία ενώ αυτή εκτελείται. 

Η εξαγωγή φακέλου εργασιών εξάγει ολόκληρη την ακολουθία όπως έχει 

ολοκληρωθεί από τους µαθητές. 
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Εκπαιδευόµενοι:

 

Εικόνα  7:Καρτέλα "Εκπαιδευόµενοι" στο περιβάλλον του Επόπτη 

Η τρίτη καρτέλα (Εικόνα 13), η οποία δίνει µια «βασισµένη στον µαθητή» άποψη της 

προόδου του κατά τη διάρκεια ζωντανής Συνεδρίας της ακολουθίας. 

Οι µαθητές παρουσιάζονται µε «παράλληλη» προβολή οριζόντια στην οποία φαίνεται 

η πρόοδος των δραστηριοτήτων.. Η κατάσταση κάθε δραστηριότητας συµβολίζεται 

ως εξής: 

� Μπλε κύκλοι: δείχνουν δραστηριότητες που έχουν ολοκληρωθεί από τον 

µαθητή. 

� Κόκκινα τετράγωνα: Τρέχουσα θέση του µαθητή, σε ποιο σηµείο της 

ακολουθίας δηλαδή βρίσκεται. 

� Πράσινα τρίγωνα: αντριπροσωπεύουν δραστηριότητες στις οποίες δεν έχει 

φτάσει ακόµα. 

Επιπροσθέτως όταν υπάρχουν πολλοί µαθητές που λαµβάνουν µέρος στην 

ακολουθία, εµφανίζεται µια µπάρα ερωτήσεων (Query Bar), η οποία εµφανίζει τον 

αριθµό των σελιδών που είναι διαθέσιµες. 

Στην «Εξαγωγή Φακέλου Εργασιών», ο επόπτης µπορεί να εξάγει τον φάκελο 

εργασιών κάθε µαθητή ξεχωριστά. 
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3.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ/ΜΑΘΗΤΗ 

O µαθητής συνδέεται στο LAMS χρησιµοποιώντας το όνοµα χρήστη (username) και 

κωδικό (password) και εισέρχεται στην αρχική σελίδα που είναι ανοιχτή στη καρτέλα 

«Οµάδες µου». 

«Κλικάρει» σε ένα µάθηµα και ξεκινάει η ακολουθία (Εικόνα 14): 

 

Εικόνα  8:Θεωρία ακολουθίας στο περιβάλλον του Μαθητευόµενου 

Το µαθησιακό περιβάλλον είναι η περιοχή που προβάλλεται το περιεχόµενο των 

δραστηριοτήτων. Στο τελος του περιεχοµένου υπάρχει το κουµπί «Τέλος», για την 

ολοκλήρωση της ακολουθίας. 

Αριστερά βλέπουµε τη στήλη προόδου της ακολουθίας, στην οποία υπάρχουν κάποια 

σχήµατα: 

� Οι µπλε κύκλοι δείχνουν τις δραστηριότητες που έχουν εκπονηθεί 

� Το κόκκινο τετράγωνοδείχνει τη τρέχουσα δραστηριότητα 

� Τα πράσινα τρίγωνα δείχνουν τις δραστηριότητες που δεν έχουν 

εκπονήσει ακόµα οι µαθητές. 

Τέλος έχουµε τα κουµπιά της «Εξόδου και της Επανάληψης» τα οποία είναι για το 

τέλος της ακολουθίας ή της επαναπροβολής της. 
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Και ο µαθητής έχει τη δυνατότητα «Εξαγωγής Φακέλου εργασιών». Η δυνατότητα 

αυτή µπορεί να απενεργοποιείται από τον καθηγητή. 

∆υο ακόµη λειτουργίες είναι το «Σηµειωµατάριο», το οποίο είναι ένας χώρος για 

ιδιωτικές σηµειώσεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης των δραστηριοτήτων, οι οποίες 

µπορούν (αν επιθυµεί ο µαθητής) να µετατραπούν από ιδιωτικές σηµειώσεις σε 

εγγραφές στο Περιοδικό και µπορεί να τις δει ο καθηγητής. 

 

3.7 ΟΦΕΛΗ LAMS 

To LAMS έχει µια πληθώρα οφελών και σίγουρα έχει να δώσει ακόµα περισσότερα 

µε το πέρασµα του καιρού. 

Αρχικά µέσα από αναφορές που έχουν προκύψει από τις εκθέσεις αξιολόγησης  

σχετικά µε τη χρήση του καταλαβαίνουµε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 

µαθητές το βρίσκουν εύχρηστο και λειτουργικό. 

Πρόκειται για ένα λογισµικό του οποίου η χρήση είναι εντελώς δωρεάν και τρέχει µε 

όλες τις δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης του web. Ακόµη ενσωµατώνεται σε Σ∆Μ 

όπως Moodle, Sakai κλπ. 

Παρέχει πληθώρα υπηρεσιών για τους χρήστες και εφόσον διαθέτει εργαλεία 

αξιολόγησης, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση έπειτα από σχόλια και αναφορές. 

Επιπροσθέτως το LAMS έχει µια µεγάλη κοινότητα συγγραφέων, εκπαιδευτικών και 

τεχνικών υπεύθυνων που µοιράζοναι τις καλύτερες πρακτικές LAMS και τέλος είναι 

ένα καλά τεκµηριωµένο πρόγραµµα, για τεχνικά και εκπαιδευτικά θέµατα. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΚΟΠΟΣ-∆ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ-∆ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Το µάθηµα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό µάθηµα στη τεχνολογία και τις έννοιες 

των Βάσεων ∆εδοµένων και στην ανάπτυξη εφαρµογών µε τη χρήση Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆). Η ύλη του µαθήµατος στοχεύει τόσο στην 

εισαγωγή των µαθητών στις βασικές έννοιες των Β∆ και των Σ∆Β∆ όσο και στη 

δυνατότητα δηµιουργίας από τους ίδιους µιας Β∆,διαχείρισης και ανάκτησης των 

δεδοµένων τους µέσω αναζήτησης κατ’απαίτηση. 

∆οµή µαθηµάτων 

Κάθε µάθηµα περιλαµβάνει τη θεωρία και το πρακτικό µέρος το οποίο αποτελείται 

από ερωτήσεις είτε ανοιχτών απαντήσεων είτε πολλαπλών επιλογών και εργασίες µε 

σκοπό την εφαρµογή της θεωρίας στη πράξη. Όσον αφορά το θεωρητικό µέρος 

θέλοντας να είναι ευανάγνωστο και προσιτό στους µαθητές, χρησιµοποιούµε εικόνες 

και διάφορα video. 

Tέλος σε κάποια µαθήµατα έχουµε προσθέσει Forum συζητήσεων προκειµένου οι 

µαθητές (αν χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες για τα µαθήµατα) να µπορούν να 

απευθυνθούν εκεί για να επικοινωνήσουν µε τον καθηγητή. 

Γα να αναπτύξουµε τις διαλέξεις ακολουθήσαµε τα παρακάτω βήµατα: 

Προσδιορίσαµε τον εκπαιδευτικό στόχο και επιλέξαµε το υλικό που θα 

παρουσιάσουµε. 

∆ηµιουργήσαµε τις διαφάνειες που συνδυάζουν κείµενο, εικόνες και βίντεο όπου 

ήταν απαραίτητο. 

Καθορίσαµε και εφαρµόσαµε τη δοµή της διάλεξης για τη βέλτιστη και ευκολότερη 

πλοήγηση για τους χρήστες. 

Προσθέσαµε βίντεο µικρής διάρκειας. 

Προσθέσαµε ερωτηµατολόγια αξιολόγησης κλειστού και ανοιχτού τύπου, για να δει ο 

µαθητής αν έχει κατανοήσει το µάθηµα. 
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4.1.1∆ΙΑΛΕΞΗ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

 

Σκοπός του µαθήµατος 

Στο πρώτο µάθηµα Βάσεις ∆εδοµένων 1, στόχος είναι η κατανόηση των εισαγωγικών 

εννοιών από τους µαθητές. Πιο συγκεκριµένα στο τέλος της πρώτης διάλεξης ο 

µαθητής πρέπει να γνωρίζει 

Τι είναι µια Βάση ∆εδοµένων (Β∆) 

• Τι είναι Σύστηµα ∆ιαχίρισης Βάσης ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) 

• Πώς να βρίσκουµε τις οντότητες και τα γνωρίσµατα σε αυτό που θέλουµε να 

µηχανογραφήσουµε 

∆οµή του µαθήµατος 

Θεωρητικό µέρος: 

• Ορισµός Β∆ 

• Τι είναι Σ∆Β∆ και ποιά υπάρχουν 

• Τι είναι οντότητες, γνωρίσµατα και πως µπορούµε να τα εντοπίσουµε 

Στη θεωρία εµπεριέχονται: σύνδεσµοι παραποµπής στο διαδικτυακό ιστότοπο 

WikiPedia και Youtube. 

Άσκηση: 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 
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4.1.2.∆ΙΑΛΕΞΗ 2-ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΙΑΣ Β∆ 

 

Σκοπός του µαθήµατος 

Σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι η κατανόηση της έννοιας της σχέσης µεταξύ 

πινάκων και η υλοποίηση της. Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο µαθητής θα είναι σε 

θέση να δηµιουργεί τους πίνακες µε τα πεδία και να δηµιουργεί σχέσεις µεταξύ των 

πινάκων. 

 

∆οµή µαθήµατος 

Θεωρητικό µέρος 

• Τι είναι σχέση 

• Είδη σχέσεων 

• Πώς αναγνωρίζουµε και διαβάζουµε τις σχέσεις 

• Παράδειγµα υλοποίησης σχέσης 

Άσκηση: 

� Ερωτήσεις  θεωρίας µε ανοιχτή απάντηση 

� Εργασία 



49 

 

4.1.3. ∆ΙΑΛΕΞΗ 3- ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙ∆Ι 

 

Σκοπός του µαθήµατος 

Σκοπός αυτού του µαθήµατος είναι ο µαθητής να κατανοήσει τι είναι το πρωτεύον 

κλειδί, ποια σηµασία έχει και πως µπορεί να το εντοπίσει στους πίνακες που µελετά. 

