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ηςκ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ιμο ζηδ «Γζδαηηζηή ηδξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Φδθζαηά 

οζηήιαηα» ιε ηαηεφεοκζδ ηδκ Ζθεηηνμκζηή Μάεδζδ, ημο Σιήιαημξ Φδθζαηχκ 

οζηδιάηςκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεζναζχξ. 

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ ηονία Μαθαιαηέκζμο Φθχνα, Ακαπθδνχηνζα 

Καεδβήηνζα ημο Πακεπζζηδιίμο Πεζναζχξ βζα ηδ αμήεεζα ηαζ ηαεμδήβδζδ ηαηά ηδκ 

εηπυκδζδ ηδξ ενβαζίαξ, υπςξ ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ ηαεδβδηέξ ημο ηιήιαημξ. 

Θα ήεεθα κα εηθνάζς έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζημοξ βμκείξ ηαζ ημκ αδενθυ ιμο 

βζα υθδ ηδ ζηήνζλδ, αμήεεζα ηαζ ειπζζημζφκδ πμο ιμο δείπκμοκ ζε ηάεε κέμ 

εβπείνδιά ιμο. Σέθμξ, ζδζαίηενμ εοπανζζηχ ζηδ Ρμΰκα, ζημκ Μάνζμ ηαζ ζημκ Υνήζημ 

πμο ήηακ δίπθα ιμο ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα.  
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Περύληψη 

 

Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή δζπθςιαηζηή ενβαζία ελενεοκά ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδ 

πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ νμήξ ενβαζζχκ ζηα ζοζηήιαηα ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ Μάεδζδξ. 

Δζδζηυηενα, ιεθεηά ηα Γζαδζηαζζμζηνεθή οζηήιαηα Ζθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ, 

πανμοζζάγμκηαξ ηα πθεμκεηηήιαηά ημοξ ηαεχξ ηαζ εκδεζηηζηά παναδείβιαηα ηέημζςκ 

ζοζηδιάηςκ, απυ ηδκ ακαζηυπδζδ ηδξ δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ. Δπζπθέμκ, 

πανμοζζάγεηαζ δ οθμπμίδζδ εκυξ ζοζηήιαημξ δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ πμο 

πνδζζιμπμζεί ηδκ ηεπκμθμβία νμήξ ενβαζζχκ ηαζ απεοεφκεηαζ ζε ιαεδηέξ ιε δοζθελία 

ηαζ ζε ιαεδηέξ πςνίξ. ημπυξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ δ πανμπή αμήεεζαξ ζημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ έηζζ χζηε δ δζαδζηαζία ιάεδζδξ κα είκαζ 

πνμζανιμζιέκδ ζηζξ εζδζηέξ ακάβηεξ ημο ηάεε ιαεδηή, ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά 

ημο. 

Μέζς ημο ζοζηήιαημξ νμήξ ενβαζζχκ, μ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ ζε εέζδ κα 

πνμζανιυζεζ ηδ δζδαζηαθία ημο, κα πνμζεέζεζ οθζηυ ή κα αθαζνέζεζ, κα επζθέλεζ ημκ 

ηνυπμ αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα ημοξ δχζεζ ηδκ εοηαζνία κα ιάεμοκ ζημοξ 

δζημφξ ημοξ νοειμφξ. Ζ οθμπμίδζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ πανάδμζδ ηδξ κέαξ φθδξ, ιε 

αζηήζεζξ δζαιμνθςηζηέξ, χζηε κα δεζ μ εηπαζδεοηζηυξ πμζμζ ιαεδηέξ πνεζάγμκηαζ 

επζπνυζεεηδ αμήεεζα ηαζ πμζμζ υπζ, ζηδνζγυιεκδ ζηζξ ανπέξ ημο Mastery learning. 

Δπίζδξ, πενζθαιαάκεζ ηδκ πενίπηςζδ ελέηαζδξ, είηε αοηή είκαζ δζαιμνθςηζηή βζα κα 

δεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ημ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ, είηε είκαζ ηεθζηή, χζηε κα 

ααειμθμβήζεζ ακάθμβα. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ αζηήζεςκ ζηα πθαίζζα ηδξ πανάδμζδξ, 

μζ ιαεδηέξ, απακηχκηαξ ζε αημιζηέξ ηαζ μιαδζηέξ ενβαζίεξ πνμπςνμφκ είηε ζε 

επζπθέμκ αζηήζεζξ, ακ έπμοκ ηαηαηηήζεζ επανηχξ ηδ βκχζδ, είηε ζε ιζα εκαθθαηηζηή 

ηαεμδήβδζδ πμο εα ημοξ αμδεήζεζ κα ειπεδχζμοκ ηαθφηενα ηδκ φθδ. ηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ ηεζη, μ εηπαζδεοηζηυξ, αθμφ δζμνεχζεζ ημ δζαβχκζζια, ζηέθκεζ ζημοξ 

ιαεδηέξ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ ηαζ αοημί είκαζ ζε εέζδ κα δμοκ ηδ ααειμθμβία ημοξ 

ιέζς ημο ζοζηήιαημξ. 

Σμ ζφζηδια ακαπηφπεδηε ιέζς ημο ενβαθείμο BPM ηδξ Oracle, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ οθζηυ αζηήζεςκ ηζξ πδβέξ ηαζ ενςηήζεζξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο 

ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Γ’ Γοικαζίμο. Γζα ηδκ ηάεε μιάδα, δοζθελζηχκ ηαζ ιδ, έπμοκ 

δδιζμονβδεεί αζηήζεζξ πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ακάβηεξ ημοξ.  
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Abstract 
 

The purpose of this master thesis is to study the process – oriented e – learning 

systems, the e – learning workflows and the development of an e – learning system 

through the use of the workflow technology. 

The thesis presents the advantages of this technology as well as the characteristics 

and the possibilities which they provide. It also presents the development of a process 

– oriented e – learning system and directs to dyslexic and non – dyslexic students. The 

purpose of this thesis is to provide teachers and students with help, so as to have a 

teaching process that directs to their needs. Through the workflow environment, the 

teacher is able to add or remove academic material, choose the way of evaluation and 

give the students the ability to work in their own pace. 

The development consists of the primary instruction of the new lesson, as well as 

exercises for formative evaluation and tests that are either preassessment or 

summative. Using the principles of Mastery learning, the teacher creates a lesson, 

hands out exercises that are either group – based or individual, enrichments for those 

who succeed and alternative instruction for those who still need extra help. 

The workflow system is developed through Oracle’s BPM, using exercises and 

material from the books that are used in schools. The exercises used in this lesson are 

created so as to refer to the needs and characteristics of each student. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ηλεκτρονικό Μϊθηςη  

1.1 Ειςαγωγό 
 

ηζξ ιένεξ ιαξ, δ ηεπκμθμβία απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηάξ ιαξ, ηαεχξ πανειαάθθεηαζ ζηδ γςή ιαξ υθμ ηαζ πζμ έκημκα ηαζ ηδκ 

επδνεάγεζ ζε υθα ηα επίπεδα. Έκα απυ ηα επίπεδα πμο αδζαιθζζαήηδηα έπεζ 

επδνεάζεζ είκαζ αοηυ ηδξ ιάεδζδξ. Νέεξ ακάβηεξ ηαζ κέα δεδμιέκα μδδβμφκ 

ηαεδιενζκά ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα ιπμνέζμοκ κα 

ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ πμο ζοκεπίγμοκ κα ειθακίγμκηαζ. 

Ζ παναδμζζαηή ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ ηείκεζ κα ακήηεζ ζημ πανεθευκ, ηαεχξ δ 

ιάεδζδ επδνεάγεηαζ ανηεηά απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πανέπμκηαζ απθυπενα ζημ 

δζαδίηηομ. Ζ κέα ιέεμδμξ εηπαίδεοζδξ παίνκεζ ηδ ιμνθή ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ 

Μάεδζδξ, πνμζπαεχκηαξ κα ηαθφρεζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ηζξ ακάβηεξ 

εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιαεδηχκ.  

Ζ δδιζμονβία πθαηθυνιςκ ηαζ δζαδζηηοαηχκ πενζααθθυκηςκ πμο ηαθφπημοκ ηζξ 

ακάβηεξ αοηέξ, δίκμοκ ζηδ ιάεδζδ ιζα κέα ιμνθή. Γεδμιέκςκ αοηχκ, θμζπυκ, δ 

δδιζμονβία δζαθμνεηζηχκ πνμβναιιάηςκ πμο εα ελοπδνεημφκ ηδ ιάεδζδ, ημκ 

εηπαζδεοηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ ζςζηή ιεηάδμζδ ηδξ βκχζδξ, ηνίκεηαζ πθέμκ 

ζηυπζιδ. 

 

1.2 Μϊθηςη 
 

Ζ θέλδ ιάεδζδ πνμένπεηαζ εηοιμθμβζηά απυ ημ νήια «ιακεάκς», ημ μπμίμ ιε ηδ 

ζεζνά ημο πνμένπεηαζ απυ ημ «ιάς»,  πμο δδθχκεζ ηδκ έκημκδ επζεοιία, άνα ηαζ δ 

ιάεδζδ απμηεθεί ηδκ ακενχπζκδ αμφθδζδ [97]. 

Απμηεθεί, δε, ιζα δζαδζηαζία δ μπμία δζεκενβείηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο αηυιμο ηαζ 

δεκ είκαζ έκα ελςηενζηυ θαζκυιεκμ [63], υπςξ ηαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ζημπεφεζ ζηδ 

αεθηίςζδ ή ζηδκ απυηηδζδ κέςκ ζοιπενζθμνχκ ή ζηακμηήηςκ [97]. Τπμαμδεά ημοξ 
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μνβακζζιμφξ κα ηνμπμπμζήζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ζε έκα μνζζιέκμ πνμκζηυ 

δζάζηδια ηαζ ιε ηνυπμ ιυκζιμ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ μοζζαζηζηά 

υηακ δε πνεζάγμκηαζ επακάθδρδ, εκχ βίκμκηαζ ακηζθδπηά υηακ μ άκενςπμξ ανεεεί ζηδ 

δζαδζηαζία κα επακαθάαεζ ηζξ πνάλεζξ πμο δε ιπμνμφζε κα ηάκεζ πνζκ ηδ θήρδ ηδξ 

βκχζδξ [97]. 

Ζ ιάεδζδ επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ, υπςξ  είκαζ ημ εκδζαθένμκ, δ 

ιαεδζζαηή εημζιυηδηα, δδθαδή ακ είκαζ έημζιμξ μ άκενςπμξ κα θάαεζ ηδ βκχζδ, δ 

εκίζποζδ, ηυζμ απυ ιένμξ ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ υζμ ηαζ ημο μζημβεκεζαημφ, δ 

πανχεδζδ, δ επακάθδρδ ηαζ δ άζηδζδ [63]. Δίκαζ βκςζηυ, άθθςζηε, υηζ ιέζς ηδξ 

άζηδζδξ, δ ιάεδζδ εδναζχκεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο αηυιμο ηαζ βίκεηαζ ηηήια ημο. 

Απμηεθεί, δε, έκα παναηηδνζζηζηυ υθςκ ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ 

πανάβμκηεξ πμο αθμνμφκ ημ οπμηείιεκμ πμο ιαεαίκεζ, υπςξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ 

μπμία θαιαάκεζ ηδ βκχζδ. Γεκζηυηενα, δεκ παναηδνείηαζ άιεζα ςξ δζαδζηαζία, 

παναηδνείηαζ υιςξ ημ απμηέθεζιά ηδξ, εκχ μζ δζάθμνμζ πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδ 

δζαδζηαζία, δζεοημθφκμκηαξ ή δοζπεναίκμκηάξ ηδ [75]. 

Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιάεδζδξ έβηεζκηαζ ζηα ενεείζιαηα πμο θαιαάκεζ μ 

άκενςπμξ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο, ημ μπμίμ πενζαάθθμκ απμηεθεί ζδζαίηενα ζδιακηζηυ 

πανάβμκηα βζα ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, ζηδκ πμζμηζηή πνμζανιμβή ημο ακενχπμο 

ζηζξ ιεηααμθέξ πμο ένπμκηαζ, ζηζξ μπμίεξ μ άκενςπμξ εα δζαζθαθίζεζ ηδκ ελέθζλή 

ημο, ηαζ ηονίςξ ζημ βεβμκυξ υηζ δ ιάεδζδ δεκ έπεζ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή δζάνηεζα, 

αθθά παναιέκεζ ζοκεπήξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο [97]. 