 

∆οµή µαθήµατος 

Θεωρητικό µέρος 

• Τι είναι το πρωτεύον κλειδί 

• Πώς το βρίσκουµε 

 

Άσκηση 

� Quiz 

� Ερωτήσεις 
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4.1.4 ∆ΙΑΛΕΞΗ 4- ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 

 

Σκοπός µαθήµατος 

Με το τέλος του µαθήµατος αυτού, ο µαθητής πρέπει να µπορεί να δηµιουργήσει 

ολοκληρωµένα σχεδιαγράµµατα οντοτήτων χρησιµοποιώντας όλα όσα έχει µάθει από 

τα προηγούµενα µαθήµατα. Πρέπει δηλαδή να µπορεί να προσδιορίσει τις οντότητες 

(πίνακες), ποια γνωρίσµατα (πεδία) περιλαµβάνει η κάθε οντότητα, πώς 

συσχετίζονται οι οντότητες µεταξύ τους και στη συνέχεια όλα αυτά να τα 

αναπαραστά µε τη µορφή διαγράµµατος. 

 

∆οµή µαθήµατος 

Θεωρητικό µέρος 

• Τί είναι διάγραµµα οντοτήτων 

• Ποιά είναι τα βασικά σχήµατα σε ένα διάγραµµα 

• Πώς αναπαρίστανται τα γνωρίσµατα 

• Πώς ορίζονται τα κλειδιά, απλά ή σύνθετα 

• Συσχετίσεις 

 

Άσκηση 

• Εργασία 1 

• Εργασία 2 
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4.1.5 ∆ΙΑΛΕΞΗ 5- ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ACCESS 

 

Σκοπός µαθήµατος 

Στόχος του µαθήµατος είναι η δυνατότητα δηµιουργίας µιας Β∆ στο εργαλείο Access 

εφαρµόζοντας τις γνώσεις που έχουµε αποκοµίσει από τα πρώτα µαθήµατα. Πιο 

συγκεκριµένα, ο µαθητής πρέπει να είναι σε θέση να µεταφέρει το διάγραµµα 

οντοτήτων από το χαρτί στο εργαλείο δηµιουργίας Β∆. 

Σταδιακά για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γνωρίζει πώς να δηµιουργεί έναν πίνακα 

που δεν είναι άλλο από την οντότητα στο διάγραµµα και πώς να εισάγει τα πεδία τα 

οποία είναι τα γνωρίσµατα που έχει η κάθε οντότητα. 

 

∆οµή µαθήµατος 

Θεωρητικό µέρος 

• Εισαγωγικά Αccess 

• Βήµατα σχεδίασης Πίνακα 

 

Άσκηση 

� Εργασία 1, 2 

� Forum Επικοινωνίας 
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4.1.6 ∆ΙΑΛΕΞΗ 6 – Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕ∆ΙΩΝ 

 

Σκοπός µαθήµατος 

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να µπορεί ο µαθητής να γνωρίσει τις ιδιότητες 

των πεδίων (π.χ µέγεθος, µορφή) και να τις καθορίζει σωστά ανάλογα σε ποιο πεδίο 

αναφερόµαστε. 

 

∆οµή µαθήµατος 

Θεωρητικό µέρος 

• Ποιες είναι οι ιδιότητες πεδίων 

• Πώς τις καθορίζουµε 
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4.1.7 ∆ΙΑΛΕΞΗ 7- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ Β∆ 

 

Σκοπός µαθήµατος 

Σε αυτό το µάθηµα οι µαθητές πρέπει να µάθουν πως µπορούν να εκτελέσουν κάποιες 

ενέργειες µε τη χρήση των εντολών. 

Στο τέλος του µαθήµατος θα µπορούν να εµφανίσουν και να ταξινοµούν στοιχεία µε 

την επιλογή συγκεκριµένων κριτηρίων. 

 

∆οµή µαθήµατος 

Θεωρητικό µέρος 

• Ερωτήσεις Β∆ 

• Ταξινόµιση και εµφάνιση 

• Λογικά κριτήρια για 1 πεδίο 

• Σύνθετα κριτήρια 

Άσκηση 

� Εργασία 

� Ερωτήσεις πολλαπών επιλογών 
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4.1.8 ∆ΙΑΛΕΞΗ 8-ΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Σκοπός µαθήµατος 

Με το τέλος του µαθήµατος αυτού ο µαθητής πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει 

πώς µπορεί να εµφανίσει συγκεκριµένα στοιχεία από τη Β∆ χρησιµοποιώντας 

συγκεκριµένους τελεστές. 

∆οµή Μαθήµατος 

Θεωρητικό µέρος 

• Τελεστής LIKE 

• Τελεστής IN και BETWEEN END 

 

Άσκηση 

� Εργασία 

� Forum Συζήτησης 
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4.1.9 ∆ΙΑΛΕΞΗ 9- ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Σκοπός Εργασίας 

Σε αυτό το µάθηµα δίνεται επαναληπτική εργασία για την εξ ολοκλήρου δηµιουργία 

µιας Β∆ και χρήση των κριτηρίων για την απάντηση ερωτηµάτων, µε σκοπό όχι µόνο 

την ανακεφαλαίωση και υπενθύµιση αυτών που διδάχτηκαν στα προηγούµενα 

µαθήµατα αλλά και τη πλήρη κατανόηση τους. 

Άσκηση 

 

Εργασία Επαναληπτική 

� Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Εργασίας 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 

LAMS 

Στη πλατφόρµα LAMS υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας δραστηριοτήτων που 

περιλαµβάνουν εργασίες που καλείται ο µαθητευόµενος να εργασθεί. Αυτές οι 

δραστηριότητες ενώνονται µεταξύ τους και δηµιουργούν κάθε φορά ένα 

ολοκληρωµένο µάθηµα µε θεωρία και εργασίες (Εικόνα 15). 

 

5.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ 

 

Εικόνα 15: ∆ιαλέξεις στο Lams στο µάθηµα Βάσεις Ι 

Η διάλεξη ένα περιέχει τον ιστότοπο Wiki µετον όρο της «Βάσης ∆εδοµένων»,καθώς 

και µικρές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στην θεωρία της Β∆. 

Η διάλεξη δυο περιέχει την θεωρία των σχέσεων µιας Β∆, θεωρία και ένα βίντεο πώς 

υλοποιηείται η σχέση στο πρόγγραµµα της Access. Επίσης καλείται ο µαθητευόµενος 

να αποστείλει ένα αρχείο της Access µε την Β∆ του κέντρου υγείας της περιοχής του. 

Η διάλεξη τρία περιέχει τη θεωρία του πρωτεύοντος κλειδιού ενός πίνακα και µικρές 

ερωτήσεις θεωρίας. 
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Η διάλεξη τέσσερα περιέχει τα διαγραµµάτα οντοτήτων µιας Β∆ και εργασίες 

υλοποίησης τέτοιων διαγραµµάτων. 

Η διάλεξη πέντε περιέχει τα αντικείµενα µιας Β∆ και ένα παράδειγµα πώς 

δηµιουργείται µια Β∆ στην Access µε τους πίνακες και τις εγγραφές. ∆ίνονται και 

δυο εργασίες µε τη δυνατότητα υποβολής αρχείου όσον αφορά τη δηµιουργία 

πινάκων και εγγραφών µιας Β∆. Τέλος περιέχεται µια πλατφόρµα συζήτησης. 

Η διάλεξη έξι περιέχει το τρόπο µε τον οποίο επιλέγουµε το µέγεθος του πεδίου του 

πίνακα και τις δεκαδικές θέσεις αυτού. 

Η διάλεξη επτά περιέχει τα κριτήρια που χρησιµοπούνται σε µια Β∆ και η 

χρησιµότητά τους στις εντολές της εµφάνισης των δεδοµένων του πίνακα. Επιπλέον 

περιέχει µια εργασία δηµιουργίας Β∆ και εµφάνισης στοιχείων των πινάκων µε τα 

κριτήρια της θεωρίας και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής της θεωρίας. 

Η διάλεξη οκτώ περιέχει τη θεωρία των λογικών κριτηρίων µιας Β∆ και πως 

χρησιµοποιούνται για τη γρήγορη εµφάνιση στοιχείων του πίνακα µεµονωµένα ή 

συνολικά. Τέλος εµφανίζεται µια πλατφόρµα για συζήτηση µαθητευόµενων. 

Η διάλεξη εννέα περιέχει µια ολοκληρωµένη εργασία µε υποερωτήµατα από όλη την 

ύλη των διαλέξεων και ένα ερωτηµατολόγιο µε προσωπικού ενδιαφέροντος του 

µαθητευόµενου. 
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5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ (LEARNING 

DESIGHN) 

∆ιάλεξη 1 

Ξεκινώντας µε τη πρώτη διάλεξη, απο την αριστερή στήλη επιλέγοντας τη 

δραστηριότητα «Πίνακας Ανακοινώσεων» ,σύρρουµε και αποθέτουµε στο κενό 

πλαίσιο µε το κέρσορα. Έπειτα κάνοντας διπλό κλικ πάνω στη δραστηριότητα 

,ανοίγει νέο παράθυρο µε τη καρτέλα ,και εκεί θα συµπληρωθεί η θεωρία που 

χρειάζεται. Για να ενώθούν οι δυο διαλέξεις ,ούτως ώστε, όταν γίνει προεσκόπιση της 

διάλεξης να εµφανίζονται διαδοχικά οι δραστηριότητες, γίνεται επιλογή από τη 

µπάρα µε τα εργαλεία ,το εργαλείο «Μετάβαση». Με το κέρσορα, γίνεται η ένωση 

από τη µια δραστηριότητα στην άλλη. Αφού επιλεγεί η δραστηριότητα «Ιστότ.Wiki», 

σύρρουµε στο πλαίσιο και ενώνουµε τη δραστηριότητα «Πίνακας Ανακοινώσεων» 

µέσω του εργαλείου «Μετάβαση» µε τη δραστηριότητα «Ιστοτ.Wiki», και κάνωντας 

κλικ σε αυτή,ανοίγει η καρτέλα για να συµπληρωθεί ο σύνδεσµος που θα γίνεται η 

µετάβαση. Προστέθηκαν επίσης άλλες δυο δραστηριότητες ,οι «∆ιαµοίρ.Πόρων» και 

«Ερωτ.Πολ.Επιλ.» µε τον ίδιο τρόπο και ενώθηκαν µε το εργαλείο «Μετάβαση» 

µεταξύ τους. Τέλος µε την επιλογή «Αποθήκευση» αποθηκεύεται η διάλεξη. 