Ο Gagné, μ ηαθφηενμξ βζα πμθθμφξ ζηδ δδιζμονβία ηαλζκμιζχκ [98], ημπμεέηδζε 

ηδ ιάεδζδ ζε 5 ηαηδβμνίεξ [21]: 

 δ ιάεδζδ πθδνμθμνζχκ 

 δ ιάεδζδ κμδηζηχκ δελζμηήηςκ 

 δ ιάεδζδ βκςζηζηήξ ζηναηδβζηήξ 

 δ ιάεδζδ ζηάζεςκ ηαζ  

 ιάεδζδ ηζκδηζηχκ δελζμηήηςκ  
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Δηθόλα 1:  Οπηηθή Αλαπαξάζηαζε θαηεγνξηώλ κάζεζεο 

 

φιθςκα ιε ημκ Gagné, δ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία πνέπεζ κα εζηζάζεζ ζηδκ 

ακάπηολδ ηςκ παναπάκς δελζμηήηςκ, πνμηεζιέκμο ημ άημιμ κα ηαηαηηήζεζ ηαθφηενα 

ηδ βκχζδ. Οζ πθδνμθμνίεξ πμο ιεηαδίδμκηαζ ζημ ιαεδηή απμηεθμφκ μοζζαζηζηήξ 

ζδιαζίαξ βζα ηδκ απυηηδζδ ηδξ βκχζδξ, ηαεχξ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ημ άημιμ ιπμνεί 

κα πνμπςνήζεζ παναπένα ζηδ ιάεδζδ ηαζ κα ζηέθηεηαζ. Με ηζξ κμδηζηέξ δελζυηδηεξ 

ιαεαίκεζ πχξ κα πεζνίγεηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ , εκχ ιε ηδ βκςζηζηή ζηναηδβζηή ιπμνεί 

κα ηαηεοεφκεζ ηδ βκχζδ ημο πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο πνεζάγεηαζ, πνμηεζιέκμο κα 

οθμπμζδεμφκ μζ ζηυπμζ ημο. Ζ ιάεδζδ ζηάζεςκ ακαθένεηαζ ηονίςξ ζημκ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ημιέα, έκα ζδιείμ πμο επδνεάγεζ ανηεηά ηαζ αοηυ ηδ ιαεδζζαηή 

δζαδζηαζία. Γδιζμονβχκηαξ εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε ιία ηαηάζηαζδ, δζεοημθφκεηαζ 

δ μοζζαζηζηυηενδ πνυζθδρδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ. Σέθμξ, μζ ηζκδηζηέξ 

δελζυηδηεξ ακαθένμκηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα πνδζζιμπμζεί ηζκδηζηέξ 

εκένβεζεξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο [76]. 
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Δηθόλα 2: ηνηρεία ηνπ Gagné γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

 

Όπςξ παναηδνείηαζ ηαζ ζημ ζπήια, δ ιάεδζδ πθδνμθμνζχκ, δ ιάεδζδ κμδηζηχκ 

δελζμηήηςκ ηαζ  δ ιάεδζδ βκςζηζηήξ ζηναηδβζηήξ ακήημοκ ζημ βκςζηζηυ ημιέα, εκχ 

δ ιάεδζδ ζηάζεςκ ζημ ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ ηέθμξ, δ ιάεδζδ ηζκδηζηχκ δελζμηήηςκ 

ζημ θοζζημηζκδηζηυ ημιέα. 

 

1.3 Ηλεκτρονικό Μϊθηςη 
 

Γεδμιέκςκ ηςκ ελεθίλεςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, δ 

ιάεδζδ έπεζ θάαεζ πμθθέξ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 

ακαβηχκ ηςκ ακενχπςκ. Έηζζ, απυ ηδκ παναδμζζαηή ιάεδζδ, πθέμκ έπμοιε ηδκ ελ’ 

απμζηάζεςξ ιάεδζδ. 

Ζ πνήζδ ημο Ζθεηηνμκζημφ Τπμθμβζζηή, δ μπμία βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ ιεβάθδ υζμ 

πενκάεζ μ ηαζνυξ, ιπμνεί κα ζοκμρζζηεί ζηα ελήξ πέκηε παναηηδνζζηζηά [89]: 

 Πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ιάεεζ μ άκενςπμξ ηδκ Πθδνμθμνζηή ςξ ιζα 

επζζηήιδ ηαζ κα απμηηήζεζ ααζζηέξ δελζυηδηεξ 
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 Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ανίζημκηαζ ζημ 

δζαδίηηομ, υπςξ επίζδξ πνμζθένεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ 

 Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιέζμ δζδαζηαθίαξ  

 Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ βκςζηζηυ ενβαθείμ 

 Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα εκαζπυθδζδ ιε παζπκίδζα  

Γεδμιέκςκ, θμζπυκ, ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ, μ Ζθεηηνμκζηυξ Τπμθμβζζηήξ 

εα ιπμνμφζε κα πνδζζιεφζεζ ηαζ κα βίκεζ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Ζ ελ’ απμζηάζεςξ ιάεδζδ, δ μπμία ζηδνίγεηαζ ηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ Ζθεηηνμκζηχκ 

Τπμθμβζζηχκ, απμηεθεί ιζα κέα πνμζέββζζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

δδιζμονβδιέκδ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ ακάβηεξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ. 

Σμ άημιμ, ιπμνεί κα έπεζ πνυζααζδ ζηδ βκχζδ μπμζαδήπμηε ζηζβιή ηδξ διέναξ 

αοηυ εεθήζεζ, ιε ημοξ δζημφξ ημο νοειμφξ ηαζ ζημ δζηυ ημοξ πενζαάθθμκ. Οζ 

ζοκεήηεξ, δδθαδή, ηάης απυ ηζξ μπμίεξ θαιαάκεζ πχνα δ ιάεδζδ, μνίγμκηαζ απυ ημ 

ίδζμ ημ άημιμ ηαζ αοηυ ίζςξ απμηεθεί ημ πζμ δοκαηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ. 

Ξεθεφβμκηαξ απυ ημ αοζηδνυ πθαίζζμ ηδξ ζπμθζηήξ αίεμοζαξ, μ ιαεδηήξ ιπμνεί κα 

βίκεζ απμδέηηδξ ηδξ βκχζδξ ζε μζηείμ πενζαάθθμκ ηαζ ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηζξ 

μπμίεξ ημ ίδζμ ημ άημιμ εα μνίζεζ. 

Έκα απυ ηα ιεβαθφηενα εεηζηά ζημζπεία ηδξ ελ’ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ, είκαζ 

υηζ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε άημια ηα μπμία ανίζημκηαζ απμηθεζζιέκα, κα έπμοκ 

πνυζααζδ ζηδ βκχζδ, ιέζς ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή. 

Με θίβα θυβζα, ηα εεηζηά ηδξ ελ’ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ ιπμνμφκ κα 

ζοκμρζζημφκ ςξ ελήξ: 

 Πνυζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ μπμζαδήπμηε ζηζβιή ηδξ διέναξ 

 Σμ άημιμ είκαζ αοηυ πμο μνίγεζ ηζξ ζοκεήηεξ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ 

πνμζθαιαάκεζ ηδ βκχζδ 

 Σμ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ θαιαάκεζ πχνα δ βκχζδ είκαζ μζηείμ 

 Σα άημια πμο ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ πνυζααζδξ ζηδ βκχζδ, ιπμνμφκ 

κα βίκμοκ απμδέηηεξ ηδξ ιέζς ημο Ζ/Τ 

Ζ ελ’ απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα πςνζζηεί ζε 3 πενζυδμοξ [90]: 
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 ηδκ πενίμδμ ηδξ αθθδθμβναθίαξ, υπμο ιέζς ημο απθμφ ηαποδνμιείμο 

βζκυηακ ακηαθθαβή ηδξ βκχζδξ 

 ηα ιδ δζαδναζηζηά δθεηηνμκζηά ιέζα, υπςξ ήηακ δ Δηπαζδεοηζηή 

Σδθευναζδ ή ημ Δηπαζδεοηζηυ Ραδζυθςκμ 

 ηα δζαδναζηζηά ιέζα, δζα ιέζς ηδξ αλζμπμίδζδξ ημο ίκηενκεη. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ εηπαίδεοζδ απυ απυζηαζδ ζοκίζηαηαζ ζηζξ εκένβεζεξ πμο 

δζελάβμκηαζ, πνμηεζιέκμο κα δμεεί δ βκχζδ ηαζ δ εηπαίδεοζδ δζα ιέζς οθζημφ (είηε 

έκηοπμο, είηε δθεηηνμκζηήξ ιμνθήξ) ζημοξ ακενχπμοξ πμο ιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία 

ιάεδζδξ, πςνίξ κα εκηάζζεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ ή πνυκμ. Με θίβα θυβζα, δ 

εηπαίδεοζδ βίκεηαζ ακελάνηδηα απυ ημκ πνυκμ εηπαζδεοηή – εηπαζδεουιεκμο [37], 

εκχ δ βεςβναθζηή απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ, δε ζδιαίκεζ απαναίηδηα ηαζ 

παζδαβςβζηή ημοξ απυζηαζδ [48].  

Ζ εηπαίδεοζδ απυ απυζηαζδ δζαηνίκεηαζ ζε ηέζζενα είδδ [103]: 

1. Σδθε – δζδαζηαθία: δ βκχζδ ιεηαδίδεηαζ ιέζς ημο δζδάζημκημξ, εκχ δ 

επζημζκςκία ιεηαλφ ζπμοδαζηχκ ηαζ εηπαζδεοηχκ οθίζηαηαζ. Κάεε ιμνθή 

ηδξ ηδθε – δζδαζηαθίαξ ααζίγεηαζ ζηδκ φπανλδ εκυξ δζηηφμο, ημ μπμίμ 

ιπμνεί κα είκαζ είηε εκζφνιαημ είηε αζφνιαημ, υπςξ ηαζ ζηδκ αζφβπνμκδ 

πνυζααζδ ζημ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ. 

2. Ακμζηηή ηαζ απυ απυζηαζδ ιάεδζδ (open distance learning) : Ζ ακμζηηή 

ηαζ απυ απυζηαζδ ιάεδζδ έπεζ ςξ παναηηδνζζηζηά ηδξ ηδκ απυζηαζδ 

ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ ηαζ ημο δζδάζημκημξ υπςξ ηαζ ηδ ιδ ζοκεπή 

επζημζκςκία ημοξ, ημ βεβμκυξ υηζ μ νοειυξ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ μνίγεηαζ ηαζ απυ ηα δφμ ιένδ ηαζ υπζ ιυκμ απυ ημκ 

δζδάζημκηα, υπςξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ εκυηδηεξ πμο πανέπμκηαζ ζημοξ 

εηπαζδεουιεκμοξ είκαζ ήδδ πνμεημζιαζιέκεξ ηαζ μ εηπαζδεουιεκμξ ιπμνεί 

κα έπεζ πνυζααζδ ζε αοηέξ ακάθμβα ιε ημ πυηε ηζξ πνεζάγεηαζ. 

3. Σδθε – επζιέθεζα: Δζηζάγεζ ηονίςξ ζηζξ επζημζκςκζαηέξ ιαεδζζαηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. 

4. οκενβαηζηή ιάεδζδ: Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ 

απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ εηπαζδεουιεκμζ, πμο ιπμνεί κα ιδ ανίζημκηαζ 

ημκηά βεςβναθζηά, ηαθμφκηαζ κα δμοθέρμοκ μιαδζηά πνμηεζιέκμο κα 

δζεηπεναζχζμοκ ηάπμζα δζαδζηαζία ή κα επζθφζμοκ ηάπμζμ πνυαθδια. 
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Χζηυζμ, θυβς ηςκ ελεθίλεςκ ζηδκ ηεπκμθμβία, πθέμκ, δ εηπαίδεοζδ απυ 

απυζηαζδ κμείηαζ ςξ εηπαίδεοζδ ιε ηδ πνήζδ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ.  

Σμ e – learning, ή αθθζχξ, δθεηηνμκζηή ιάεδζδ, ακαθένεηαζ ζηζξ ηεπκμθμβίεξ 

εηείκεξ πμο ιαξ επζηνέπμοκ ηδκ πνμζθμνά εηπαζδεοηζηχκ οπδνεζζχκ ιε δθεηηνμκζηή 

ιμνθή πμο απμζημπμφκ ζηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ απυ ιενζάξ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ 

[52]. Δίκαζ, επίζδξ, ζδιακηζηυ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ υθεξ εηείκεξ μζ εηπαζδεοηζηέξ 

ιέεμδμζ πμο εα επζηνέρμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ βκχζεςκ, υπςξ ηαζ ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ 

ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ πμο ηίεεκηαζ ηάεε θμνά, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ αεθηίςζδ ηςκ 

επζδυζεςκ [15]. 

Ζ δθεηηνμκζηή ιάεδζδ, ιε θίβα θυβζα, μνίγεηαζ ςξ δ πνήζδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαζ ημο δζαδζηηφμο, πμο απμζημπμφκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ 

δζαδζηαζίαξ, ιέζς ηδξ πνυζααζδξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ πυνμοξ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ 

πμο πανέπμοκ ηδ βκχζδ, επζηνέπμκηαξ πανάθθδθα ηδκ επζημζκςκία ηαζ ζοκενβαζία 

απυ απυζηαζδ [67]. Αθμνά ζηδκ ακάπηολδ ιαεδιάηςκ ιέζς ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ, 

πνμςεχκηαξ ηδκ επίηεολδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ πμο ηίεεκηαζ, εκχ ηα ιαεήιαηα 

πανέπμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή. Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

ζοκμρίγμκηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ πενζθαιαάκεζ δθεηηνμκζηυ πενζεπυιεκμ πμο 

ακαπηφζζεηαζ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηυπςκ, μζ μπμίμζ επζηοβπάκμκηαζ 

ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ εηπαζδεοηζηχκ ιεευδςκ πμο πνεζάγμκηαζ, ακάθμβα 

ημοξ ζηυπμοξ. Σέθμξ, δ πανμοζία ηςκ εηπαζδεοηχκ εκδέπεηαζ κα οθίζηαηαζ, μφηςξ 

χζηε κα οπμζηδνίγμκηαζ μζ δθεηηνμκζηέξ ηάλεζξ ή δ αοημδζδαζηαθία [16]. 

Ζ Ζθεηηνμκζηή Μάεδζδ δζαηνίκεηαζ ζε φβπνμκδ ηαζ ζε Αζφβπνμκδ [102]: 

 φβπνμκδ είκαζ αοηή πμο απαζηεί ηδκ ηαοηυπνμκδ ζοιιεημπή ηυζμ ηςκ 

εηπαζδεοηχκ υζμ ηαζ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ είκαζ υηζ 

δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ βίκεηαζ ζε πναβιαηζηυ 

πνυκμ. 

 Αζφβπνμκδ είκαζ αοηή πμο δεκ απαζηεί ηδκ ηαοηυπνμκδ ζοιιεημπή 

εηπαζδεοηχκ ηαζ εηπαζδεουιεκςκ, υπςξ επίζδξ δεκ απαζηεί ηαζ ηδκ 

πανμοζία ημοξ ζημκ ίδζμ πχνμ, ηδκ ίδζα ζηζβιή. 