  

∆ιάλεξη 2 

Στη διάλεξη 2 προστέθηκαν πέντε δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες είναι οι εξής : 

«Ανακ.Πινακ.», «Ερωτ.&Απαντ.», «ΧώροςΕκθΕικόνων», «Ανακ.Πινακ.» και  

«Λίστα Εργασιών». Επιλέγοντας µια µια τις δραστηριότητες απο την αριστερή στήλη, 

τοποθετούνται και ενώνονται µεταξύ τους µε το εργαλείο «Μετάβαση» και τέλος 

επιλέγεται «Αποθήκευση». Για να τοποθετηθούν τα δεδοµένα  στις διαλέξεις γίνεται 

η επιλογή µε διπλό κλικ πάνω σε κάθε δραστηριότητα και συµπληρώνεται η καρτέλα 

που ανοίγει. 

 

∆ιάλεξη 3 

Στη διάλεξη 3 έχουν τοποθετηθεί τρεις δραστηριότητες «Ανακ.Πιν.», 

«Ερωτ.Πολ.Επ.» και «Ερωτ&Απαντ.». Σύρροντας και τοποθετώντας τις 
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δραστηριότητες που χρειαζονται στο κενό πλαίσιο, ενώνοντάς τες µεταξύ τους µε το 

εργαλείο «Μετάβαση» και γίνεται η επιλογή «Αποθήκευση». (Τα δεδοµένα σε κάθε 

δραστηριότητα τοποθετούνται επιλέγοντας διπλό κλικ σε κάθε δραστηριότητα και 

εµφανίζεται νέα καρτέλα.) 

 

∆ιάλεξη 4 

Στη διάλεξη 4 τοποθετήθηκαν τέσσερις δραστηριότητες δύο δραστηριότητες 

«Ανακ.Πιν.» και δύο δραστηριότητες «Υποβολή Αρχείου». Σύρροντάς αυτές λοιπόν 

στο κενό πλαίσιο και τοποθετόντας αυτές σε επιθυµητή σειρά, γίνεται η ένωση 

µεταξύ τους µε το εργαλείο «Μετάβαση» και πραγµατοποιείται η επιλογή 

«Αποθήκευση». ( Τα δεδοµένα σε κάθε δραστηριότητα τοποθετούνται επιλέγοντας 

διπλό κλικ σε κάθε δραστηριότητα και εµφανίζεται νέα καρτέλα.) 

 

∆ιάλεξη 5 

Στη διάλεξη 5 προστέθηκαν έξι δραστηριότητες, «Πίνακ.Ανακ» , «Πινακ.Ανακ.» , 

«∆ιαµοιρ.Πόρων» , «ΥποβολήΑρχείου» , «ΥποβολήΑρχείου» , «Συζήτηση(Forum)». 

Σύρροντας µια µια τις δραστηριότητες που χρειάζονται στο κενό πλαίσιο και 

ενώνοντάς τες µε το εργαλείο «Μετάβαση», γίνεται η επιλογή «Αποθήκευση». (Τα 

δεδοµένα σε κάθε δραστηριότητα τοποθετούνται επιλέγοντας διπλό κλικ σε κάθε 

δραστηριότητα και εµφανίζεται νέα καρτέλα.) 

 

∆ιάλεξη 6  

Στη διάλεξη 6 τοποθετήθηκαν τρεις δραστηριότητες «Ανακ.Πιν.», «Σηµειωµατάριο» 

και «Ανακ.Πιν.». Αφού τοποθετήθηκαν οι δραστηριότητες στο κενό πλαίσιο µε την 

επιθυµητή σειρά και πραγµατοποιήθηκε η ένωση αυτών µε το εργαλείο «Μετάβαση» 

,επιλέχθηκε η «Αποθήκευση». (Τα δεδοµένα σε κάθε δραστηριότητα τοποθετούνται 

επιλέγοντας διπλό κλικ σε κάθε δραστηριότητα και εµφανίζεται νέα καρτέλα.) 

∆ιάλεξη 7 

Στη διάλεξη 7 υπάρχουν πέντε δραστηριότητες «Ανακ.Πίνακας»,«Σηµειωµατάριο», 

«ΥποβολήΑρχείου», «Ανακ.Πινακ.», «Ερωτ.Πολ.Επ.». Σύρροντας τις 
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δραστηριότητες που χρειαζονται στο κενό πλαίσιο, πραγµατοποιείται η τοποθέτησή 

τους µε τη διαδοχική σειρά της παρουσίασης των δραστηριοτήτων της διάλεξης. 

Έπειτα µε το εργαλείο «Μετάβαση» ενώθηκαν µεταξύ τους και επιλέχθηκε 

«Αποθήκευση». (Τα δεδοµένα σε κάθε δραστηριότητα τοποθετούνται επιλέγοντας 

διπλό κλικ σε κάθε δραστηριότητα και εµφανίζεται νέα καρτέλα.) 

∆ιάλεξη 8  

Στη διάλεξη 8 προστέθηκαν πέντε δραστηριότητες ,τρεις 

δραστηριότητες«Ανακ.Πινακ» και δυο «ΛίσταΕργασιών» και «Συζήτηση(Forum)». 

Επιλέγοντας τη δραστηριότητα που επιθυµούµε και σύρροντας αυτή στο κενό 

πλαίσιο επιλέγεται η ένωση µεταξύ τους µε το εργαλείο «Μετάβαση» σύρροντας τον 

κέρσορα από τη µια δραστηριότητα στην άλλη. Τέλος πραγµατοποιείται η 

«Αποθήκευση». (Τα δεδοµένα σε κάθε δραστηριότητα τοποθετούνται επιλέγοντας 

διπλό κλικ σε κάθε δραστηριότητα και εµφανίζεται νέα καρτέλα.) 

 

∆ιάλεξη 9 

Στην έννατη και τελευταία διάλεξη προστέθηκαν τρεις δραστηριότητες ,«Ανακ.Πιν.», 

«ΥποβολήΑρχείου», και «Συλ.∆εδοµένων». Αφού τοποθετήθηκαν µε την επιθυµητή 

σειρά, ενώθηκαν µε το εργαλείο «Μετάβαση» σύρροντας από τη µια δραστηριότητα 

στην επόµενη και τέλος επιλέχθηκε το κουµπί «Αποθήκευση». (Τα δεδοµένα σε κάθε 

δραστηριότητα τοποθετούνται επιλέγοντας διπλό κλικ σε κάθε δραστηριότητα και 

εµφανίζεται νέα καρτέλα.) 

 

  



61 

 

5.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ 

5.3.1∆ΙΑΛΕΞΗ 1 

Στη πρώτη διάλεξη χρησιµοποιήθηκαν 4 δραστηριότητες του LAMS (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16:Περιβάλλον ∆ιάλεξης 1 στο µάθηµα Βάσεις 

Πίνακας ανακοινώσεων 

Εκει τοποθετήθηκε το σχέδιο του µαθήµατος δηλαδή τι περιλαµβάνει το µάθηµα 

Βάσεις Ι (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα  9:∆ραστηριότητα "Πίν. Ανακ."διάλεξης 1 
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Ιστότοπος wiki 

Κάνοντας διπλό κλικ στη δραστηριότητα Ιστότοπος Wiki ανοίγει το παράθυρο όπου 

θα προστεθεί ο σύνδεσµος. 

Πατώντας το κουµπί «Πρόσθεσε» πάνω δεξιά, ανοίγει νέο παράθυρο όπου 

τοποθετείται ο τίτλος του περιεχοµένου (Εικόνα 18). 

 

Εικόνα  10:Προσθήκη URL στη δραστηριότητα "Ιστοτ.Wiki" 

 

Έπειτα γίνεται αντιγραφή του σύνδεσµο που θα επιλεχθεί στο µεγάλο πλαίσιο, και 

επιλέγεται «αποθήκευση αλλαγών». Στη συγκεκριµένη διάλεξη επιλέχθηκε ο 

σύνδεσµος «τί είναι µια βάση δεδοµένων» (Εικόνα 19). 
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Εικόνα  11:Εµφάνιση συνδέσµου Wiki "Βάση ∆εδοµένων" 

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο που εµφανίζεται γίνεται παραποµπή στον ιστότοπο 

wiki (Εικόνα 20),ο οποίος αναφέρει αναλυτικά τι σηµαίνει ο όρος Β∆, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο παγκόσµιο ιστό. 

 

 

Εικόνα  12:Όρος "Βάσης ∆εδοµένων" στη Wikipedia 

∆ιαµοίραση πόρων 
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Αυτή η δραστηριότητα δίνει στο χρήστη το πλεονέκτηµα να προσθέσει ένα link µαζί 

µε τη θεωρία. Έτσι λοιπόν αναγράφεται η θεωρία που έχει επιλεχθεί (Εικόνα 21), 

 

Εικόνα  13:Περιβάλλον δραστηριότητας "∆ιαµοιρ.Πόρων" 

έπειτα επιλέγεται η «Προσθήκη URL» (Εικόνα 22),

 

Εικόνα  14:Επιλογή "Προσθήκη URL" για την προσθήκη συνδέσµου 
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αναγράφεται ο τίτλος του συνδέσµου που είναι επιθυµητός και γίνεται η αντιγραφή 

του συνδέσµου. Επιπροσθέτως είναι εφικτό να τοποθετηθεί κάποια οδηγία από το 

καθηγητή και τέλος επιλέγονται οι καρτέλες «Προσθήκη» και «Αποθήκευση». 

 

Εικόνα  15:Ολοκληρωση δραστηριότητας "∆ιαµοιρ.Πόρων" 

Σε αυτή τη δραστηριότητα (Εικόνα 23) ,εµπεριέχονται οι βασικές έννοιες µια βάσης 

δεδοµένων πχ οντότητα, γνώρισµα καθώς και ενα video µε µια µικρή εισαγωγή στην 

Access, έτσι ώστε να έρθει σε µια πρώτη επαφή ο µαθητευόµενος µε τη σχεδίαση 

µιας βάσης. 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Σε αυτή τη δραστηριότητα (Εικόνα 24), υπάρχουν 3 ερωτήσεις απο τις οποίες ο 

µαθητευόµενος καλείται να επιλέξει µια σωστή απάντηση µε βάση την θεωρία που 

εχει διδαχθεί στη συγκεκριµένη διάλεξη. 
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Εικόνα  16:Περιβάλλον δραστηριότητας "Ερωτ.Πολ.Επιλ." 