Οζ ηακυκεξ πμο δζέπμοκ ηδκ δθεηηνμκζηή ιάεδζδ, ζφιθςκα ιε ημκ Rosenberg 

[50], είκαζ μζ ελήξ: 
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 Πνχημκ κα είκαζ δζαδζηηοαηή. Αοηυ επζηνέπεζ ηδκ άιεζδ απμεήηεοζδ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, ηδκ εκδιένςζή ημοξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδ δζακμιή ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ ιάεδζδξ.  

 Θα πνέπεζ κα πνμζθένεηαζ ζημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ιε ηδ πνήζδ 

δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, υπςξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ δζαεέζζιςκ 

δζαδζηηοαηχκ ηεπκμθμβζχκ.  

 Θα πνέπεζ κα δίκεζ έιθαζδ ζε ιία ιάεδζδ δ μπμία απέπεζ απυ ηδκ 

παναδμζζαηή δζδαζηαθία, ηαεχξ δ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ επζηνέπεζ ηδ 

πνήζδ κέςκ ιεευδςκ ηαζ κέςκ ζοκεδηχκ ηάης απυ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί δ βκχζδ . 

Μέζς ημο δζαδζηηφμο, οπάνπεζ δζανηήξ εκδιένςζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ, μζ μπμίεξ 

ιπμνμφκ κα δζαιμζνάγμκηαζ ζε πμθθά άημια ηαοηυπνμκα, ζε δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ. 

Ζ πνήζδ ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή αμδεά ζηδκ άιεζδ πνυζααζδ ζηδ βκχζδ ηαζ 

ζηδκ απμεήηεοζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ακά πάζα χνα ηαζ ζηζβιή. Δίκαζ μοζζαζηζηυ, 

επίζδξ, δ ιάεδζδ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πανέπεηαζ, κα δζαθένεζ απυ ηζξ 

παναδμζζαηέξ ιεευδμοξ, ηαεχξ, αθεκυξ ακαθενυιαζηε ζε έκα κέμ ηνυπμ πανμπήξ 

ηδξ βκχζδξ, εκχ, αθεηένμο, δ ίδζα δ ηεπκμθμβία επζηνέπεζ ηζξ κέεξ ιεευδμοξ 

δζδαζηαθίαξ, απμιαηνοζιέκεξ απυ ηδκ παναδμζζαηή ηάλδ. 

οκμρίγμκηαξ, δ δθεηηνμκζηή ιάεδζδ απμηεθεί ιία κέα ιμνθή εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, πνμζανιμζιέκδ ζηζξ ακάβηεξ ημο εηπαζδεουιεκμο, πανέπμκηάξ ημο υθα 

εηείκα ηα εθυδζα πμο εα δζαζθαθίζμοκ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ. 

 

1.4 Πρότυπα Ηλεκτρονικόσ Μϊθηςησ 
 

ηα πθαίζζα ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ Μάεδζδξ, δδιζμονβήεδηε δ ακάβηδ ειθάκζζδξ 

ηάπμζςκ πνμηφπςκ πενζβναθήξ ημο ιαεδζζαημφ οθζημφ, ιε ζημπυ ηδ ιεηαηνμπή ημοξ 

ζε ιεηαδεδμιέκα ηαζ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζή ημοξ. 

Μενζηά απυ ηα πζμ βκςζηά πνυηοπα είκαζ ηα ελήξ: 

 Σμ πνυηοπμ Dublin Core 
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Σμ πνυηοπμ αοηυ απμηεθεί έκα ζφκμθμ ιεηαδεδμιέκςκ πμο δζεοημθφκεζ ηδκ 

ακεφνεζδ δθεηηνμκζηχκ πυνςκ. Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιζα απθή ιμνθή πενζβναθήξ 

ηςκ ιαεδζζαηχκ πυνςκ. Απμηεθείηαζ απυ 15 ζημζπεία βζα ηδκ πενζβναθή ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ ηαζ πενζβνάθεζ ηονίςξ αίκηεμ, εζηυκεξ, ήπμ ηθπ. Δηηείκεηαζ ζε δφμ 

επίπεδα πενζβναθήξ, εη ηςκ μπμίςκ ημ πνχημ πνδζζιμπμζεί 15 ζημζπεία ηαζ έπεζ 

μκμιαζία Simple Dublin Core, εκχ ημ δεφηενμ, ιε μκμιαζία Qualified Dublin Core, 

εζζάβεζ ηνία αηυιδ ζημζπεία ζημ πνχημ επίπεδμ [18]. Σμ πνχημ επίπεδμ έπεζ ηα ελήξ 

ζημζπεία: 

 Σίηθμξ 

 οββναθέαξ 

 Θέια – Λέλεζξ ηθεζδζά 

 Πενζβναθή 

 Δηδυηδξ 

 οκηεθεζηήξ 

 Ζιενμιδκία 

 Σφπμξ πυνμο 

 Μμνθυηοπμ 

 Κςδζηυξ Πυνμο 

 Πδβή 

 Γθχζζα 

 πέζδ 

 Κάθορδ 

 Γζηαζχιαηα Υνήζδξ 

Δκχ ημ δεφηενμ επίπεδμ πνμζεέηεζ ηα ζημζπεία Κμζκυ, Πνμέθεοζδ, Κάημπμξ 

Γζηαζςιάηςκ 

 

 Σμ πνυηοπμ IEEE LOM 

Σμ IEEE LOM ηαεμνίγεζ έκακ ημζκυ ηνυπμ βζα ηδκ πενζβναθή ηαζ ηαηάηαλδ ημο 

ιαεδζζαημφ ακηζηεζιέκμο, χζηε κα είκαζ εφημθδ δ ακαγήηδζή ημο [4]. Απμηεθείηαζ 

απυ 9 ηαηδβμνίεξ  πμο πενζθαιαάκμοκ ιζα ζεζνά απυ ζημζπεία [86]: 
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 Γεληθά (General) υπμο πνμζδζμνίγμκηαζ ηα βεκζηά ζημζπεία, υπςξ 

βθχζζα, ηίηθμξ ηθπ 

 Κύθινο δωήο (Lifecycle) υπμο πνμζδζμνίγμκηαζ πνμκζηά μνυζδια ηδξ 

δζαδζηαζίαξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηα μκυιαηα υζςκ ζοιιεηέπμοκ 

 Μεηαδεδνκέλα (Metadata) υπμο πνμζδζμνίγμκηαζ ηα ιεηαδεδμιέκα, 

υπςξ δδιζμονβυξ, διενμιδκία ηθπ 

 Σερληθά (Technical) υπμο πνμζδζμνίγμκηαζ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, 

υπςξ δ ημπμεεζία, δ δζάνηεζα ηθπ 

 Δθπαηδεπηηθά (Educational) υπμο πνμζδζμνίγμκηαζ ηα εηπαζδεοηζηά 

παναηηδνζζηζηά, υπςξ δ δθζηία ηςκ αηυιςκ ζηα μπμία απεοεφκεηαζ ή μ 

πνυκμξ πμο μ εηπαζδεουιεκμξ αθθδθεπζδνά ιε ημ ιαεδζζαηυ ακηζηείιεκμ 

 Γηθαηώκαηα (Rights) υπμο πνμζδζμνίγμκηαζ πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα ηαζ 

μζ υνμζ πνήζδξ 

 ρέζε (Relation) υπμο πνμζδζμνίγεηαζ δ εκδεπυιεκδ ζπέζδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ιαεδζζαημφ ακηζηεζιέκμο ιε άθθα 

 ρόιην (Annotation) υπμο πνμζδζμνίγμκηαζ ζπυθζα ζοκηαηηχκ ή πνδζηχκ 

 Σαμηλόκεζε (Classification) υπμο πνμζδζμνίγεηαζ δ εέζδ ημο 

ιαεδζζαημφ ακηζηεζιέκμο ιε αάζδ έκα ζφζηδια ηαλζκμιίαξ 

 

Δηθόλα 3: Καηεγνξίεο ζηνηρείωλ ηνπ LOM 
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 Ζ πνμδζαβναθή IMS Content Packaging 

Πνμηάεδηε απυ ημκ μνβακζζιυ International Organization for Standardization 

(ISO), ηαεχξ ηαζ απυ ημκ International Electrotechnical Commission (IEC). Σμ 

πνυηοπμ αοηυ επζηνέπεζ ηα ακηαθθάζζμκηαζ ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα ηαζ έπεζ ςξ 

ααζζηυ ζηυπμ ηδ δδιζμονβία δζαθεζημονβζηχκ εηπαζδεοηζηχκ εθανιμβχκ, ιέζα ζε 

έκα πθαίζζμ ημζκήξ πενζβναθήξ, υπςξ είκαζ ηα ιεηαδεδμιέκα πενζεπμιέκμο, ημ πνμθίθ 

πνδζηχκ, ηδκ πθδνμθμνία επίδμζδξ ιαεδηή ηαζ ηδ δμιή ιαεήιαημξ. Πνμηεζιέκμο κα 

βίκεζ δ ακηαθθαβή ηςκ ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ ιεηαλφ ηςκ πθαηθυνιςκ, εα πνέπεζ 

αοηά κα παηεηανζζημφκ ζε έκα zip ανπείμ πμο εα πενζθαιαάκεζ υθα ηα ζημζπεία 

εηείκα πμο ημ απανηίγμοκ [25]. 

 

 Ζ πνμδζαβναθή IMS – LD 

Απμηεθεί ιμκηέθμ δδιζμονβίαξ πνμδζαβναθχκ ιάεδζδξ ηαζ έπεζ ςξ ααζζηά ημο 

ζημζπεία ηδ δναζηδνζυηδηα, ημ πενζαάθθμκ, ημοξ νυθμοξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ [34] 

 Ζ δξαζηεξηόηεηα, πμο απμηεθεί ημ ηεκηνζηυ ζδιείμ, ηαεμνίγεζ ηζξ 

ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ ζημ πενζαάθθμκ, εκχ ηάεε δναζηδνζυηδηα είκαζ 

ακαηεεεζιέκδ ζε έκα νυθμ 

 Σμ πεξηβάιινλ ηαεμνίγεζ ηα ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ 

πμο πανέπμκηαζ 

 Ο ξόινο ηαεμνίγεζ ημ πμζμξ ζοιιεηέπεζ ζηδ ιάεδζδ, εκχ πςνίγμκηαζ ζε 

δφμ ηαηδβμνίεξ, αοηή ηςκ ιαεδηχκ ηαζ αοηή ημο πνμζςπζημφ 

 Ζ κέζνδνο πνμζδζμνίγεζ ημοξ ζηυπμοξ πμο ηίεεκηαζ ηαζ πμζεξ 

πνμτπμεέζεζξ οπάνπμοκ βζα κα λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία 
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Δηθόλα 4: Μνληέιν κεηαδεδνκέλωλ IMS – LD  

 

 Σμ πνυηοπμ SCORM 

Σμ πνυηοπμ SCORM (Sharable Content Object Reference Model) απμηεθεί ημ πζμ 

βκςζηυ πνυηοπμ ηαζ είκαζ έκα ζφκμθμ πνμδζαβναθχκ βζα ακάπηολδ, μνβάκςζδ ηαζ 

δζαηίκδζδ ιαεδζζαημφ πενζεπμιέκμο. Ονίγεζ ημ πχξ εα πνέπεζ κα βίκεζ ανπείμ zip έκα 

ιαεδζζαηυ ακηζηείιεκμ, χζηε κα είκαζ ζοιααηυ ιε ηα οζηήιαηα Ζθεηηνμκζηήξ 

Μάεδζδξ [54]. Με ημ κα ιμζνάγεηαζ ημ ίδζμ ιμκηέθμ δεδμιέκςκ, βίκεηαζ εοημθυηενδ 

δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ ζδίςκ δεδμιέκςκ ζε δζάθμνα ζοζηήιαηα, εκχ 

ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δζαθεζημονβζηυηδηαξ ιεηαλφ ημοξ [12]. 
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Δηθόλα 5: Μνληέιν SCORM 

 

 

1.5 Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη Μϊθηςη  
 

1.5.1 ύντομη παρουςύαςη των παραγόντων που επηρεϊζουν 

διαδικαςύα μϊθηςησ 
Ζ δζαδζηαζία ιάεδζδξ απμηεθεί ιζα ζφκεεζδ πνάλδ ηαζ αθμνά ζηδκ απυηηδζδ ή 

ιεηααμθή ηςκ ζηάζεςκ, ηςκ δελζμηήηςκ, ηςκ αλζχκ, ηςκ ακηζθήρεςκ ηαζ ηςκ 

βκχζεςκ ημο αηυιμο, ηα μπμία πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ζηδκ μπμία ημ ίδζμ ημ 

άημιμ ένπεηαζ ακηζιέηςπμ ιε ηζξ ειπεζνίεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδ γςή ημο [34]. 

Όπςξ είκαζ θοζζμθμβζηυ, δ δζαδζηαζία ιάεδζδξ επδνεάγεηαζ απυ δζάθμνμοξ 

πανάβμκηεξ. Αοημί είκαζ μζ ελήξ [12]: 

 Κμζκςκζηή επζννμή ημο πενζαάθθμκημξ 

 Φοπμθμβζημί πανάβμκηεξ (ππ παθζυηενεξ απμηοπίεξ) 
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 Μέεμδμζ δζδαζηαθίαξ 

 Αημιζηά ζηοθ ιάεδζδξ 

 Κμοθημφνα 

 Αιμζαέξ ηαζ ηζιςνίεξ 

 Ζ βκχζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ 

 Οζ ειπεζνίεξ ημο αηυιμο 

 Οζ εηπαζδεοηζημί ηαζ δ επζννμή ημοξ 

 Πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ 

 Ζ βκχζδ ημο ζηυπμο ηαζ δ ακάβηδ βζα ηδ ιάεδζδ 

Σα ζημζπεία αοηά θαίκεηαζ κα επδνεάγμοκ ημ άημιμ ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ. 

Ακαθοηζηυηενα, ημ πενζαάθθμκ ηαζ δ ημοθημφνα έπμοκ επίδναζδ ζηδκ εκ βέκεζ γςή 

ημο αηυιμο, μπυηε είκαζ ηαζ άιεζα ζοκδεδειέκα ιε ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Οζ 

απμηοπίεξ θαίκμκηαζ κα αζημφκ ηαζ αοηέξ επζννμή, ηαεχξ ιζα πνμδβμφιεκδ απμηοπία 

ιπμνεί κα απμεαννφκεζ ημ άημιμ απυ ιζα κέα πνμζπάεεζα. Πνέπεζ, επίζδξ, μ 

εηπαζδεουιεκμξ κα αιείαεηαζ βζα ηζξ επζηοπίεξ ημο, ηαεχξ δ αιμζαή αοηή εα 

απμηεθέζεζ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα ζε ροπμθμβζηυ επίπεδμ ηαζ εα ημκ αμδεήζεζ κα 

πνμζπαεήζεζ λακά. Ζ βκχζδ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, ημο ζηυπμο, ηα αημιζηά 

ζηοθ ιάεδζδξ, ηαεχξ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ, πανάβμκηεξ άιεζα ζοκδεδειέκμζ ιε ηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, αζημφκ ηαζ αοημί επζννμή ιεβάθδ, ηαεχξ είκαζ αοημί πμο 

εα ηάκμοκ ηδ ιάεδζδ πζμ εφημθδ βζα ημ άημιμ ή πζμ δφζημθδ.  

 

1.6 Μοντϋλα Διδαςκαλύασ 
 

Σα δζδαηηζηά ιμκηέθα απμηεθμφκ ηζξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ εέζεςκ ζπεηζηά ιε ηζξ 

εεςνίεξ δζδαζηαθίαξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί ηαηά δζαζηήιαηα [63]. Άνπζζακ κα 

ειθακίγμκηαζ ηδ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ιε αάζδ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ  Joyce ηαζ Weil 

[29], ηαηαηάζζμκηαζ ζε 4 εκυηδηεξ πμο ακηζζημζπμφκ ηαζ ζημοξ βεκζημφξ ζημπμφξ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ:  

1. Μμκηέθα επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ 

2. Μμκηέθα ακάπηολδξ πνμζςπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 
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3. Μμκηέθα ακάπηολδξ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ 

4. Μμκηέθα ακάπηολδξ ζοιπενζθμνάξ 

Γεδμιέκδξ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ακάπηολδξ εκυξ ζπεδίμο ιαεήιαημξ, μ 

εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα επζθέλεζ ακάιεζα ζηδκ πθδεχνα ηςκ ιμκηέθςκ 

δζδαζηαθίαξ πμο οπάνπμοκ, πνμηεζιέκμο κα ανεζ ημ ιμκηέθμ εηείκμ πμο εα 

ελοπδνεηήζεζ ημοξ ζημπμφξ πμο εέηεζ βζα ημ ιάεδιά ημο.  

Σα ιμκηέθα δζδαζηαθίαξ ηαλζκμιμφκηαζ ιε αάζδ δζάθμνα ηνζηήνζα, υπςξ είκαζ δ 

δζδαηηζηή δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ, δ ζηαεενυηδηά ημοξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ 

δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ πμο επζδζχημοκ κα ακαπηφλμοκ ηάεε θμνά [76]. Με θίβα 

θυβζα, ηα ιμκηέθα δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ηδκ πμνεία ηδξ δζδαζηαθίαξ πμο 

αημθμοεείηαζ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ακάθμβα 

ημοξ ζηυπμοξ πμο ηίεεκηαζ ηάεε θμνά, ζπεηζηά ιε ηδ βκχζδ. 

Ζ ηαλζκμιία ηςκ ιμκηέθςκ, θμζπυκ, αημθμοεχκηαξ ηα παναπάκς ηνζηήνζα, μνίγεζ 

υηζ, ιε αάζδ ηδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία, έπμοιε ηα ιαεδημηεκηνζηά, ηα 

δαζηαθμηεκηνζηά ηαζ ηα ιμκηέθα αθθδθεπίδναζδξ δζδάζημκημξ  - δζδαζηυιεκμο. Με 

θίβα θυβζα, ηα ιαεδημηεκηνζηά ιμκηέθα έπμοκ ςξ ηέκηνμ ημο ημ ιαεδηή, ηα 

δαζηαθμηεκηνζηά ημ δάζηαθμ, εκχ ηα ιμκηέθα αθθδθεπίδναζδξ επζηεκηνχκμκηαζ 

ηονίςξ ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ.  Έπμκηαξ ημ 

δεφηενμ ηνζηήνζμ ζα αάζδ, δδθαδή ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ ιμκηέθςκ, έπμοιε ηα 

ζηαεενά ( υπςξ ππ αοηά ιε πνήζδ δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή) ηαζ ηα αζηαεή (αοηά, 

δδθαδή, πμο οπμθμβίγμοκ ηαζ ημοξ αζηάειδημοξ πανάβμκηεξ ιζαξ δζδαζηαθίαξ), εκχ 

ζημ ηνίημ ηνζηήνζμ, πμο απμηεθεί ηαζ ημ πζμ έβηονμ ηνζηήνζμ, έπμοιε ηα ιμκηέθα 

επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ, ηα ιμκηέθα ακάπηολδξ πνμζςπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, 

ηα ιμκηέθα ακάπηολδξ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ, ηέθμξ, ηα ιμκηέθα ζοιπενζθμνάξ 

[76]. 

Σα ιμκηέθα επελενβαζίαξ πθδνμθμνζχκ αθμνμφκ ηονίςξ ζηδκ απμικδιυκεοζδ, 

ζηδκ μνβάκςζή ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ πμο πνμζθαιαάκεηαζ. Δζηζάγμοκ, 

δδθαδή, ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ απυ ιένμξ ηςκ ιαεδηχκ. Σα ιμκηέθα 

ακάπηολδξ πνμζςπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ακαθένμκηαζ ζηδκ αοημακηίθδρδ ημο 

εηπαζδεουιεκμο, ζηα ζοκαζζεήιαηά ημο, ζηδ ζηέρδ ημο, ηα μπμία απμηεθμφκ ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά βζα κα ηδκ πνυζθδρδ ηςκ πθδνμθμνζχκ. Δίκαζ μοζζαζηζηήξ 

ζδιαζίαξ κα ιπμνέζεζ μ εηπαζδεουιεκμξ κα εεςνήζεζ ημκ εαοηυ ημο ζηακυ κα 



26 
 

πνμζθάαεζ ηδ βκχζδ βζα κα βίκεζ ηφνζυξ ηδξ.  Σα ιμκηέθα ακάπηολδξ ημζκςκζηχκ 

δελζμηήηςκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ υθςκ εηείκςκ ηςκ ζημζπείςκ πμο εα ηάκμοκ 

ημ ιαεδηή ημζκςκζηά εκενβυ ηαζ ζοκενβάζζιμ ιε ημοξ βφνς ημο, έκακ απυ ημοξ 

ζημπμφξ πμο ελοπδνεηεί ημ ζπμθείμ ηαζ δ ιάεδζδ, δδθαδή δ δδιζμονβία εκυξ εκενβά 

ημζκςκζημφ αηυιμο. Σέθμξ, ηα ιμκηέθα ζοιπενζθμνάξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ημκ 

ηαεμνζζιυ ζηυπςκ απυ ιενζάξ ημο εηπαζδεουιεκμο,  ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ ζοζηδιαηζηυηδηαξ ιέζς ηδξ μπμίαξ εα ημοξ επζηφπεζ [76]. 

 

Ονομαςία του Μοντζλου Ειςηγητήσ/ εσ Σκοποί 

Κατηγορία 1. Μοντζλα Επεξεργαςίασ Πληροφοριών 

1. Μοντζλο τθσ 
Επαγωγικισ 

κζψθσ (inductive 
thinking) 

Hilda Tabba  
(Bruce Joyce) 

Ανάπτυξθ των δεξιοτιτων 
κατθγοριοποίθςθσ, 

διαμόρφωςθσ και ελζγχου 
υποκζςεων και κατανόθςθσ του 
τρόπου δόμθςθσ των εννοιϊν ςε 

οριςμζνο τομζα γνϊςεων 

2. Μοντζλο τθσ 
κατάκτθςθσ 

εννοιϊν (concept 
attainment) 

Jerome Bruner, Fred 
Lighthall (Bruce Joyce) 

Μάκθςθ εννοιϊν και μελζτθ 
ςτρατθγικϊν για τθν κατάκτθςθ 

και τθν εφαρμογι τουσ. 
Διαμόρφωςθ και ζλεγχοσ 

υποκζςεων 

3. Μοντζλο τθσ 
διερευνθτικισ 
διδαςκαλίασ 

(inquiry training) 

Richard Suchman (Howard 
Jones) 

Ανάπτυξθ τθσ λογικισ ςκζψθσ 
(casual reasoning), κατανόθςθ 

του πϊσ ςυλλζγονται οι 
πλθροφορίεσ, διαμόρφωςθ 

εννοιϊν, διατφπωςθ και ζλεγχοσ 
υποκζςεων 

4. Μοντζλο τθσ 
επιςτθμονικισ 
διερεφνθςθσ 

(scientific inquiry) 

Joseph Schwab και πολλοί 
άλλοι 

Μάκθςθ του ςυςτιματοσ 
επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ του 

περιεχομζνου των διαφόρων 
κλάδων. Κατανόθςθ του πϊσ 
παράγεται και οργανϊνεται θ 

γνϊςθ 

5. Μοντζλο των 
προοργανωτϊν 

τθσ μάκθςθσ 
(advance 

organizers) 

David Ausubel και πολλοί 
άλλοι 

Ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ 
ςυγκράτθςθσ και οργάνωςθσ 

πλθροφοριϊν, που 
προςφζρονται με τθν εκκετικι 

διδαςκαλία ι αποκτϊνται μζςω 
τθσ ανάγνωςθσ 

6. Μοντζλο τθσ 
απομνθμόνευςθσ 

(mnemonics) 

Michael Pressley, Joel Levin 

(και ςυνεργάτεσ) 

Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 
απόκτθςθσ και επεξεργαςίασ 

πλθροφοριϊν. Καλλιζργεια τθσ 
δεξιότθτασ διαμόρφωςθσ 

εννοιϊν και εννοιολογικϊν 
ςυςτθμάτων. Μεταγνωςτικόσ 
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ζλεγχοσ 

7. Μοντζλο τθσ 
γνωςτικισ 
ανάπτυξθσ 

(cognitive growth) 

Jean Piaget, Irving Sigel, 
Constance Kamii, 

Edm.Sullivan 

Ενίςχυςθ, γενικά, τθσ γνωςτικισ 
ανάπτυξθσ του ατόμου και 

προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ 
προσ το ςτόχο αυτό 

8. Μοντζλο τθσ 
επαγωγικισ 
μάκθςθσ τθσ 

ανάγνωςθσ και 
γραφισ (picture – 
word inductive) 

Emily Calhoun Μάκθςθ τθσ ανάγνωςθσ και 
γραφισ, κακϊσ και τθσ 

διερεφνθςθσ κεμάτων ςχετικϊν 
με τθ γλϊςςα 

 

 

Ονομαςία του Μοντζλου Ειςηγητήσ/ εσ Σκοποί 

Κατηγορία 2. Μοντζλα ανάπτυξησ προςωπικών χαρακτηριςτικών 

1. Μοντζλο τθσ μθ 
κατευκυνόμενθσ 
διδαςκαλίασ (non-
directive teaching) 

Carl Rogers Προςωπικι ανάπτυξθ, 
αυτοκατανόθςθ, αυτονομία, 

ανάπτυξθ του 
αυτοςυναιςκιματοσ 

2. Μοντζλο τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ 
αυτογνωςίασ 
(awareness training) 

Fritz Perls Αυτοκατανόθςθ, ανάπτυξθ 
του αυτοςυναιςκιματοσ. 
Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 
προςωπικισ διερεφνθςθσ. 

Ανάπτυξθ τθσ 
διαπροςωπικισ ευαιςκθςίασ 

και τθσ ενςυναίςκθςθσ 
(empathy) 

3. Μοντζλο τθσ 
ςφςκεψθσ τθσ τάξθσ 
(classroom meeting) 

William Glasser Ανάπτυξθ τθσ 
αυτοκατανόθςθσ και του 
αιςκιματοσ προςωπικισ 
ευκφνθσ, κακϊσ και τθσ 

ευκφνθσ ζναντι των άλλων 

4. Μοντζλο τθσ 
αυτοπραγμάτωςθσ 
(self – actualization ) 

Abraham Maslow Προςωπικι ανάπτυξθ, 
αυτοκατανόθςθ, ενίςχυςθ 

τθσ ικανότθτασ προςωπικισ 
ανάπτυξθσ 

5. Μοντζλο των 
προςωπικϊν 
εννοιολογικϊν 
ςυςτθμάτων 
(conceptual systems) 

David Hunt Αφξθςθ τθσ προςωπικισ 
ευελιξίασ ςτθν επεξεργαςία 

πλθροφοριϊν και τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ 

 
Ονομαςία του Μοντζλου Ειςηγητήσ/ εσ Σκοποί 

3. Μοντζλα ανάπτυξησ κοινωνικών δεξιοτήτων 

1. Μοντζλο τθσ 
ςυνεργατικισ 

John Dewey, Herbert Thelen, 
Shlomo Sharan, Rachel Hertz 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
ςυμμετοχισ ςε 
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διερεφνθςθσ (group 
investigation) 

– Lasarowitz δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. 
Παράλλθλθ ανάπτυξθ 

κοινωνικϊν και 
ακαδθμαϊκϊν δεξιοτιτων. 