Ο τρόπος που δηµιουργούνται οι ερωτήσεις είναι ο εξής: 

Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο της δραστηριότητας, ανοίγει η παρακάτω καρτέλα 

(Εικόνα 25) και πρέπει να σηµειωθούν στο κενό πλαίσιο οι οδηγίες που θα 

ακολουθήσει ο µαθητευόµενος για την επίλυση των ερωτηµάτων. 

 

Εικόνα  17:∆ηµιουργία ερώτησης στη δραστηριότητα "Ερωτ.Πολ.Επιλ." 

Κλικάροντας στο κουµπί «∆ηµιουργία Ερώτησης» , 
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Εικόνα18:Περιβάλλον δηµιουργίας ερώτησης 

αναγράφεται στο κενό πλαίσιο, (Εικόνα 26) η ερώτηση της θεωρίας που είναι 

επιθυµητή και εµφανίζονται δυο επιλογές απαντήσεων ,όπου εµφανίζεται η σωστή 

απάντηση και δύο λανθασµένες, για να επιλέξει ο µαθητευόµενος τη σωστή σύµφωνα 

µε τη θεωρία. 

∆ίνεται η δυνατότητα επιλογής για το κουτάκι µε την σωστή απάντηση,για να 

µπορέσει το σύστηµα να δώσει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Επίσης εµφανίζεται και 

ένας βαθµός για κάθε ερώτηση κλικάροντας στο κουτάκι που εµφανίζει τον βαθµό. 

 

Εικόνα  19:Εισαγωγή βαθµολόγησης ερώτησης 
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Τέλος επιλέγεται η καρτέλα «Προσθήκη» (Εικόνα 27) για να αποθηκευτεί η ερώτηση. 

Αντίστοιχα προστίθονται και οι υπόλοιπες ερωτήσεις. 

Σκοπός είναι ο µαθητευόµενος να κατανοήσει τη θεωρία και τις βασικές έννοιες. 

5.3.2 ∆ΙΑΛΕΞΗ 2 

Στη δεύτερη διάλεξη χρησιµοποιήθηκαν 5 δραστηριότητες του LAMS (Εικόνα 28). 

 

Εικόνα  20:Περιβάλλον ∆ιάλεξης 2 στο µάθηµα Βάσεις Ι 

Πίνακας ανακοινώσεων 

Εδώ µε τη δραστηριότητα « Πίνακας Ανακοινώσεων» καταγράφεται η θεωρία 

σχετικά µε τον όρο της «σχέσης» σε µια βάση δεδοµένων και πως αναγνωρίζεται. 

Ερώτηση απάντηση 

Η δραστηριότητα ερωτήσεις και απαντήσεις (Εικόνα 29) περιέχει τις οδηγίες που 

µπορούν να δωθούν στο µαθητευόµενο πχ απάντηση µιας γραµµής ή αναλυτικά, 
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Εικόνα  21:Περιβάλλον δραστηριότητας "Ερωτ&Απαντ" ∆ιάλεξης 2 

Καθώς εάν επιλεχθεί το κουµπί «∆ηµιουργία Ερώτησης» (Εικόνα 30), ανοίγει το 

πλαίσιο στο οποίο θα διατυπωθεί η ερώτηση που θα εµφανίζεται και στο 

µαθητευόµενο. 

 

Εικόνα  22:∆ηµιουργία ερώτησης στη δραστηριότητα "Ερωτ&Απαντ" 



70 

 

Από κάτω υπάρχει το πλαίσιο της «Ανατροφοδότησης» (Εικόνα 30) στο οποίο ο 

καθηγητής θα δώσει τη σωστή απάντηση για να µπορέσει το σύστηµα να 

επεξεργαστεί την απάντηση του µαθητευόµενου. Εάν συµπίπτει µε του καθηγητή την 

εµφανίζει ως σωστή. 

Στο παρακάτω παράδειγµα (Εικόνα 31) εµπεριέχονται τρεις ερωτήσεις  που καλείται 

να απαντήσει ο µαθητευόµενος. 

 

Εικόνα  23:Ερωτήσεις δραστηριότητας "Ερωτ&Απαντ" 
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Χώρος έκθεσης εικόνων 

Σε αυτή την δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα προσθήκης εικόνων. 

 

Εικόνα  24:Περιβάλλον δραστηριότητας "Συλλογή Εικόνων" 

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν προστέθηκε ένα κοµµάτι θεωρίας: πώς δηµιουργήθηκε στην 

Αccess µια σχέση µεταξύ δυο πινάκων (Εικόνα 32) και αφού καταγράφηκαν 

αριθµητικά τα βήµατα ,επιλέγεται η «Προσθήκη Εικόνας» (Εικόνα 33), 

 

Εικόνα  25:Προσθήκη Εικόνων δραστηριότητας "Προσθήλη Εικόνων" 
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δόθηκε σε κάθε µια ξεχωριστά ο αριθµός του βήµατος που εµφανίζει κάθε φορά και 

ύστερα ανέβηκε η αντίστοιχη εικόνα. 

 

Εικόνα 34:Προσθήκη εικόνας στην δραστηριότητα 

Τέλος µε τη «Προσθήκη» (Εικόνα 34) ,εµφανίζεται η εικόνα µε το τίτλο της. 

Ο µαθητευόµενος µη εξοικειωµένος ακόµη µε το περιβάλλον της Αccess µπορεί να 

βοηθηθεί µε τα φωτοαντίγραφα της δραστηριότητας και να ακολουθήσει κατά 

γράµµα τη σχεδίαση της σχέσης. 

 

Λίστα εργασιών 

Στη δραστηριότητα αυτή δίνεται η περιγραφή της εργασίας που ακολουθεί (Εικόνα 

35). 
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Εικόνα  26:Περιβάλλον δραστηριότητας "Λίστα Εργασιών" 

Επιλέγοντας «Προσθήκη Εργασίας» ανοίγει απο κάτω το πλαίσιο (Εικόνα 36), στο 

οποίο πρέπει να δοθεί ο τίτλος της εργασίας και η εκφώνηση- θεµατολογία. . 

 

Εικόνα  27:Προσθήκη εργασίας στη δραστηριότητα ¨Λίστα Εργασιών" 

Έπειτα επιλέγοντας την επιλογή που θέλουµε για το πώς θα λειτουργήσει το 

σύστηµα, εάν δηλαδή θα ζητάει αρχείο απο το µαθητευόµενο για να ολοκληρωθεί η 

εργασία και να τρέξει η πλατφόρµα ,εάν η εργασία µας είναι υποχρεωτική κλπ 

.(Εικόνα 36). 

Επίσης από το παράθυρο «Προχωρηµένα» (Εικόνα 37) µπορούµε να δώσουµε στην 

εργασία κάποιους περιορισµούς. 
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Εικόνα  28:Καρτέλα "Προχωρηµένα" δραστηριότητας "Λίστα Εργασιών" 

Επιλέγοντας «Αποθήκευση» η δραστηριότητα είναι έτοιµη (Εικόνα 38). 

 

Εικόνα  29:Αποθήκευση ∆ραστηριότητας 
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5.3.3 ∆ΙΑΛΕΞΗ 3 

Στη τρίτη διάλεξη χρησιµοποιήθηκαν 3 δραστηριότητες του LAMS (Εικόνα 39). 

 

Εικόνα  30:Περιβάλλον ∆ιάλεξης 3 στο µάθηµα Βάσεις Ι 

Πίνακας Ανακοινώσεων 

Σε αυτή τη δραστηριότητα διδάσκεται η θεωρία του πρωτεύοντος κλειδιού ενός 

πίνακα και πώς µπορεί να βρεθεί. Στο κενό πλαίσιο αναγράφεται το κοµµάτι της 

θεωρίας, έπειτα επιλέγονται  τα εικονίδια «Εικόνα», «Εξερεύνηση διακοµιστή» και το 

αρχείο της εικόνας που είναι επιθυµητό να ανέβει (Εικόνα 40). 

 

Εικόνα  31:Προσθήκη θεωρίας στη δραστηριότητα "Πιν.Ανακ" 
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Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνεται ο πίνακας και ο µαθητευόµενος καλείται να βρει 

το πρωτεύον κλειδί του πίνακα ,απαντώντας στο ερώτηµα (Εικόνα 40). 

 

Εικόνα  32:∆ραστηριότητα "Ερωτ.Πολ.Επιλ" -προσθήκη ερώτησης 

Αφού δοθούν οι οδηγίες του παραδείγµατος, θα επιλεχθεί το κουµπί «∆ηµιουργία 

Ερώτησης» και θα πληκτρολογηθεί ο τίτλος της ερώτησης . 

 

Εικόνα  33:Τρόπος δηµιουργίας ερώτησης πολλαπλής επιλογής 
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Από κάτω στα υπόλοιπα πλαίσια δίνονται οι πιθανές λανθασµένες απαντήσεις και µια 

σωστή απάντηση η οποία θα είναι και η απάντηση της ερώτησης. Πρέπει να επιλεγεί 

το κουτάκι µε τη σωστή απάντηση για να µπορέσει το σύστηµα να καταλάβει ποιά 

είναι η σωστή απάντηση,εν συνεχεία πραγµατοποιείται η καταχώρηση και της 

βαθµολογίας που θα εµφανίζεται στο µαθητευόµενο εάν απαντήσει σωστά, επιλέγεται 

το κουµπί «Προσθήκη» (Εικόνα 40). Τέλος επιτυγχάνεται η αποθήκευση της 

δραστηριότητας. 

Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να κατανοήσει ο µαθητευόµενος πώς µπορέι να 

βρει το κλειδί του πίνακα. 

 

Ερώτηση & Απάντηση 

Σε αυτή τη δραστηριότητα προστέθηκαν έξι ερωτήσεις θεωρίας (Εικόνα 43). 

 

Εικόνα  34:∆ραστηριότητα "Ερώτηση&Απάντηση"-Ερωτήµατα θεωρίας 

Επιλέγοντας το κουµπί «∆ηµιουργία Ερώτησης»,στο κενό πλαίσιο αναγράφεται η 

ερώτηση που τίθεται στο µαθητευόµενο ,και απο κάτω στο πλαίσιο της 

«Ανατροφοδότησης» την απάντηση που αναµένεται να δοθεί, για να µπορέσει το 

σύστηµα να επεξεργαστεί ποιά απάντηση είναι σωστή και ποιά λανθασµένη (Εικόνα 

44). 
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Εικόνα  35:Περιβάλλον ανατροφοδότησης ερωτήσεων 

 

5.3.4 ∆ΙΑΛΕΞΗ 4 

Στη τέταρτη διάλεξη χρησιµοποιήθηκαν 4 δραστηριότητες του ΛΑΜΣ (Εικόνα 45). 

 

Εικόνα  36:Περιβάλλον ∆ιάλεξης 4 στο µάθηµα Βάσεις Ι 

Πίνακας Ανακοινώσεων 

Εδώ αναγράφεται το κοµµάτι της θεωρίας µε τη προσθήκη εικόνας ακολουθόντας το 

τρόπο που αναφέρθηκε άνωθι. Το κοµµάτι αυτό περιλαµβάνει διαγράµµατα 

οντοτήτων και συσχετίσεων. 
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Αυτή η δραστηριότητα περιλαµβάνει τη θεωρία ,σχετικά µε τα διαγραµµάτα 

ονοτήτων και συσχετίσεων ,πώς ο µαθητευόµενος µέσα απο τη θεωρία µπορεί να 

δηµιουργήσει το διαγραµµα για την ανάλυση του πίνακα και πώς θα κατανοήσει εάν 

το κλειδί είναι σύνθετο ή απλό (Εικόνα 46). Επίσης στο δεύτερο κοµµάτι της θεωρίας 

αναγράφονται κάποια παραδείγµατα για τις συχετίσεις ,καθώς και το τρόπο που θα 

αναγνωρίζει κάθε φορά τη πληθικότητα της σχέσης ( Εικόνα 47). 

 

Εικόνα  37:Προσθήκη θεωρίας στην ∆ραστηριότητα "Πιν.Ανακ." της ∆ιάλεξης 4 

 

Εικόνα 47:Θεωρία σχετικά µε τις συσχετίσεις πινάκων 
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Υποβολή ΑρχείουΥπάρχουν δύο εργασίες µε διαφορετικές εκφωνήσεις κάθε φορά 

και ο µαθητευόµενος καλείται να δηµιουργήσει το διάγραµµα Οντοτήτων- 

Συσχετίσεων σε ένα χαρτί, να το σκανάρει και να το ανεβάσει σαν αρχείο στη 

πλατφόρµα. Εδώ το µόνο που πρέπει να γίνει είναι η προσθήκη της εκφώνηση της 

εργασίας, εφόσον απο µόνη της η δραστηριότητα όταν χρησιµοποιηθεί από το 

µαθητευόµενο θα έχει σαν επιλογή τη προσθήκη αρχείου για να ολοκληρωθεί. 

Εργασία Νο1 (Εικόνα 48) 

 

Εικόνα  38:∆ραστηριότητα "Υποβολή Αρχείου" Εργασία 1η 

Εργασία Νο2 (Εικόνα 49) 

 

Εικόνα  39:∆ραστηριότητα "Υποβολή Αρχείου" Εργασία 2η 
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Αυτό έχει ως σκοπό να κατανοήσει ο µαθητευόµενος τον όρο οντότητες και πώς 

µπορεί να τις βρει σε µια άσκηση ,τα γνωρίσµατα αυτών, καθώς και τις συσχετίσεις 

µεταξύ των σχέσεων . 

5.3.5 ∆ΙΑΛΕΞΗ 5 

Στη πέµπτη διάλεξη χρησιµοποιήθηκαν 6 δραστηριότητες του ΛΑΜΣ (Εικόνα 50). 

 

Εικόνα  40:Περιβάλλον ∆ιάλεξης 5 στο µάθηµα Βάσεις Ι 

Πίνακας ανακοινώσεων 

Εδω προστέθηκανη θεωρία της βάσης δεδοµένων στην access,καθώς και τα 

αντικείµενα που περιέχει αυτή π.χ πίνακες ,φόρµες,µακροεντολές κτλ. 

Πίνακας ανακοινώσεων 

Στη δεύτερη δραστηριότητα θεωρίας προστέθηκε υλικό µε φωτοαντίγραφα όπου 

δείχνει  πώς δηµιουργειται ένας πίνακας στο περιβάλλον της access καθώς και τις 

ιδιότητες του πίνακα (αν είναι αριθµός,ακέραιος κ.λ.π) και σκοπός είναι να καταφέρει 

ο µαθητευόµενος  να κατανοήσει  πώς δηµιουργείται σωστά ένας πίνακας . 

∆ιαµοίραση πόρων 

Σε αυτο το κοµµάτι προστέθηκε ένα παράδειγµα µε τη δηµιουργία ενός πίνακα για τα 

προϊόντα ενός σουπερ µάρκετ, στο οποίο φτιάχνεται το διαγραµµα µε τιµές από τα 

στοιχεία του πίνακα. Στο τέλος του παραδειγµατος υπάρχει και ένας σύνδεσµος όπου 

επιλέγοντας αυτό ο µαθητευόµενος θα βρεθεί σε µια µηχανή αναζήτης σε περίπτωση 

που θελήσει να κάνει έρευνα στο παγκόσµιο ιστό για κάποια απορία στο παράδειγµα 

που προαναφέρθηκε (Εικόνα 51). 
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Εικόνα  41:∆ραστηριότητα "∆ιαµοιρ.Πόρων" ∆ιάλεξης 5 

Ο σύνδεσµος τοποθετήθηκε µε τον εξής τρόπο: 

Στην επιλογή «Προσθήκη URL»,δίνεται ο τίτλος του συνδέσµου. Στη συνέχεια στο 

αµέσως επόµενο πλαίσιο γίνεται αντιγραφή της πηγής στην οποία µεταφέρει ο 

σύνδεσµος. 

Για να ανοίξει αναδυόµενο παράθυρο του συνδέσµου πρέπει να γίνει επιλογή στην 

αντίστοιχη εντολή «Άνοιγµα URL σε νέο παράθυρο» (Εικόνα 52). Τέλος ο χρήστης 

επιλέγει «Αποθήκευση». 

 

Εικόνα  42:Προσθήκη συνδέσµου στην δραστηριότητα "∆ιαµοιρ.Πόρων" 
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Υποβολή αρχείου 1&2 

Υπάρχουν δύο εργασίες, στις οποίες ο µαθητευόµενος καλείται να δηµιουργήσει ένα 

αρχείο για τη κάθε µια ξεχωριστά. Ουσιαστικά δηµιουργεί έναν πίνακα στην Αccess  

σε κάθε δραστηριότητα και το αποστέλλει στην πλατφόρµα. Στη πρώτη εργασία 

πρέπει να δηµιουργήσει ένα πίνακα που να αποθηκεύει τα στοιχεία ενός σπουδαστή 

του ΤΕΙ και στη δεύτερη δυο πίνακες για τα βιβλία και τους δανειζόµενους µια 

βιβλιοθήκης. Επίσης τοποθετεί τα στοιχεία του πίνακα µε τις ανάλογες ιδιότητες του 

κάθε πεδίου και τα αποστέλλει. Με αυτές τις εργασίες εξοικιώνεται ο µαθητευόµενος 

µε τη δηµιουργία πινάκων στην access και είναι δυο εύκολα παραδείγµατα για να 

εξασκηθεί. Αυτή η δραστηριότητα έχει ως επιλογή η απάντηση που θα δωθεί στην 

ερώτηση πρέπει να είναι σε µορφή αρχείου (Εικόνα 53). 

 

Εικόνα  43:∆ραστηριότητα "Υποβολή Αρχείου" 

Οπότε δίνεται η θεωρία της άσκησης και τα ερωτήµατα αυτής και επιλέγοντας τη 

καρτέλα «Προχωρηµένα» (Εικόνα 54) δίνονται κάποιες ιδιότητες στην άσκηση ,όπως 

και δόθηκε σαν περιορισµός το αρχείο που θα αποσταλεί να είναι ένα στον αριθµό, 

για κάθε άσκηση . 
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Εικόνα  44:Καρτέλα "Προχωρηµένα" δραστηριότητας "Υποβολή Αρχείου" 

Συζήτηση (forum) 

Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει ένα χώρο συζήτης των εκπαιδευόµενων ,όπου 

µπορούν να κάνουν ερωτήσεις ή να απαντήσουν σε άλλα σχόλια (Εικόνα 55) .Εκεί 

αναγράφεται λοιπόν το θέµα της συζήτησης (Εικόνα 56). 

 

Εικόνα  45:∆ραστηριότητα "Συζήτηση" -∆ηµιουργία θέµατος Συζήτησης 
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Εικόνα  46:∆ηµιουργία νέου θέµατος συζήτησης 

Επιλέγοντας τη καρτέλα «Προχωρηµένα» ,παρέχεται η δυνατότητα επιλογής 

προσθήκης ιδιοτήτων και περιορισµών της δραστηριότητας ( Εικόνα 57). 

 

Εικόνα  47:Καρτέλα "Προχωρηµένα" δραστηριότητας ¨ Συζήτηση" 
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Επιλέχθηκε απο το συγγραφέα, να επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αλλάξουν τη 

καταχωρησή τους ,περιορισµός χαρακτήρων στις 5000 λέξεις ,όπως επίσης ο 

µαθητευόµενος να έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί νέα θέµατα συζήτησης. 

To forum σε αυτή τη περίπτωση έχει τοποθετηθεί για τις απορίες των µαθητευόµενων 

όπου µπορούν να επικοινωνήσουν και µε τους υπόλοιπους µαθητευόµενους για να 

συζητήσουν απορίες και τυχόν ερωτήµατα πάνω στις δυο εργασίες . 

 

5.3.6 ∆ΙΑΛΕΞΗ 6 

Στην έκτη διάλεξη χρησιµοποιήθηκαν 3 δραστηριότητες του ΛΑΜΣ (Εικόνα 58). 

 

Εικόνα  48:Περιβάλλον ∆ιάλεξης 6 στο µάθηµα Βάσεις Ι 

Πίνακας Ανακοινώσεων 

Στο κοµµάτι της θεωρίας σε αυτή την ενότητα τοποθετήθηκαν οι ιδιότητες των 

πεδίων στην access καθώς και πώς χρησιµοποιείται µια µάσκα εισαγωγής ούτως ώστε 

να καθοριστεί ένα υπόδειγµα για το τρόπο εισαγωγής, διόρθωσης και εµφάνισης των 

δεδοµένων (Εικόνες 59 & 60). 