Προςωπικι ανάπτυξθ 

2. Μοντζλο τθσ 
κοινωνικισ 
διερεφνθςθσ ( social 
inquiry) 

Byr. Massialas, Benjamin Cox Διερεφνθςθ και επίλυςθ 
κοινωνικϊν προβλθμάτων 

μζςα από τθ ςυλλογικι 
ακαδθμαϊκι μελζτθ και τθ 

λογικι διεργαςία 

3. Μοντζλο τθσ 
δικαςτικισ ζρευνασ 
(jurisprudential 
inquiry) 

James Shaver, Donald Oliver Ανάλυςθ κεμάτων πολιτικισ 
μζςα από ζνα πλαίςιο 
κριτϊν. υλλογι και 

ανάλυςθ δεδομζνων, αξιϊν, 
κζςεων και προςωπικϊν 

πεποικιςεων 

4. Μοντζλο τθσ 
εργαςτθριακισ 
διδαςκαλίασ 
(laboratory method) 

National Training Laboratory 
(πολλοί ειςθγθτζσ) 

Κατανόθςθ τθσ δυναμικισ 
των ομάδων, ανάπτυξθ 

θγεςίασ, κατανόθςθ 
προςωπικοφ φφουσ 

5. Μοντζλο τθσ 
υπόδυςθσ ρόλων  
(role playing) 

Fannie Shaftel Μελζτθ των αξιϊν και του 
ρόλου τουσ ςτθν κοινωνικι 
αλλθλεπίδραςθ. Κατανόθςθ 
των αξιϊν του ατόμου και 

τθσ ςυμπεριφοράσ του 

6. Μοντζλο τθσ κετικισ 
αλλθλεξάρτθςθσ 
(positive 
interdependence) 

David Johnson, Roger 
Johnson, Eliz. Cohen 

Ανάπτυξθ των ςτρατθγικϊν 
τθσ κοινωνικισ 

αλλθλεπίδραςθσ. 
Κατανόθςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων και 
των ςυναιςκθμάτων μασ 

7. Μοντζλο τθσ 
δομθμζνθσ 
κοινωνικισ 
διερεφνθςθσ 
(structured social 
inquiry) 

Roger Slavin ( και 
ςυνεργάτεσ) 

Διερεφνθςθ ακαδθμαϊκϊν 
ηθτθμάτων, κοινωνικι και 

προςωπικι ανάπτυξθ. 
υνεργατικζσ ςτρατθγικζσ 

ςχετικζσ με τθν ακαδθμαϊκι 
μελζτθ 

 

Ονομαςία του Μοντζλου Ειςηγητήσ/ εσ Σκοποί 

4. Μοντζλα Συμπεριφοράσ 

1. Μοντζλο τθσ 
κοινωνικισ μάκθςθσ 
(social learning) 

Albert Bandura, Carl 
Thoresen, Wes Becker 

Διαχείριςθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ. Μάκθςθ 

νζων μορφϊν 
ςυμπεριφοράσ, μείωςθ 

φοβικϊν και άλλων 
δυςλειτουργικϊν προτφπων 
ςυμπεριφοράσ. Αυτοζλεγχοσ 

2. Μοντζλο τθσ 
κατάκτθςθσ τθσ 
μάκθςθσ (mastery 

Benjamin Bloom 
James Block 

Μάκθςθ ακαδθμαϊκϊν 
γνϊςεων και δεξιοτιτων 

όλων των μορφϊν 
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learning) 

3. Μοντζλο τθσ 
προγραμματιςμζνθσ 
μάκθςθσ 
(programmed 
learning) 

B. F. Skinner Μάκθςθ πλθροφοριϊν, 
εννοιϊν και δεξιοτιτων 

4. Προςομοίωςθ 
(simulation) 

Πολλοί ειςθγθτζσ Μάκθςθ εννοιϊν και 
πολφπλοκων δεξιοτιτων που 

καλφπτουν ευρφ φάςμα 
μακθμάτων 

5. Μοντζλο τθσ άμεςθσ 
διδαςκαλίασ (direct 
teaching) 

Thomas Good, Jere Brophy, 
Wes Becker, Siegfried 

Englemann, Carl Bereiter 

Μάκθςθ ακαδθμαϊκϊν 
γνϊςεων και δεξιοτιτων 

που καλφπτουν ποικίλουσ 
τομείσ 

6. Μοντζλο τθσ 
μείωςθσ του άγχουσ 
(anxiety reduction) 

David Rinn, Joseph Wolpe, 
John Masters 

Αυτοζλεγχοσ. Εφαρμογζσ 
ςτθ κεραπεία από 
δυςλειτουργικζσ 

αντιδράςεισ 
 

Πίλαθαο 1: Γηδαθηηθά Μνληέια [76] 

 

1.7 Mastery Learning 
 

Σμ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ πμο εα αημθμοεδεεί ζηδκ εηπυκδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ αοηυ ηδξ Καηάηηδζδξ ηδξ Μάεδζδξ (mastery learning). 

Σμ ιμκηέθμ ημο mastery learning εζζήπεδ απυ ημκ B.Bloom [6], μ μπμίμξ 

ααζίζηδηε ζημ ιμκηέθμ ημο Carroll. Ο Carroll ήηακ αοηυξ πμο ηαηέθδλε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ ημ επίπεδμ ιάεδζδξ είκαζ απμηέθεζια ζοκάνηδζδξ ακάιεζα ζημκ 

πνυκμ πμο πναβιαηζηά πνεζάγεηαζ βζα κα ηαηαηηδεεί δ βκχζδ ηαζ ημο πνυκμο πμο 

ζηδκ μοζία πνδζζιμπμζείηαζ [94]. Ο Bloom, θμζπυκ, εζζήβαβε υηζ, ακηί κα πανέπεηαζ μ 

ίδζμξ πνυκμξ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ, εα πνέπεζ μ ηάεε ιαεδηήξ κα έπεζ ημοξ δζημφξ 

ημο πνυκμοξ. Σμ απμηέθεζια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ θμβζηήξ είκαζ υηζ είκαζ πνμηζιυηενμ 

κα δαπακδεεί υζμξ πνυκμξ πνεζαζηεί, πνμηεζιέκμο κα έπμοιε έκα ζπεηζηά ίδζμ 

επίπεδμ ιάεδζδξ ακάιεζα ζημοξ ιαεδηέξ.  Γεδμιέκδξ, δδθαδή, ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ 

ηςκ ιαεδηχκ, δε ιπμνμφιε κα έπμοιε ημ ίδζμ απμηέθεζια ζημκ ίδζμ πνυκμ βζα υθμοξ. 

Τπμζηήνζλε, δε, υηζ πανέπμκηαξ ζημοξ ιαεδηέξ επζπθέμκ πνυκμ, ιπμνεί κα επζηεοπεεί 

δ ηαηάηηδζδ ηδξ ιάεδζδξ ζε έκα επίπεδμ 80%, ζοβηνζηζηά ιε ημ 20% ζημ μπμίμ 

θηάκεζ ζοκήεςξ [6]. 
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Σμ mastery learning πνμζανιυγεζ ηδ δζδαζηαθία ζηζξ δζαθμνέξ ηςκ αηυιςκ, 

έπμκηαξ ςξ βκχιμκα υηζ υθμζ μζ ιαεδηέξ είκαζ ζε εέζδ κα ιάεμοκ πμθφ ηαθά ημ 

βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ πμο πνυηεζηαζ κα ημοξ παναζπεεεί, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα 

έπμοκ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ εκίζποζδ ηαζ ημκ ηαηάθθδθμ πνυκμ. Ο εηπαζδεοηζηυξ 

ηαεμνίγεζ ημ ζηυπμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ πνμζπαεεί χζηε υθμζ μζ ιαεδηέξ κα θηάζμοκ 

ζημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. Καηά ηδκ εθανιμβή ηδξ δζδαζηαθίαξ, μζ δζδαηηζημί 

ζηυπμζ ηίεεκηαζ ζε ιία θμβζηή ζεζνά, εκχ μζ ιαεδηέξ δε ιπμνμφκ κα πνμπςνήζμοκ 

ζημκ επυιεκμ ζηυπμ, ακ πνχηα δεκ έπμοκ απμδείλεζ υηζ μ πανχκ ζηυπμξ έπεζ 

ηαηαηηδεεί επανηχξ [94].  Με ημ ιμκηέθμ αοηυ, μζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ θαίκεηαζ κα 

δοζημθεφμκηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ φθδξ, ιπμνμφκ κα πάνμοκ πενζζζυηενμ πνυκμ 

ηαζ πενζζζυηενδ ακαηνμθμδυηδζδ, ηαεχξ δ πνυμδυξ ημοξ παναημθμοεείηαζ ηαζ ιέζς 

ηςκ ηεζηξ πμο βίκμκηαζ [29]. 

Σμ ζπέδζμ ημο Bloom απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά [64]: 

 Ζ ηαημπή μπμζμοδήπμηε ακηζηεζιέκμο πνμζδζμνίγεηαζ ιέζς ηςκ ζηυπςκ 

πμο μνίγμκηαζ απυ ηζξ επζδζχλεζξ ημο ιαεήιαημξ, δδθαδή, έπμκηαξ εέζεζ 

ημοξ ζηυπμοξ μ εηπαζδεοηζηυξ, ιπμνεί κα αλζμθμβήζεζ ακ μζ ιαεδηέξ έπμοκ 

ηαηαηηήζεζ επανηχξ ή υπζ ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ 

 Σμ πενζεπυιεκμ πςνίγεηαζ ζε ιζηνυηενεξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ημοξ 

δζημφξ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ απμηεθμφκ ιένμξ ηςκ βεκζηυηενςκ ζηυπςκ 

 Δκημπίγμκηαζ ηα ιαεδζζαηά οθζηά ηαζ επζθέβεηαζ δ ζηναηδβζηή 

δζδαζηαθίαξ πμο εα αημθμοεδεεί, δδθαδή πμζα ιέζα εα πνδζζιμπμζήζεζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ βζα κα πανμοζζάζεζ ηδ βκχζδ ζημοξ ιαεδηέξ, υπςξ επίζδξ 

ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα πνμζθένεζ ηδ βκχζδ 

 Κάεε εκυηδηα έπεζ δζαβκςζηζηά ηεζηξ πμο ιεηνμφκ ηδκ πνυμδμ ημο 

ιαεδηή ηαζ μδδβμφκ ζηδ δζάβκςζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ιπμνεί κα 

πνμηφρμοκ, υπςξ δ εθθζπήξ ηαηακυδζδ ή μζ πανακμήζεζξ 

 Οζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέβμκηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ηεζηξ 

απμηεθμφκ ημ ηνζηήνζμ βζα ηδκ πανμπή εκίζποζδξ απυ ιενζάξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ. 

Απαναίηδημ ζημζπείμ βζα ημ mastery learning απμηεθεί ηαζ έκα ηεζη δζαβκςζηζηυ, 

πμο πνμδβείηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα δεζ μ εηπαζδεοηζηυξ 

ημ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ, βζα κα μδδβδεεί έηζζ ζηδκ ηαηάθθδθδ ηαεμδήβδζή ημοξ. Σα 
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ζοζηαηζηά ημο ιμκηέθμο αοημφ μνίγμκηαζ απυ ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζηυπςκ, ημκ 

ηαεμνζζιυ ημο οπυααενμο ηςκ ιαεδηχκ, ηδκ ανπζηή ηαεμδήβδζδ, ζοκήεςξ μνζζιέκδ 

ζε μιάδεξ ιαεδηχκ ηαεμδδβμφιεκεξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, ηδ δζαιμνθςηζηή 

αλζμθυβδζδ ιε ηεζηξ πμο δεκ έπμοκ ζημπυ ηδ ααειμθυβδζδ αθθά ηδκ πανμπή 

εκίζποζδξ ζημοξ ιαεδηέξ, ηδκ εκαθθαηηζηή ηαεμδήβδζδ βζα επζπνυζεεηδ 

ηαεμδήβδζδ ζε ιαεδηέξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηάπμζμ πνυαθδια, ηδκ πανμπή 

εηπαζδεοηζηχκ αζηήζεςκ ζημοξ ιαεδηέξ πμο ηαηαθένκμοκ ιε ηδκ πνχηδ κα 

πενάζμοκ ηα ηεζηξ ηαζ ηέθμξ, ζηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ιέζς ηεζηξ ζημ ηέθμξ ηάεε 

εκυηδηαξ, ιε ζημπυ ηδ ααειμθυβδζδ [28]. Ο εηπαζδεοηζηυξ ηαεμνίγεζ ημοξ ζηυπμοξ 

ημο ιαεήιαηυξ ημο, αθέπεζ ημ επίπεδμ πμο έπεζ δ ηάλδ ημο ηαζ, πςνίγμκηάξ ηδ ζε 

μιάδεξ, πνμπςνά ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. ηδκ πμνεία, ηα δζαβκςζηζηά ηεζηξ ηα 

μπμία αάγεζ δδιζμονβμφκ ιζα εζηυκα ζπεηζηά ιε ημ πμφ εα πνέπεζ κα εζηζάζεζ, ζε 

πμζμοξ ιαεδηέξ, κα ανεζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ πνμζέββζζδξ πνμηεζιέκμο κα 

ακηζιεηςπζζημφκ ηοπυκ δοζημθίεξ ηαζ πανακμήζεζξ. Πανάθθδθα, μζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ 

πενκμφκ ηα ηεζηξ πςνίξ ηάπμζμ πνυαθδια, ζοκεπίγμοκ ιε επζπνυζεεηεξ αζηήζεζξ, εκχ 

ηα ηεζηξ αοηά δεκ έπμοκ ςξ ζημπυ ημοξ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ, αθθά 

ηδκ εκίζποζή ημοξ. Σα ηεθζηά ηεζηξ είκαζ αοηά πμο μνίγμοκ ηαζ ηδ ααειμθμβία ηςκ 

ιαεδηχκ. 

Σμ ζπέδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο mastery learning απμηοπχκεηαζ ζπδιαηζηά 

παναηάης [42]: 

 

Δηθόλα 6: Γηαδηθαζία ηνπ Mastery Learning [41] 
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Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, ηα ααζζηά ζημζπεία βζα ηδκ εθανιμβή ημο 

mastery learning απμηεθμφκ δ πανμπή ακαηνμθμδυηδζδξ ηαζ δ ακηζζημζπία ιεηαλφ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημζπείςκ [26]. Ο εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα πανέπεζ ζημοξ 

ιαεδηέξ ημο ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ πνυμδυ ημοξ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

ιάεδια. Ζ ακαηνμθμδυηδζδ αοηή, δδθαδή δ πανμοζίαζδ ηδξ πμνείαξ ημοξ, μθείθεζ 

κα εκδοκαιχκεζ αοηυ πμο πνέπεζ κα ιάεμοκ μζ ιαεδηέξ, κα εκημπίγεζ ηα ζημζπεία πμο 

έπμοκ ηαηαηηδεεί επανηχξ ηαζ κα εζηζάγεζ ζε αοηά πμο πνέπεζ κα αθζενςεεί 

πενζζζυηενμξ πνυκμξ. Θα πνέπεζ, επίζδξ, κα ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ 

αζηήζεζξ ηαζ κα πανέπεηαζ δ ηαεμδήβδζδ βζα ηδ δζυνεςζδ ηςκ θαεχκ. Οζ αζηήζεζξ 

αοηέξ είκαζ ζδιακηζηυ κα δζαθένμοκ απυ ηζξ ανπζηέξ αζηήζεζξ, κα αημθμοεείηαζ, 

δδθαδή, ιζα δζαθμνεηζηή πμνεία ηαζ πνμζέββζζδ [26]. 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ ηα παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ δε 

δζαεέημοκ ηαηάθθδθεξ ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ πνυζθδρδ ηαζ απυηηδζδ ηδξ βκχζδξ, 

αθθά ιέζς ηδξ ηαηάθθδθδξ αμήεεζαξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, ιπμνμφκ κα 

πανμοζζάζμοκ εεαιαηζηή αεθηίςζδ ζηζξ επζδυζεζξ ημοξ [57], ημ ιμκηέθμ ημο mastery 

learning ηνίκεηαζ ημ πθέμκ ηαηάθθδθμ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ζπεδζαζιυ ημο 

ιαεήιαημξ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ και Δυςλεξύα 

 

2.1 Ειςαγωγό 
 

Οζ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ απμηεθμφκ έκα πμθφ ζμαανυ εέια πμο απαζπμθεί ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, ημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ, ηαεχξ δ πανμοζία ημοξ 

πανειααίκεζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ημο αηυιμο ηαζ ηδκ επδνεάγεζ ιε 

δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ δφζημθδ.  

Σμ εέια ηςκ δοζημθζχκ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ δεκ είκαζ ηάηζ ηαζκμφνζμ 

[88]. Χζηυζμ, αθέπμοιε υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα απαζπμθεί υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα. Αοηυ ζοιααίκεζ ηαεχξ παναηδνείηαζ πςξ ηα πνμαθήιαηα 

αοηά ηαεμνίγμοκ ηδ γςή ημο αηυιμο ζε δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηάξ ημο, 

ηονίςξ υιςξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. 

Ζ δοζθελία απμηεθεί ίζςξ ηδκ πζμ βκςζηή ιμνθή Μαεδζζαηχκ Γοζημθζχκ, ηαζ 

ηδκ πζμ μνζμεεηδιέκδ. Σα άημια πμο πανμοζζάγμοκ δοζθελία δεκ έπμοκ ημζκά 

παναηηδνζζηζηά, ηαεχξ αοηά δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ δοζημθίαξ, ηα 

ζοιπηχιαηα, ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ ίδζμ ημ παζδί, αθθά ηαζ δ μζημβέκεζά ημο ηαζ 

μ ημζκςκζηυξ ημο πενίβονμξ [88]. 

Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ δοζθελία απμηεθεί έκα ακελάνηδημ θαζκυιεκμ απυ ηδ 

κμδηζηή ζηακυηδηα ημο παζδζμφ, υπςξ ηαζ ηδκ δθζηία ημο ή ηζξ εοηαζνίεξ πμο ημο 

δίκμκηαζ ζπεηζηά ιε ηδκ εηπαίδεοζδ. 

2.2 Βαςικϋσ Έννοιεσ 
 

2.2.1 Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ 
Οζ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ (Learning Disabilities), ζφιθςκα ιε ημκ Samuel Kirk 

[31], μ μπμίμξ πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ βζα πνχηδ θμνά ημ 1962, απμηεθμφκ  «μια 

καθςζηέπηζη ή διαηαπασή ηηρ ανάπηςξηρ ζε μία ή πεπιζζόηεπερ λειηοςπγίερ ηος 

γπαπηού ή ηος πποθοπικού λόγος, όπωρ είναι η ανάγνωζη, η γπαθή, η οπθογπαθία, η 
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καηανόηζη, ή και ηων μαθημαηικών, εξαιηίαρ κάποιαρ πιθανήρ εγκεθαλικήρ 

δςζλειηοςπγίαρ ή διαηαπασών ζςμπεπιθοπάρ και ζςναιζθημάηων και όσι ζε νοηηική ή 

αιζθηηηπιακή ςζηέπηζη ηος παιδιού ή ζε απνηηικούρ πολιηιζηικούρ και κοινωνικούρ 

παπάγονηερ». φιθςκα ιε ημκ Kirk, θμζπυκ, ηα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

άημιμ αζημφκ επζννμή ζε δζάθμνμοξ ημιείξ ηαζ ιπμνμφκ κα αζηζμθμβδεμφκ ιε αάζδ 

ηάπμζα δοζθεζημονβία ζηδκ εβηεθαθζηή πενζμπή ημο αηυιμο. Απμννίπηεζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ πνμζθαιαάκμοζεξ, εεςνχκηαξ πςξ αοηέξ δεκ αζημφκ 

ζδζαίηενδ επζννμή [31]. 

Δηηυξ απυ ηδ εεςνία ημο Kirk, αημθμφεδζακ πμθθμί άθθμζ μνζζιμί βζα ηδ 

δοζθελία, ζε ιία πνμζπάεεζα κα ηαεμνζζημφκ ηα ζημζπεία ηα μπμία επδνεάγμοκ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία [88].  

Έκαξ άθθμξ μνζζιυξ ηςκ Μαεδζζαηχκ Γοζημθζχκ, πζμ ζαηνμηεκηνζηυξ, εζηζάγεζ 

ζημ βεβμκυξ υηζ έκα παζδί πμο έπεζ δοζημθίεξ ιάεδζδξ, έπεζ επανηή κμδηζηή 

ζηακυηδηα, μζ θεζημονβίεξ πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ αζζεήζεζξ ημο δεκ έπμοκ οπμζηεί 

ηάπμζα αθάαδ, εκχ έπεζ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ζηαεενυηδηα. Πανυθα αοηά, υιςξ, ημ 

παζδί αοηυ θαίκεηαζ κα πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ ηαζ ακεπάνηεζεξ ζηδκ ιαεδζζαηή 

δζαδζηαζία, πμο ένπμκηαζ ςξ απμηέθεζια δοζθεζημονβζχκ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ημο 

ζφζηδια [3]. Δπζπθέμκ, πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ δ μνμθμβία «Φοπμκεονμθμβζηέξ 

Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ», ζηδκ μπμία εκηάζζμκηαζ ηα παζδζά ηςκ μπμίςκ δ ηζκδηζηή 

ζηακυηδηα πανμοζζάγεηαζ ζηα θοζζμθμβζηά πθαίζζα, έπμοκ ιέζδ ή ορδθή κμδιμζφκδ, 

επανηή αημή ηαζ υναζδ, έπμοκ θοζζμθμβζηή ζοκαζζεδιαηζηή πνμζανιμβή, ςζηυζμ, 

ειθακίγμοκ ιζα δοζημθία ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία [43].  

φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηζξ εεςνίεξ αοηέξ, πανυηζ ηα παζδζά πανμοζζάγμοκ επανηή 

κμδιμζφκδ ηαζ ηακέκα ειθακέξ πνυαθδια ζηζξ αζζεδηδνζαηέξ ημοξ θεζημονβίεξ, ηα 

πνμαθήιαηα ιάεδζδξ πμο πανμοζζάγμοκ, μθείθμκηαζ ζε ηάπμζμ άθθμ θυβμ. Ο θυβμξ 

αοηυξ, μ μπμίμξ είκαζ ζαηνζηήξ θφζδξ, είκαζ οπαίηζμξ βζα ηζξ δοζημθίεξ ηςκ αηυιςκ 

ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ.   

οιπεναίκμοιε, θμζπυκ, υηζ οπάνπμοκ ηαζ μνζζιμί μζ μπμίμζ εζηζάγμοκ ηαζ ζε 

ζαηνζημφξ, ηονίςξ, θυβμοξ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ Μαεδζζαηχκ Γοζημθζχκ. 

Απμννίπημοκ, ςζηυζμ, ηζξ πενζπηχζεζξ αηυιςκ πμο πανμοζζάγμοκ ακελάνηδηεξ 

ηζκδηζηέξ ή κμδηζηέξ δοζθεζημονβίεξ ηαζ απεοεφκμκηαζ ζε άημια ιε θοζζμθμβζηά 

επίπεδα κμδιμζφκδξ. 
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Ο πζμ απμδεηηυξ μνζζιυξ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, ένπεηαζ απυ ηδκ 

Δεκζηή Μζηηή Δπζηνμπή [45] βζα ηζξ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ (National Joint 

Committee on Learning Disabilities) ηςκ ΖΠΑ, ημ 1988. φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηδκ 

Δεκζηή Μζηηή Δπζηνμπή, «οι Μαθηζιακέρ Δςζκολίερ είναι έναρ γενικόρ όπορ ο οποίορ 

αναθέπεηαι ζε μια ανομοιογενή ομάδα διαηαπασών πος εκδηλώνονηαι ωρ δςζκολίερ 

ζηη μάθηζη και σπήζη ηηρ ομιλίαρ, ηηρ ανάγνωζηρ, ηηρ γπαθήρ, ηος ζςλλογιζμού ή ηων 

μαθημαηικών ικανοηήηων. Οι διαηαπασέρ αςηέρ είναι εγγενείρ ζηο άηομο, αποδίδονηαι 

ζε δςζλειηοςπγία ηος κενηπικού νεςπικού ζςζηήμαηορ και είναι δςναηόν να 

εκδηλώνονηαι καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ ζωήρ ηος». Με ηζξ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ 

ιπμνμφκ κα εκοπάνπμοκ πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ ηαζ πνμαθήιαηα ζηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ημο αηυιμο ιε ημ οπυθμζπμ ημζκςκζηυ ζφκμθμ, ηα μπμία, υιςξ, δεκ 

απμηεθμφκ ιυκα ημοξ ηάπμζα ιαεδζζαηή δοζημθία [47]. 

 

2.2.2 Δυςλεξύα 
Ο υνμξ «ακαπηολζαηή ή ελεθζηηζηή δοζθελία» είκαζ μ αοηυξ πμο έπεζ ηαεζενςεεί 

πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ ηζξ δοζημθίεξ πμο πανμοζζάγεζ ημ άημιμ ζηδκ ηαηάηηδζδ 

ηςκ δελζμηήηςκ ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ. ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ ηαζ ζε 

«εζδζηή δοζθελία», «εζδζηή ακαβκςζηζηή οζηένδζδ», «ακαβκςζηζηή δζαηαναπή», 

«δοζημθίεξ ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ηδκ μνεμβναθδιέκδ βναθή», «εζδζηή ακαβκςζηζηή 

επζανάδοκζδ». Πένα απυ αοημφξ, υιςξ, ημοξ μνζζιμφξ, απακηχκηαζ ηαζ άθθμζ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ζαηνζηή πνμζέββζζδ ηδξ δοζθελίαξ, υπςξ «ζφιθοηδ αιαοςπία», 

«ζφιθοηδ αθελία», «ζφιθοηδ θεηηζηή ηοθθυηδηα» ηαζ «ζηνεθμζοιαμθία» [91]. 

Σμ βεβμκυξ υηζ δ δοζθελία εηθνάγεηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ απυ άημιμ ζε άημιμ, 

ηδκ ηαεζζηά δφζημθδ ςξ πνμξ ηδ ζαθή επελήβδζή ηδξ.  

Ο υνμξ «δοζθελζηυ ζφκδνμιμ» απμηεθεί έκα ζφκμθμ απυ ηαεμνζζιέκα 

ζοιπηχιαηα, ηα μπμία επδνεάγμοκ  ηδ ιάεδζδ, ηδ βναθή, ηδκ έηθναζδ, υπςξ επίζδξ 

ηαζ ηδκ αίζεδζδ ζημ πχνμ ηαζ ζημ πνυκμ. Σα ζοιπηχιαηα αοηά μθείθμκηαζ ζε 

δοζθεζημονβίεξ ακχηενςκ ηεκηνζηχκ θεζημονβζχκ ημο εβηεθάθμο ημο αηυιμο. Άνα, 

απμηεθμφκ απυννμζα δοζημθζχκ εββεκχκ ζημ άημιμ, πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

αηαδδιασηή γςή ημο, ηαεχξ ηαζ αζζεήζεζξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζςζηή ακηίθδρδ 

ημο πχνμο ή ημο πνυκμο [73]. 
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Ζ δοζθελία θαίκεηαζ κα ένπεηαζ ςξ απμηέθεζια δζαηαναπήξ, πμο έπεζ μνβακζηή 

αζηζμθμβία [88]. Μπμνεί κα εηδδθςεεί πανά ημ επίπεδμ κμδιμζφκδξ ημο παζδζμφ, 

υπςξ επίζδξ ηαζ ακελάνηδηα απυ ηδκ ημζκςκζημ-μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία 

ιεβαθχκεζ ή ακελάνηδηα απυ ηδκ ηαθή ζπμθζηή εηπαίδεοζδ πμο ιπμνεί κα θαιαάκεζ. 