Πέρα από το κοµµάτι της θεωρίας πραγµατοποήθηκε και η προσθήκη πίνακα σε αυτή 

τη δραστηριότητα. Επιλέγοντας λοιπόν το εικονίδιο «Πίνακας» απο τη µπάρα των 

εργαλείων,ανοίγει µια καρτέλα όπου δίνονται τα στοιχεία του πίνακα π.χ στήλες, και 

στο κουτάκι της λεζάντας τοποθετείταιο τίτλος του πίνακα και επιλέγεται το κουµπί  

«ΟΚ». Έτσι λοιπόν εµφανίζεται ο πίνακας και τοποθετούνται εκεί τα επιθυµητά 

στοιχεία. 
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Εικόνα  49:∆ιάλεξη 6 θεωρία "Ιδιότητες Πεδίων" 

 

Εικόνα  50:∆ιάλεξη 6 θεωρία "∆εκαδικές θέσεις" 

Σκοπός είναι ο µαθητευόµενος να µάθει να χειρίζεται σωστά τις ιδιότητες των πεδίων 

και να κάνει τις εγγραφές µε τα σωστά δεδοµένα. 

 

Σηµειωµατάριο 

Στο σηµειωµατάριο υπάρχουν 4 φωτοαντίγραφα, όπου ο µαθητευόµενος µπορεί να 

δει αναλυτικά πώς αλλάζει κάθε φορά τη µορφή των στοιχείων του πίνακα. 
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Επιλέγοντας λοιπόν το εικονίδιο «Εικόνα» προσθέτονται τα επιθυµητά αρχεία 

εικόνων (Εικόνα 61). 

 

Εικόνα  51:∆ραστηριότητα "Σηµειωµατάριο" προσθήκη εικόνων 

 

5.3.7 ∆ΙΑΛΕΞΗ 7 

Σε αυτή τη διάλεξη χρησιµοποιήθηκαν 5 δραστηριότητες του ΛΑΜΣ (Εικόνα 62). 

 

Εικόνα 62:Περιβάλλον ∆ιάλεξης 7 στο µάθηµα Βάσεις Ι 
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Πίνακας Ανακοινώσεων 

Σαν θεωρία σε αυτή τη δραστηριότητα τοποθετήθηκε ένα σύντοµο βίντεο που 

δηµιουργήθηκε από το καθηγητή και προβάλλει την εµφάνισητων στοιχείων του 

πίνακα σύµφωνα µε την επιθυµητή σειρά µέσω µιας ενέργεια εντολών. 

Σηµειωµατάριο 

Υπάρχει µια µικρή διευκρίνηση ,πώς µπορούν να εµφανιστούν οι εγγραφές των 

στοιχείων του πίνακα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά σύµφωνα µε τα δεδοµένα που 

έχουνκαταγραφεί σε κάθε εγγραφή τοποθετώντας µια εικόνα από το κοµµάτι της 

access όταν επιλέγεται η σειρά των δεδοµένων κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά 

(Εικόνα 63). 

 

Εικόνα  52:∆ραστηριότητα "Σηµειωµατάριο" αύξουσα/φθίνουσα σειρά στοιχείων πίνακα 

Υποβολή Αρχείου 

Σε αυτή τη δραστηριότητα αποτυπώθηκε µια µικρή άσκηση βασιζόµενη στη 

παραπάνω θεωρία της διάλεξης επτά,καθώς ο µαθητευόµενος καλείται να 

δηµιουργήσει µια Β∆ ,µε έξι εγγραφές  και να εκτελέσει δυο ερωτήµατα. Στο πρώτο 

ερώτηµα καλείται να δώσει 3 στοιχεία του πίνακα και στο δεύτερο να εµφανίσει κατα 

αύξουσα σειρά το ΑΜ .Για να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα αυτή ο µαθητευόµενος 

πρέπει να αποστείλει ένα αρχείο στη πλατφόρµα µε την επίλυση της άσκησης που του 

ζητήθηκε (Εικόνα 64). 
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Εικόνα  53:∆ραστηριότητα "Υποβολή Αρχείου" ∆ηµιουργία πίνακα 

Επιλέγοντας τη καρτέλα «Προχωρηµένα», ορίζεται ως όρος, ο αριθµός του αρχείου 

που θα αποσταλεί να µην ξεπερνά το ένα και όταν αποσταλεί να ειδοποιηθεί ο 

επόπτης καθηγητής. Τέλος γίνεται η επιλογή «Αποθήκευση». Με αυτή την εργασία 

επιτυγχάνεται η εξάσκηση του µαθητευόµενου πάνω στις εγγραφές του πίνακα και 

κατανοεί πώς µπορεί να δώσει µια εντολή για την αλλαγή των στοιχείων αυτών. 

Πίνακας Ανακοινώσεων 

Εδώ προστέθηκαν τα λογικά και σύνθετα κριτήρια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να δώθούν κάποιες εντολές για να αλλάξει η σειρά των στοιχείων του πίνακα σε 

ένα κοµµάτι θεωρίας µε τη προσθήκη δύο εικόνων (Εικόνα 65). 

 

Εικόνα  54:Προσθήκη Θεωρίας "Λογικά Κριτήρια" 
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Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

Σε αυτή τη δραστηριότητα αναγράφονται στο κενό πλαίσιο οι οδηγίες που θα 

ακολουθήσει ο µαθητευόµενος για την απάντηση των ερωτήσεων. Επιλέγοντας το 

κουµπί «∆ηµιουργία Ερώτησης» ,αναγράφεται στο κενό πλαίσιο η επιθυµητή 

ερώτησή και στα παρακάτω πλαίσια µια σωστή απάντηση και όσες λανθασµένες 

επιθυµεί ο συγγραφέας, ώστε να έχει ο µαθητευόµενος να κάνει τη σωστή επιλογή 

µέσα από τις λανθασµένες. Πατώντας το κουµπί «Προσθήκη Απάντησης» έχει τη 

δυνατότητα να προσθέσει άλλο ένα πλαίσιο ερώτησης .Επιλέγεται το κουτάκι µε τη 

σωστή απάντηση ,και το βαθµό που θα δίνει κάθε ερώτηση και τέλος «Προσθήκη». 

Έτσι εµφανίζονται οι τρεις επιθυµητές ερωτήσεις (Εικόνα 66). 

 

Εικόνα  55:Προσθήκη ερωτήσεων θεωρίας Πολλαπλής Επιλογής 
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5.3.8 ∆ΙΑΛΕΞΗ 8 

Σε αυτή τη διάλεξη χρησιµοποιήθηκαν 5 δραστηριότητες του ΛΑΜΣ (Εικόνα 67). 

 

Εικόνα 67:Περιβάλλον ∆ιάλεξης 8 στο µάθηµα Βάσεις Ι 

Πίνακας Ανακοινώσεων 

Στις τρεις πρώτες δραστηριότητες δίνεται το θεωρητικό κοµµάτι της διάλεξης 8 ,όπου 

το µόνο που προστέθηκε ήταν το γραπτό κοµµάτι που αφορά τα λογικά κριτήρια ,το 

τελεστή LIKE ,ΙΝ και BETWWEN και τη προσθήκη κάποιων εικόνων ενδιάµεσα για 

να καταλάβει ο µαθητευόµενος πώς χρησιµοποιούνται στη πράξη (Εικόνες 68, 69 & 

70). 
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Εικόνα  56:Προσθήκη θεωρίας Λογικών Κριτηρίων 

 

Εικόνα  57:Παράδειγµα εµφάνισης στοιχείων πίνακα µε την χρήση του τελεστή "LIKE" 

 

 

Εικόνα  58:Παράδειγµα εργασίας µε τους τελεστές "IN" ΚΑΙ "Between..AND" 
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Λίστα Εργασιών 

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνονται τρεις εργασίες. Η ερώτηση είναι:να δηµιουργηθεί 

ένας πίνακας των ασθενών µε δέκα εγγραφές για το κέντρο υγείας της περιοχής 

(Εικόνα 71). 

 

Εικόνα 71:Προβολή Εργασίας -∆ηµιουργία Β∆ για το Κέντρο Υγείας 

Με την επιλογή του κουµπιού «Προσθήκη» εργασίας δίνεται ο τίτλος και το ερώτηµα 

που θα χρειαστεί να απαντηθεί από το µαθητευόµενο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

υπάρχουν τρία ερωτήµατα (Εικόνες 72, 73 & 74). 

Εργασία Νο1 

 

Εικόνα  59:Αποτύπωση πρώτου ερωτήµατος της εργασίας 
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Εργασία Νο2 

 

Εικόνα 73:Αποτύπωση δεύτερου ερωτήµατος της εργασίας 

Εργασία Νο3 

 

Εικόνα 74:Αποτύπωση τρίτου ερωτήµατος της εργασίας 
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Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ο µαθητευόµενος να εισάγει αρχείο για να 

δώσει την απάντησή του, όπως επίσης και ένα σχόλιο εάν θέλει και τέλος επιλέγεται 

το κουµπί «Προσθήκη». 

Επιλέγοντας τη καρτέλα «Προχωρηµένα» (Εικόνα 75), ορίζονται οι εργασίες να 

γίνουν µε τη σειρά καταγραφής του επόπτη, καθώς και µια µικρή διευκρίνηση σε 

µορφή σηµειωµατάριου στο τέλος αυτών . 

 

Εικόνα  60:Περιβάλλον καρτέλας "Προχωρηµένα" 

Συζήτηση(Forum) 

Σαν θέµα σε αυτή τη δραστηριότητα ο µαθητευόµενος διερωτάται, πόσο κατανοητές 

ήταν οι εργασίες και εάν ήταν επαρκείς οι σηµειώσεις για την επίλυσή τους. Σκοπός 

είναι να γνωρίζει ο καθηγητής που θα διαβάσει τις απαντήσεις εάν ήταν επαρκείς οι 

σηµειώσεις και οι διευκρινήσεις που έχει δώσει µέχρι στιγµής (Εικόνα 76). 
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Εικόνα  61:Περιβάλλον δραστηριότητας "Συζήτηση" 

 

Εικόνα  62:Τοποθέτηση θέµατος στην δραστηριότητα "Συζήτηση" 

Επιλέγοντας λοιπόν «Τίτλος Θέµατος» και γράφοντας την ερώτηση του θέµατος της 

συζήτησης στο παρακάτω πλαίσιο ,επιλέγεται η «Προσθήκη» (Εικόνα 77). 