Ζ δοζθελία εκδέπεηαζ κα είκαζ ιζηνμφ, ιεζαίμο ή ιεβάθμο ααειμφ ηαζ μζ επζπηχζεζξ 

ηδξ κα είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκεξ ιε ημ ααειυ ημο πνμαθήιαημξ, ηδ κμδηζηή 

ζηακυηδηα ημο παζδζμφ ηαζ ιε ηδ ζηήνζλδ πμο ημο πανέπεηαζ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ 

ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ημο. Ακαθοηζηυηενα, πανμοζζάγεηαζ ζημ άημιμ ακελάνηδηα απυ 

ηδκ εηπαίδεοζδ ηδκ μπμία θαιαάκεζ ή ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ιεβαθχκεζ. 

Δκοπάνπεζ ζημ άημιμ ηαζ δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ κμδηζηυ ημο επίπεδμ. Πανμοζζάγεηαζ 

ζε δζαααειίζεζξ ηαζ δ επζννμή πμο ημο αζηεί είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ 

αμήεεζα πμο εα πανάζπμοκ ζημ παζδί ημ εηπαζδεοηζηυ ηαζ μζημβεκεζαηυ ημο 

πενζαάθθμκ. Σμ δοζθελζηυ άημιμ παναηδνείηαζ κα ειθακίγεζ δοζημθίεξ ζηδκ 

ακάβκςζδ ηαζ ζηδκ μνεμβναθδιέκδ βναθή [66], εκχ μζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ 

ηδκ ηαηάζηαζδ αοημί είκαζ αθθδθέκδεημζ [62]. 

Πνέπεζ, δε, κα ημκζζηεί υηζ μζ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ ζηακυηδηεξ βναθήξ, 

ακάβκςζδξ ηαζ μνεμβναθίαξ ζοκδέμκηαζ ιε κμδηζηή ηαεοζηένδζδ, θακεαζιέκεξ 

ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, εηπαζδεοηζημφξ ιδ επανηείξ, ηαηέξ ζπμθζηέξ ζοκεήηεξ ή 

άζπδιεξ ζπέζεζξ εηπαζδεοηζημφ- ιαεδηή, δεκ εκηάζζμκηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ 

δοζθελίαξ. Άνα, ηα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή γςή ημο 

αηυιμο ηαζ μθείθμκηαζ ζε άθθμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ είκαζ ηα πνμαθήιαηα ημο 

ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ, μζ ακεπανηείξ εηπαζδεοηζημί, μζ θακεαζιέκεξ ιέεμδμζ 

δζδαζηαθίαξ πμο εθανιυγμκηαζ ή ηαζ κμδηζημί πανάβμκηεξ, δε ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ 

ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, μπυηε ηαζ δεκ ηάκμοιε θυβμ βζα δοζθελζηά άημια [88]. 

ε υ, ηζ αθμνά ζηδκ λεκυβθςζζδ αζαθζμβναθία, μζ μνζζιμί πμο δυεδηακ βζα ηδ 

δοζθελία είκαζ ανηεημί. 

Σμκ Απνίθζμ ημο 1968, δ Παβηυζιζα Οιμζπμκδία Νεονμθμβίαξ [60], ζημ 

ζοκέδνζμ ημο Νηάθθαξ, επεπείνδζε κα δχζεζ έκακ μνζζιυ ακαθμνζηά ιε ηδ 

ιαεδζζαηή αοηή δοζημθία. φιθςκα ιε ημκ μνζζιυ αοηυκ, δ δοζθελία απμηεθεί ιζα 

δζαηαναπή, δ μπμία εηδδθχκεηαζ ιε δοζημθία ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ ακάβκςζδξ, πανά 

ηδκ επανηή κμδιμζφκδ ή ηζξ εοηαζνίεξ πμθζηζζιζημφ, εηπαζδεοηζημφ ή ημζκςκζημφ 

πενζεπμιέκμο πμο δίκμκηαζ ζημ άημιμ. Καηαθήβεζ ζημ βεβμκυξ υηζ ελανηάηαζ απυ 
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εειεθζχδεζξ βκςζηζηέξ δοζημθίεξ, πμο ζοπκά εκοπάνπμοκ. Άνα, δ δοζθελία είκαζ 

ακελάνηδηδ απυ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, ηζξ εοηαζνίεξ πμο δίκμκηαζ ζημ ιαεδηή, ημ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, ή ηαζ ηδκ ίδζα ημο ηδ κμδιμζφκδ, μπυηε ηαζ εα 

πανμοζζαζηεί ακελάνηδηα απυ ηζξ ζοκεήηεξ ζηζξ μπμίεξ ιεβαθχκεζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ 

ημ άημιμ. 

Ο Critchley [17], πνμζπάεδζε ηαζ αοηυξ κα μνίζεζ ηδ δοζθελία. φιθςκα, θμζπυκ, 

ιε ημκ μνζζιυ ημο, δ ελεθζηηζηή δοζθελία πανμοζζάγεηαζ ςξ δοζημθία ζηδκ 

εηιάεδζδ ηδξ ακάβκςζδξ, εκχ ανβυηενα εηδδθχκεηαζ ηαζ ιε αζηάεεζα ζηδκ 

μνεμβναθδιέκδ βναθή ηαζ ζημ πεζνζζιυ ημο βναπημφ θυβμο, εκ ακηζεέζεζ ιε ημκ 

πνμθμνζηυ. Ζ δοζθελία, ζφιθςκα ιε ημκ Critchley, δεκ μθείθεηαζ ζε κμδηζηυ 

έθθεζιια ημο αηυιμο, ζε πανάβμκηεξ ζοκαζζεδιαηζηήξ θφζεςξ ή ζε εθθείρεζξ 

ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηχκ εοηαζνζχκ. Θεςνεί πςξ εκδέπεηαζ κα μθείθεηαζ ζε έθθεζιια 

ςνίιαζδξ, ημ μπμίμ εθαπζζημπμζείηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ πνυκςκ, ηονίςξ υηακ 

πνμζθένεηαζ δ ηαηάθθδθδ αμήεεζα. 

φιθςκα ιε άθθμκ μνζζιυ, μζ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ 

πνμδβμοιέκςξ, είκαζ εββεκείξ ζημ άημιμ, ζοκδέμκηαζ ιε δοζθεζημονβία ζημ ηεκηνζηυ 

κεονζηυ ζφζηδια ηαζ ιπμνμφκ κα εκοπάνπμοκ ζημ άημιμ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

γςήξ ημο. οκδέμκηαζ, δε, ιε δοζημθίεξ ζηδκ απυηηδζδ ζηακμηήηςκ αηνυαζδξ, 

βναπηήξ έηθναζδξ, μιζθίαξ, ακάβκςζδξ ή ιαεδιαηζηήξ ζηακυηδηαξ [44], εκχ δ 

δοζθελία ειθακίγεηαζ υηακ ημ άημιμ πανμοζζάγεζ ακεπανηή ακάπηολδ ηδξ ακάβκςζδξ 

ηαζ ηδξ μνεμβναθίαξ, ηονίςξ ζε επίπεδμ θέλδξ, ηαζ υηζ, πανά ηζξ εοηαζνίεξ πμο 

δίκμκηαζ ζημ άημιμ ζε εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ, ημ πνυαθδια παναιέκεζ, άνα ηαζ είκαζ 

ζμαανυ [11].   

Ζ δοζθελία απμηεθεί ιζα δζαηαναπή ημο θυβμο απυ ακεπάνηεζεξ είηε θςκμθμβζηήξ 

ηςδζημπμίδζδξ, δδθαδή δοζημθίεξ κα ακαηθδεμφκ θευββμζ βζα ημ ζπδιαηζζιυ θέλδξ, 

μπυηε ηαζ δοζημθεφμκηαζ ζηδ βναθή, ηαεχξ δε ιπμνμφκ κα εοιδεμφκ πχξ βνάθμκηαζ 

μζ θέλεζξ, είηε απυ δοζημθία ακάθοζδξ ηςκ θευββςκ, είηε, ηέθμξ, θυβς θηςπήξ 

ακάπηολδξ ημο θελζθμβίμο. Σα δοζθελζηά άημια αδοκαημφκ κα δζαηνίκμοκ ηζξ 

δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ θέλεζξ ζε έκα βναιιαηζηυ ή ζοκηαηηζηυ πθαίζζμ [58].  

Ο Birch [5] ακαθένεηαζ ζε ημοθάπζζημκ ηνεζξ ηφπμοξ δοζθελίαξ. Ο πνχημξ ηφπμξ 

αθμνά ζηζξ δζαηαναπέξ ακάβκςζδξ, ελαζηίαξ ηδξ δοζημθίαξ επζηνάηδζδξ ηδξ μπηζηήξ 

ηονζανπίαξ, μ δεφηενμξ ηφπμξ μθείθεηαζ ζε πνμαθήιαηα μπηζηήξ ακάθοζδξ ηαζ 
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ζφκεεζδξ, εκχ μ ηνίημξ ζε δζαηαναπέξ ηονίςξ ελαζηίαξ πνμαθδιάηςκ μθμηθήνςζδξ 

ιεηαλφ ηςκ αζζεήζεςκ. 

 

2.3 Χαρακτηριςτικϊ Ατόμων με Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ 
 

Έπεζ παναηδνδεεί πςξ ημ 20-25% ημο πθδεοζιμφ πανμοζζάγεζ ηάπμζα δοζημθία 

ή πνυαθδια ζε ηάπμζμ ημιέα ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα αοηά δζαθένμοκ, 

ακάθμβα ιε ηδκ αζηία ημοξ, ηδκ έκηαζδ ιε ηδκ μπμία πανμοζζάγμκηαζ, ηα 

ζοιπηχιαηα, ηαεχξ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ [39].  

Ζ γςή ημο ιαεδηή ζημ ζπμθείμ επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ, υπςξ είκαζ 

μζ αζμθμβζημί, μζ ροπμθμβζημί ηαζ μζ ημζκςκζημ-πενζααθθμκηζημί [74]. Χζηυζμ, 

παναηδνείηαζ πςξ μζ επζδυζεζξ ζημ ζπμθείμ ιπμνμφκ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ανηεημφξ 

πανάβμκηεξ, υπςξ ηδκ εοθοΐα, ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα, ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ 

βμκέςκ, ηζξ εηπαζδεοηζηέξ εοηαζνίεξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδ ζηάζδ ημο δαζηάθμο ηαζ ημο 

ζπμθείμο εκ βέκεζ. Σα ααζζηά ηνζηήνζα, θμζπυκ, πμο μδδβμφκ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

Μαεδζζαηχκ Γοζημθζχκ είκαζ δ παιδθή ζπμθζηή επίδμζδ, δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ 

επίδμζδξ ημο ιαεδηή ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδξ κμδηζηήξ ημο ζηακυηδηαξ, μζ δζάθμνεξ 

δζαηαναπέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ζαηνζημφξ θυβμοξ, δ άκζζδ ακάπηολδ δζαθυνςκ 

ζηακμηήηςκ, εκχ είκαζ ζδιακηζηυ κα απμηθεζζημφκ ζοβηεηνζιέκεξ αζηίεξ, υπςξ είκαζ 

ηα πνμαθήιαηα υναζδξ, μζ ζςιαηζηέξ ακαπδνίεξ ή δ κμδηζηή οζηένδζδ [83].  

Πανυθα αοηά, ειθακίγμκηαζ ζε ιαεδηέξ δοζημθίεξ μζ μπμίεξ δε θαίκεηαζ κα 

ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ πανάβμκηεξ αοημφξ. Αοηέξ μζ δοζημθίεξ ακήημοκ ζηζξ εζδζηέξ 

ιαεδζζαηέξ δζαηαναπέξ. Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ κςνίηενα, μζ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ 

δε ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ θμζπμφξ ημζκςκζημφξ ηαζ ιμνθςηζημφξ πανάβμκηεξ, αθθά 

οπάνπμοκ ακελάνηδηεξ. 

Σα πνμαθήιαηα ιάεδζδξ έπμοκ ςξ ηφνζα αζηία ημοξ ηάπμζα δοζθεζημονβία ημο 

κεονζημφ ζοζηήιαημξ, ιε ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηδκ πνμηαθμφκ κα πςνίγμκηαζ ζε 

αζμθμβζημφξ, ηθδνμκμιζημφξ αθθά ηαζ πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πνμβεκκδηζηή, βεκκδηζηή ηαζ ιεηαβεκκδηζηή πενίμδμ.  
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Πνέπεζ εδχ κα ζδιεζχζμοιε υηζ μ εβηέθαθμξ πςνίγεηαζ ζε δφμ εβηεθαθζηά 

διζζθαίνζα, ημ δελζυ ηαζ ημ ανζζηενυ. Σμ δελζυ διζζθαίνζμ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ 

ζηακυηδηεξ ακηίθδρδξ ημο πχνμο, ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ ηθπ, εκχ ημ ανζζηενυ ιε ηδ 

βθςζζζηή θεζημονβία. 

Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ παζδζχκ ιε Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ είκαζ ανηεηά [88]. 

Γεδμιέκμο, υιςξ, υηζ ημ ηάεε άημιμ δζαθένεζ, δ μιαδμπμίδζή ημοξ είκαζ δφζημθδ. 

Τπάνπμοκ, υιςξ, παναηηδνζζηζηά ηα μπμία ειθακίγμκηαζ ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα, 

μπυηε ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ. 

Ανπζηά, δ αοημεηηίιδζδ ηςκ παζδζχκ ιε Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ παναηδνείηαζ υηζ 

είκαζ ιζηνυηενδ, ηαεχξ κζχεμοκ πςξ είκαζ ακεπανηή απέκακηζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο 

ζπμθείμο. Έπεζηα, ειθακίγεηαζ δοζημθία ζηδκ ημζκςκζηή απμδμπή ηςκ παζδζχκ, 

βεβμκυξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εκδεπυιεκδ ανκδηζηή ημοξ ζοιπενζθμνά ή ηδκ έθθεζρδ 

ζοβηεηνζιέκςκ δελζμηήηςκ, πςνίξ αοηυ κα είκαζ δεδμιέκμ. Σμ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ επδνεάγεζ, ηαζ αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο, ανηεηά ηδ γςή ηςκ παζδζχκ ιε 

Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ, ηαεχξ θαίκεηαζ κα οπάνπμοκ θζβυηενεξ απαζηήζεζξ ηαζ 

πνμζδμηίεξ. Σέθμξ, δ πνμαθδιαηζηή ζοιπενζθμνά είκαζ έκα παναηηδνζζηζηυ πμο 

πανμοζζάγεηαζ ζημ 50% ηςκ πενζπηχζεςκ. 