Στη καρτέλα «Προχωρηµένα» ορίζεται η δυνατότητα, ο µαθητευόµενος να αλλάξει 

τη καταχωρησή του ,καθώς και το περιορισµό λέξεων στις 5000. 
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5.3.9 ∆ΙΑΛΕΞΗ 9 

Στη διάλεξη εννέα χρησιµοποιήθηκαν 3 δραστηριότητες τουLAMS (Εικόνα 78). 

 

Εικόνα  63:Περιβάλλον διάλεξης 9 στο µάθηµα Βάσεις Ι 

ΠίνακαςΑνακοινώσεω 

Περίληψη της επαναληπτικής άσκησης που ακολουθεί (Εικόνα 79). 

 

Εικόνα  64:Περιβάλλον θεωρίας της εργασίας 

Υποβολή αρχείου 

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνεται µια επαναληπτική άσκηση όσον αφορά το κέντρο 

υγείας ,όπου παρέχονται το διάγγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων και κάποιοι 
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περιορισµοί. Έτσι ο µαθητευόµενος καλείται να απαντήσει στα ερωτήµατα που του 

δίνονται και να υποβάλει το αρχείο στη πλατφόρµα. 

 

Εικόνα  65:Επαναληπτική Άσκηση διάλεξης 9 

Η άσκηση αυτή περιλαµβάνει όλη τη θεωρία και τις ασκήσεις που έχει διδαχθεί ο 

µαθητευόµενος µέχρι τώρα και αυτό γίνεται για την εξάσκηση του µαθητευόµενου 

στο µάθηµα Βάσεις Ι και τι έχει προσκοµίσει µέχρι στιγµής από το µάθηµα (Εικόνα 

80). 

Συλλογή δεδοµένων 

Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις σε αυτή τη δραστηριότητα που αφορούν τη κρίση του 

µαθητευόµενου ,εάν ήταν επαρκείς οι σηµειώσεις και όσα έχει διδαχθεί για να 

καταφέρει να επιλύσει την επαναληπτική εργασία που του δόθηκε. 

Ανοίγοντας το αναδυόµενο παράθυρο της δραστηριότητας, δίνονται οι οδηγίες που 

θα ακολουθήσει ο µαθητευόµενος για την απάντηση των ερωτήσεων (Εικόνα 81). 
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Εικόνα  66:Περιβάλλον δραστηριότητας "Συλλογή ∆εδοµένων" 

Επιλέγοντας το κουµπί «Κείµενο µιας γραµµής» και το στοιχείο της απάντησης που 

πρέπει να δώσει ο µαθητευόµενος στην ερώτηση πχ κείµενο, αριθµός 

κτλπ.,επιλέγεται η «Προσθήκη Ερώτησης» και αναγράφεται η ερώτηση (Εικόνα 82). 

 

Εικόνα  67:Περιβάλλον προσθήκης ερωτήσεων 
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Επιλέγοντας «Προβολή επιπλέον επιλογών» για να επιλεγεί ο αριθµός των λέξεων 

της απάντησης και το γεγονός εάν θα είναι υποχρεωτική η απάντησή της, έπειτα 

δίνεται η επιλογή «Προσθήκη» και εµφανίζεται η ερώτησή (Εικόνα 83). 

 

Εικόνα  68:Επιλογή επιπλέον επιλογών στην δραστηριότητα 

Αυτό συµβαίνει περισσότερο για τη βοήθεια του καθηγητή , να αναγνωρίσει εάν 

υπάρχουν κενά στη θεωρία που και δεν καλύπτονται οι ανάγκες των µαθητευόµενων 

στο να κατανοήσουν τις Βάσεις Ι και ούτως ώστε να προστεθούν κάποιες περαιτέρω 

διευκρινήσεις. 
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

6.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Σε αυτό το κοµµάτι  περιγράφεται το περιβάλλον του µαθητευόµενου µέσα απο τις 

εννέα διαλέξεις που αναλύθηκαν στη προηγούµενη ενότητα .Κάθε διάλεξη περιέχει 

τις ενέργειες και τα αποτελέσµατα του εκπαιδευόµενου όταν χρησιµοποιήσει τις 

δραστηριότητες. 

6.1.1 ∆ΙΑΛΕΞΗ 1 

Περιβάλλον ∆ιαλέξης 1 

 

Στη πρώτη διάλεξη ο µαθητευόµενος,θα βρει τη δοµή των µαθηµάτων που περιέχει 

το µάθηµα Βάσεις Ι. Επιλέγοντας το κουµπί «Επόµενη δραστηριότητα» εµφανίζει το 

σύστηµα το λινκ https://el.wikipedia.org/wiki/Βάση_δεδοµένων. Πατώντας το 

σύνδεσµο µεταφέρεται στη Wikipedia, όπου εκεί θα εµφανιστεί ο όρος βάση 

δεδοµένων όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στον παγκόσµιο ιστό. Στην επόµενη 

δραστηριότητα αποτυπώνονται αναλυτικά οι εισαγωγικές έννοιες µιας βάσης 

δεδοµένων , τί είναι το Σ∆Β∆ ,ποιά είναι τα πιο γνωστά Σ∆Β∆ ,καθώς και τι σηµαίνει 

ο όρος οντότητα. Στο τέλος της θεωρίας υπάρχει και ένα µικρό βίντεο σαν πρώτη 

επαφή µε µια βάση δεδοµένων https://www.youtube.com/watch?v=eXiCza050ug . 

Τέλος, η επόµενη δραστηριότητα περιέχει 3 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και για 

να τελιώσει η δραστηριότητα πρέπει να δωθεί µια απάντηση και στις τρεις ερωτήσεις 

,κάθε φορά ο µαθητευόµενος µπορεί να επιλέξει και διαφορετική απάντηση εάν δεν 

είναι σίγουρος για αυτή που τσέκαρε ,µέχει να πατήσει το κουµπί «Συνέχεια». Έπειτα 

εµφανίζεται ξανά η καρτέλα µε τις σωστές και τις λάθος απαντήσεις και το βαθµό 
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που πήρε από κάθε ερώτηση και επιλέγοντας συνέχεια δραστηριότητας φέρνει εις 

πέρας την πρώτη διάλεξη. 

6.1.2 ∆ΙΑΛΕΞΗ 2 

Περιβάλλον ∆ιάλεξης 2 

 

Στη δεύτερη διάλεξη ο µαθητευόµενος ανοίγοντας τη πρώτη δραστηριότητα 

εµφανίζεται το κοµµάτι της θεωρίας των σχέσεων µιας βάσης δεδοµένων. 

Επιλέγοντας την επόµενη δραστηριότητα , έχει τρεις ερωτήσεις θεωρίας και καλείται 

να γράψει την απάντησή του µέσα στο κενό πλαίσιο (και οι τρεις ερωτήσεις απαιτούν 

απάντηση). Εάν υποβάλει τις απαντήσεις του θα παρατηρήσει κάτω από κάθε 

ερώτηση την απάντηση του καθηγητή,και έχει τη δυνατότητα εάν επιθυµεί να 

διορθώσει κάποια απο τις λανθασµένες απαντήσεις του . 

Η επόµενη δραστηριότητα περιέχει ένα παράδειγµα για την υλοποίηση µιας σχέσης 

µεταξύ δύο πινάκων, εκεί βρίσκεται το σχεδιάγραµµα µε αριθµητική σειρά, τα 

βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει για να δηµιουργήσει τη σχέση µεταξύ του πίνακα 

φοιτητής και τµήµα και από κάτω εµφανίζεται κάθε φορά σαν εικόνα το βήµα που 

εκτελεί στο περιβάλλον της ACCESS  

Στην επόµενη δραστηριότητα υπάρχει ένα µικρό tip για το τι πρέπει να προσέξει όταν 

δηµιουργεί µια σχέση και τέλος δίνεται µια εργασία για το κέντρο υγείας της 

περιοχής ,όπου θα αναφέρονται οι οντότητες και οι σχέσεις µεταξύ τους,όπου και 
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καλείται να υποβάλει ένα αρχείο για να το αποστείλει στη πλατφόρφα και να 

βαθµολογηθεί από τον επόπτη καθηγητή. 

6.1.3 ∆ΙΑΛΕΞΗ 3 

Περιβάλλον ∆ιάλεξης 3  

 

Στη πρώτη δραστηριότητα της διάλεξης τρία, ο µαθητευόµενος έχει το κοµµάτι της 

θεωρίας για το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Επιλέγοντας «Επόµενη ∆ραστηριότητα» 

θα εµφανιστεί ένας πίνακα µε τα στοιχεία και τις εγγραφές του και καλείται να 

απαντήσει στην ερώτηση που του δίνεται επιλέγοντας το σωστό κουτάκι. Όταν 

επιλέξει συνέχεια ,εµφανίζεται η ερώτηση και ο βαθµός που πήρε εάν απάντησε 

σωστά,ειδάλλως εµφανίζει µε κόκκινο σηµάδι (Χ) τη λάθος απάντηση. 

Στη τελευταία δραστηριότητα δίνεται παράδειγµα ένας πίνακας και ο µαθητευόµενος 

καλείται να απαντήσει σε έξι ερωτήµατα θεωρίας και κάθε φορά να δικαιολογεί την 

απάντηση που δίνει είτε λανθασµένη είτε σωστή. Πατώντας το κουµπί «Υποβολή» θα 

εµφανιστεί η ερώτηση µε την απάντηση που έδωσε ο µαθητευόµενος και από κάτω η 

απάντηση που δώθηκε από το καθηγητή. Ο µαθητευόµενος έχει τη δυνατότητα εάν 

έχει απαντήσει λανθασµένα να διορθώσει κάποια απο τα ερωτήµατα. 
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6.1.4 ∆ΙΑΛΕΞΗ 4 

Περιβάλλον ∆ιάλεξης 4 

 

Στη διάλεξη τέσσερα οι δύο πρώτες δραστηριότητες περιέχουν τη θεωρία των 

οντοτήτων και των συσχετίσεων µεταξύ δυο πινάκων. Στις επόµενες δυο 

δραστηριότητες εµφανίζονται δυο εργασίες ,όπου ο µαθητευόµενος πρέπει να 

σχεδιάσει σε χαρτί το διάγγραµµα Οντοτήτων –Συσχετίσεων ,να το σκανάρει και να 

το ανεβάσει σε µορφή αρχείου στη πλατφόρµα . 

6.1.5 ∆ΙΑΛΕΞΗ 5 

Περιβάλλον ∆ιάλεξης 5 

 

Η πέµπτη διάλεξη περιέχει σαν θεωρία τα αντικείµενα της Access και τις λειτουργίες 

αυτής ,όπως και τα βήµατα για τη δηµιουργία ένος πίνακα µε εικόνες στο περιβάλλον 

της access ,καθώς και το τρόπο που τοποθετούνται τα στοιχεία στον πίνακα. Στο 
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τέλος υπάρχει µια µηχανή αναζήτησης στον παγκόσµιο ιστό σε περίπτωση που ο 

µαθητευόµενος θέλει να τσεκάρει κάποια απορία . Στις επόµενες δυο δραστηριότητες 

υπάρχουν δυο εργασίες στην access όπου ο µαθητευόµενος πρέπει να αποστείλει σε 

αρχείο τις απαντήσεις του. Και τέλος, το forum ,δίνει τη δυνατότητα στους 

µαθητευόµενους να συζητήσουν µεταξύ τους τυχόν απορίες για τις εργασίες τους. 

6.1.6 ∆ΙΑΛΕΞΗ 6 

Περιβάλλον ∆ιάλεξης 6 

 

Η έκτη διάλεξη είναι καθαρά θεωρητική, καθώς περιέχει τρία κοµµάτια θεωρίας για 

το µέγεθος των πεδίων,τη µορφή και τη µάσκα εισαγωγής . 
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6.1.7∆ΙΑΛΕΞΗ 7 

Περιβάλλον ∆ιάλεξης 7 

 

Στη διάλεξη εφτά σαν πρώτη δραστηριότητα προβάλλεταιένα βίντεο , δείχνοντας 

κάποιες από τις ενέργειες σε µια Β∆ χρησιµοποιώντας εντολές. Στο επόµενο βήµα 

υπάρχει το σηµειωµατάριο το οποίο δείχνει το τρόπο που τοποθετούνται τα στοιχεία 

του πίνακα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά ,καθώς ο µαθητευόµενος έχει τη 

δυνατότητα να γράψει τα σχόλιά του από κάτω .Έπειτα εµφανίζεται η εκφώνηση µιας 

άσκησης για τη δηµιουργία ενός πίνακα και δύο υποερωτήµατα και ο µαθητευόµενος 

καλείται να δηµιουργήσει ένα αρχείο στην access µε την απάντηση της άσκησης και 

να το ανεβάσει στο πλαίσιο που υπάρχει κάτω από την άσκηση,καθώς δίνεται η 

δυνατότητα να δώσει και µια περιγραφή ή κάποιο σχόλιο της άσκησης. Στην επόµενη 

δραστηριότητα βρίσκονται κάποιες σηµειώσεις θεωρίας όσον αφορά τα λογικά 

κριτήρια. Και τέλος ,υπάρχουν τρεις ερωτήσεις ,όπου ο µαθητευόµενος καλείται να 

απαντήσει. ∆ίνοντας τις απαντήσεις του µε την επιλογή «Συνέχεια» θα εµφανιστεί η 

ερώτηση και από κάτω η απάντηση που έδωσε ,όµως δεν έχει τη δυνατότητα να 

αλλάξει την απάντησή του. 
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6.1.8 ∆ΙΑΛΕΞΗ 8 

Περιβάλλον ∆ιάλεξης 8 

 

Στη διάλεξη οχτώ οι τρεις πρώτες δραστηριότητες περιέχουν το κοµµάτι της θεωρίας 

που αφορούν τους τελεστές που χρησιµοποιούνται στο περιβάλλον της access .Στη 

τέταρτη δραστηριότητα υπάρχει µια λίστα εργασιών µε τρεις εργασίες ,όπου ο 

µαθητευόµενος πρέπει να φτιάξει µια Β∆ µε έναν πίνακα και 10 εγγραφές και να 

απαντήσει στα ερωτήµατα .Κάθε ερώτηµα απαιτεί και ένα αρχείο στην access. Έχει 

τη δυνατότητα να προσθέσει κάποιο σχόλιο και στο τέλος των ερωτηµάτων ,κάθε 

αρχείο που αποστέλει για κάποια απο τις εργασίες του, εµφανίζεται ο αριθµός του 

αρχείου. Επίσης τα αρχεία πρέπει να αποσταλλούν µε τη σειρά που δίνονται 

ερωτήµατα ,αλλιώς το σύστηµα δεν τα δέχεται. Επιπλέον επιλέγοντας το κουµπί 

«Έλεγχος για νέα» τσεκάρει εάν έχει προστεθεί κάποια νέα εργασία από το καθηγητή. 

Η τελευταία δραστηριότητα είναι το forum ,όπου ο µαθητευόµενος έχει τη 

δυνατότητα να αποστείλει κάποιο σχόλιο ,κάποια απορία του, να απαντήσει σε 

κάποιον συµµαθητή του ,να δηµιουργείσει ένα νέο θέµα συζήτησης ή στη 

συγκεκριµένη περίπτωση να απαντήσει στο θέµα που έχει δηµιουργήσει ήδη ο 

καθηγητής σχετικά µε το «εάν ήταν επαρκείς οι σηµειώσεις για την επίλυση των 

παραπάνω εργασιών». 
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6.1.9 ∆ΙΑΛΕΞΗ 9 

Περιβάλλον ∆ιάλεξης 9 

 

Στη διάλεξη εννέα σαν πρώτη δραστηριότητα δίνεται µια οδηγία για την άσκηση που 

ακολουθεί στη δεύτερη δραστηριότητα. Στη δεύτερη δραστηριότητα έχουµε µια 

επαναληπτική άσκηση πάνω στις Βάσεις Ι ,όπου δίνονται ερωτήµατα από όλα όσα 

έχει διδαχθεί ο µαθητευόµενος µέχρι στιγµής. Οπότε ο µαθητευόµενος καλείται να 

δηµιουργήσει µια Β∆ στην Access και να απαντήσει στα ερωτήµατα. Έπειτα να 

αποστείλει αυτό το αρχείο στη πλατφόρµα για να διορθωθεί από το καθηγητή. Στη 

τελευταία δραστηριότητα ,υπάρχουν τρεις ερωτήσεις όπου ο µαθητευόµενος θα 

απαντήσει µε βάση την προσωπική του κρίση. Εάν επιλέξει τη καρτέλα «Λίστα» έχει 

το δικαίωµα να αλλάξει την απάντηση του. 

Οι ερωτήσεις αυτές διατυπώθηκαν από το καθηγητή για να εξετάσει εάν όσα έµαθε ο 

µαθητευόµενος µέχρι στιγµής µπορούν να τον βοηθήσουν να επιλύσει µια 

ολοκληρωµένη άσκηση στις Βάσεις ή εάν υπάρχουν κάποια κενά να επιλυθούν. 
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ολοκληρώνοντας τη δηµιουργία ακολουθίας µαθηµάτων στο LAMS µπορούµε να 

πούµε ότι πρόκειται για ένα αρκετά εύχρηστο εργαλείο µε ποικίλες δυνατότητες και 

υπηρεσίες. Μέσα από αυτό γίνεται εφικτή η βέλτιστη εκµάθηση καθώς 

χρησιµοποιούνται όλα τα µέσα  για να επιτευχθεί αυτό. Χρήση ήχου, εικόνας, βίντεο, 

ώστε δύσκολα να µην κατανοηθεί το περιεχόµενο του µαθήµατος από τον µαθητή. 

Επιπλέον πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µαθητή-

καθηγητή για επιπλέον διευκρινήσεις και λύσεις αποριών, τα µαθήµατα µπορούν να 

επαναπροβληθούν συνεχώς καθώς οι διαλέξεις παραµένουν στη πλατφόρµα. 

Εν συνεχεία δύναται η ευκαιρία αξιολόγισης των µαθητών µέσα από εργασίες και 

ασκήσεις οι οποίες αν δεν απαντηθούν δεν προχωράει το µάθηµα. Όλα αυτά 

συµβάλλουν στην επιτυχή εκµάθηση σε µεγάλο ποσοστό. 

 

Όσον αφορά τη δηµιουργία των µαθηµάτων, το LAMS τη καθιστά εύκολη καθώς 

παρέχεται πληθώρα εργαλείων, το περιβάλλον σχεδίασης είναι εύχρηστο και 

απλοικό. 

Τέλος τα µαθήµατα στο LAMS µπορούν να βελτιώνονται συνεχώς, καθώς µέσω 

ερωτηµατολογίων αξιολόγησης µαθηµάτων µπορούν µελλοντικά οι συγγραφείς να 

καλύψουν περισσότερες µαθησιακές απαιτήσεις. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Βάσεις ∆εδοµένων έχουν λύσει τα χέρια σε πολλές 

περιπτώσεις της καθηµερινής µας ζωής. Ουσιαστικά συλλέγει δεδοµένα για ένα 

συγκεκριµένο θέµα που πρέπει να αναλυθεί. Επεξεργάζεται τα δεδοµένα µε 

ολοκληρωµένο και εννιαίο τρόπο ,µειώνοντας τα ποσοστά λάθους και δίνει τις 

απαραίτητες πληροφορίες. Όταν υπάρχει πληθώρα δεδοµένων µε έννοιες και σχέσεις 

και χρειάζεται τροποποήσεις και σύνθετες αναζητήσεις ,τότε είναι απαραίτητη η 

χρήση της Β∆. Επιπλέον ,περιορίζονται οι επαναλήψεις δεδοµένων και η αναζήτηση 

αυτών καθίσταται γρηγορότερη. Μια επιχείρηση είναι ευκολότερο να χρησιµοποιεί 

Β∆ για να συλλέγει πληροφορίες για κάποιο θέµα σε ένα ειδικό αρχείο µιας Β∆. Στο 
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αρχείο αυτό µπορεί να αποθηκεύει ξεχωριστά τα δεδοµένα στους πίνακες που είναι οι 

χώροι αποθήκευσης. Επιπλέον µπορεί να αναζητεί δεδοµένα αυτόµατα µε τη χρήση 

ερωτηµάτων. Ο χρήστης έχει το δικαίωµα να εισάγει και να ενηµερώνει τα δεδοµένα 

µε τη χρήση φορµών και µε τη χρήση εκθέσεων,να παρουσιάζει και να δηµοσιεύει 

στο ∆ιαδύκτιο δεδοµένα. Οπότε µια Β∆ διευκολύνει την επεξεργασία δεδοµένων, 

γι’αυτό το λόγο λοιπόν οι περισσότεροι επιλέγουν αυτό το τρόπο διαχείρισης 

δεδοµένων. 
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