 

2.4 Εύδη Μαθηςιακών Δυςκολιών 
 

ε αοηυ ημ ζδιείμ, εα πνέπεζ κα ακαθενεεί πςξ μζ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ 

ιπμνμφκ κα ακαθένμκηαζ ζηδ δοζθελία, ηδ δοζβναθία, ηδ δοζανζειδζία, ηδ 

δοζακαβκςζία ηαζ ηδ δοζμνεμβναθία. Δζδζηή ακαθμνά πνέπεζ κα βίκεζ ηαζ ζηδκ 

οπενηζκδηζηυηδηα, δ μπμία επδνεάγεζ ηαζ αοηή ηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ημο ακενχπμο, 

εκχ δ δοζθελία εα ακαπηοπεεί εηηεκέζηενα παναηάης, ηαεχξ απμηεθεί ημ ηφνζμ εέια 

ηδξ ενβαζίαξ.  

Ζ δοζθελία πενζβνάθεζ ηζξ δοζημθίεξ πμο πανμοζζάγεζ έκα άημιμ ζε υ,ηζ αθμνά 

ζηδκ απυηηδζδ ηςκ ααζζηχκ δελζμηήηςκ ηδξ ακάβκςζδξ, ηδξ βναθήξ ηαζ ηδξ 

μνεμβναθίαξ.  
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 Ζ δοζβναθία [13], έπεζ ςξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηδκ εθθεζιιαηζηή 

επελενβαζία ζηδ ιεηαηνμπή ηςκ αημοζηζηχκ ηαζ μπηζηχκ ενεεζζιάηςκ ζε 

βναθή ιε ημ πένζ, ηαεχξ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ζοκέπεζαξ ημο ακαβκςζηζημφ 

επζπέδμο ημο αηυιμο ηαζ ηδξ βναθήξ ημο. Σα ζοιπηχιαηα ηδξ δοζβναθίαξ 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ αθθμίςζδ ζημ ζπήια ηςκ βναιιάηςκ, ηδ δοζημθία 

δζάηνζζδξ ηεθαθαίςκ ηαζ ιζηνχκ βναιιάηςκ, ηδκ αδοκαιία ημο αηυιμο 

κα εοιδεεί πχξ βνάθμκηαζ ηα βνάιιαηα ηαζ μζ ανζειμί, δ δοζημθία 

ακηζβναθήξ [65]. φιθςκα ιε ηδκ American Psychiatric Association ηαζ 

ηα δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα πμο έεεζε (DSM-IV), δ δζαηαναπή ζηδ βναπηή 

έηθναζδ οπάνπεζ υηακ μζ βναπηέξ δελζυηδηεξ ημο αηυιμο είκαζ ζαθχξ 

ηαηχηενεξ απυ ηζξ ακαιεκυιεκεξ, αάζεζ ηδξ πνμκμθμβζηήξ ηαζ κμδηζηήξ 

ημο δθζηίαξ, υηακ δ δζαηαναπή αοηή ειπμδίγεζ αζζεδηά ηζξ αηαδδιασηέξ 

επζδυζεζξ ή δναζηδνζυηδηεξ ημο αηυιμο ή υηακ οπάνπεζ έκα αζζεδηδνζαηυ 

έθθεζιια, μζ δοζημθίεξ αοηέξ είκαζ ιεβαθφηενεξ ημο ακαιεκυιεκμο. 

Παναηδνεί, επίζδξ, υηζ ηα μνεμβναθζηά θάεδ παναιέκμοκ, ακελάνηδηα 

απυ ηδκ ηαεμδήβδζδ πμο οθίζηαηαζ ημ άημιμ, εκχ ηα θάεδ 

παναηδνμφκηαζ ηονίςξ ζηδ βναπηή έηθναζδ, υπμο μζ ζδέεξ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζημ άημιμ ζοβηνμφμκηαζ ιε ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

εθανιυζεζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ βναθήξ [1]. 

 

 Ζ δοζανζειδζία απμηεθεί ιζα δοζημθία ιάεδζδξ πμο έπεζ πνμαθδιαηίζεζ 

ημοξ ενεοκδηέξ, ηαεχξ πμθθμί δε δέπμκηαζ ηδκ έκηαλή ηδξ ζηζξ 

Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ.  Καηά ημκ Kosc [32], δ ακαπηολζαηή 

δοζανζειδζία είκαζ δζαηαναπή ηςκ ζηακμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ζηα 

ιαεδιαηζηά ηαζ πδβάγεζ ζε βεκεηζηή ή εη βεκεηήξ δζαηαναπή ηςκ 

ηιδιάηςκ ημο εβηεθάθμο πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιαεδιαηζηή ζηακυηδηα. 

φιθςκα ιε ημοξ Rourke & Conway [51], δ δοζανζειδζία πενζβνάθεζ ηζξ 

ακαπηολζαηέξ Μαεδιαηζηέξ Γοζημθίεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα ιαεδιαηζηά 

ηαζ μθείθμκηαζ ζε δοζθεζημονβίεξ ημο δελζμφ διζζθαζνίμο ημο εβηεθάθμο. 

Χζηυζμ, ηα πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάγμοκ μζ ιαεδηέξ ιε δοζανζειδζία 

ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ζηζξ δοζημθίεξ ακηίθδρδξ ηδξ πμζυηδηαξ, ηζξ 

μιαδμπμζήζεζξ, ηζξ πνάλεζξ πνυζεεζδξ πμο οπενααίκμοκ ημ επίπεδμ ηδξ 

δεηάδαξ, ηζξ πνάλεζξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ δζαίνεζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδ 
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δοζημθία ηαηακυδζδξ εκυξ ιαεδιαηζημφ πνμαθήιαημξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα 

ικήιδξ ζηδ βνήβμνδ ακάηθδζδ ανζειχκ. Σα δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα (DSM-

IV) ηδξ American Psychiatric Association [1], ακαθένμοκ πςξ, ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ δοζανζειδζίαξ, δ ιαεδιαηζηή ζηακυηδηα ημο ιαεδηή 

πανμοζζάγεηαζ ζδιακηζηά ηαηχηενδ απυ ημ ακαιεκυιεκμ ηδξ κμδηζηήξ ηαζ 

πνμκμθμβζηήξ ημο δθζηίαξ, ειπμδίγεζ ζδιακηζηά ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

απαζημφκ ιαεδιαηζηά, εκχ είκαζ ακελάνηδηδ απυ  αζζεδηδνζαηά 

εθαηηχιαηα.  

 Ζ δοζακαβκςζία ζπεηίγεηαζ ιε ηδ παιδθή επίδμζδ ημο παζδζμφ ζηζξ 

δελζυηδηεξ ηδξ ακάβκςζδξ, ηαεχξ παναηδνμφκηαζ κα είκαζ ηάης απυ ημ 

ακαιεκυιεκμ ηδξ δθζηίαξ ημο, ηδξ κμδιμζφκδξ ημο ηαζ ημο επζπέδμο 

εηπαίδεοζδξ πμο έπεζ αοηυ θάαεζ, εκχ έπεζ ςξ ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδκ 

ανβή ακάβκςζδ, ηδκ έθθεζρδ εηθναζηζηυηδηαξ, ηδκ πανάθεζρδ θευββςκ ή 

ζοθθααχκ, ηδ δοζημθία ακάβκςζδξ υηακ ζοκακηά πμθοζφθθααεξ ή 

αζοκήεζζηεξ θέλεζξ, ηδκ εθθζπή ηαηακυδζδ ημο ηεζιέκμο ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

ημ κα πάκεζ ημ παζδί ηδ ζεζνά ηδκ μπμία δζάααγε [91]. 

 Ζ δοζμνεμβναθία [65] απμηεθεί δζαηαναπή ηδξ ιάεδζδξ ηδξ μνεμβναθίαξ, 

ηαεχξ ηαζ υθςκ ηςκ ηακυκςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αοηή. Οζ δοζημθίεξ πμο 

πανμοζζάγεζ ημ άημιμ ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ βναθήξ ζημ 

επίπεδμ θέλδξ, υζμ ηαζ ζηδ ζφκηαλδ πνυηαζδξ ή παναβνάθμο. 

Πανμοζζάγεηαζ ιε ηδκ πανάθεζρδ, πνμζεήηδ ή ακηζηαηάζηαζδ βναιιάηςκ 

ή ζοθθααχκ ή αηυια ηαζ θέλεςκ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ ακηζβναθήξ ή ηδξ 

οπαβυνεοζδξ, ηδκ ηαενεπηζηή βναθή ηςκ βναιιάηςκ, ηδ δοζημθία ημο 

αηυιμο ζηδκ ακηζζημζπία θςκδιάηςκ ηαζ βναθδιάηςκ ηαζ ηα 

μνεμβναθζηά θάεδ. Δπίζδξ, παναηδνμφκηαζ ηα μνεμβναθζηά θάεδ, δ 

εκαθθαβή ηεθαθαίςκ ηαζ ιζηνχκ βναιιάηςκ, υπςξ ηαζ μ άζπδιμξ 

βναθζηυξ παναηηήναξ [91]. Σα θάεδ πμο ηάκμοκ ηα παζδζά πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ δοζμνεμβναθία, ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ζε 

επηά μιάδεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ηα θάεδ ζηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ βναθδιάηςκ 

ζημ πχνμ, ηα θςκμθμβζηά θάεδ, ηα θάεδ πνήζδξ, ηα θάεδ ζηδ πνήζδ 

βναιιάηςκ πμο έπμοκ ημκ ίδζμ ήπμ, ηδκ εθανιμβή ηςκ βναιιαηζηχκ 

ηακυκςκ, ηδκ ακηζηαηάζηαζδ θέλεςκ ηαζ ηζξ μιυδπεξ θέλεζξ [19]. 
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 Ζ Γζαηαναπή Δθθεζιιαηζηήξ Πνμζμπήξ ηαζ Τπενηζκδηζηυηδηαξ (ΓΔΠΤ) 

είκαζ ιία απυ ηζξ πζμ ζοπκέξ δζαηαναπέξ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ, πμο 

παναηδνείηαζ υιςξ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή. Διθακίγεηαζ πζμ έκημκα ηδκ 

πενίμδμ πμο ημ παζδί λεηζκά ημ ζπμθείμ, ηαεχξ μθείθεζ κα πνμζανιμζηεί 

ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ηακυκεξ ηαζ κα είκαζ πζμ πνμζεηηζηυ. Πανάθθδθα, εκχ 

πανμοζζάγεηαζ ηονίςξ ζηα αβυνζα ιε πμζμζηυ 1 πνμξ 3, ηα ημνίηζζα 

ειθακίγμοκ ηα ζοιπηχιαηα πζμ πενζμνζζιέκα, ηαεχξ θαίκμκηαζ κα 

ιπμνμφκ κα δζαπεζνίγμκηαζ ηαθφηενα ηδκ οπενηζκδηζηυηδηά ημοξ [85].  

Ζ ΓΔΠΤ έπεζ ςξ ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδκ απνμζελία ή ηδκ 

οπενδναζηδνζυηδηα/πανμνιδηζηυηδηα πμο πανμοζζάγεηαζ ζε πζμ έκημκμ πθαίζζμ 

ζοβηνζηζηά ιε άθθα άημια. Σα ζοιπηχιαηα αοηά πανμοζζάγμκηαζ πνζκ ηδκ δθζηία 

ηςκ επηά εηχκ ηαζ άζπεηα ιε ηδ ζηζβιή ηδξ δζάβκςζδξ, υπςξ, επίζδξ, ειθακίγμκηαζ 

ζε ημοθάπζζημκ δφμ πθαίζζα, είηε είκαζ ζηδκ ενβαζία, ζημ ζπμθείμ είηε ζημ ζπίηζ. 

Δπδνεάγμοκ ανηεηά ηδ γςή ημο αηυιμο ζε αηαδδιασηυ πθαίζζμ ή ημζκςκζηυ. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ κα ιδκ απμηεθμφκ απμηέθεζια άθθςκ δζαηαναπχκ πμο ιπμνεί κα 

ακηζιεηςπίγεζ ημ άημιμ [68]. φιθςκα, επίζδξ, ιε ηα δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα DSM, 

οπάνπμοκ ηνεζξ ηφπμζ δζαηαναπήξ, πμο ηαεμνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηα ζοιπηχιαηα πμο 

πανμοζζάγεζ ημ άημιμ. Αοημί μζ ηνεζξ ηφπμζ είκαζ μ «απνυζεηημξ», μ «οπενηζκδηζηυξ-

πανμνιδηζηυξ» ηαζ μ «ζοκδοαζιέκμξ» ηφπμξ, υπμο πανμοζζάγμκηαζ ηα πνμδβμφιεκα 

ζοιπηχιαηα ζημκ ίδζμ ααειυ [68]. 
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Δηθόλα 7: Γηαγλωζηηθά ζηνηρεία γηα ΓΔΠΤ ζύκθωλα κε ηα θξηηήξηα DSM – IV- TR [68] 
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2.5 Επύκτητη και Αναπτυξιακό Δυςλεξύα 
 

Έπμκηαξ πανμοζζάζεζ ημοξ μνζζιμφξ ηδξ δοζθελίαξ, ημ επυιεκμ αήια είκαζ κα 

δζαπςνίζμοιε ηδκ Δπίηηδηδ απυ ηδκ Ακαπηολζαηή ή Δλεθζηηζηή Γοζθελία.  

Ζ Δπίηηδηδ δοζθελία, υπςξ δδθχκεζ ηαζ ημ υκμιά ηδξ, δεκ οπάνπεζ ελ’ ανπήξ ζημ 

άημιμ, αθθά ένπεηαζ ςξ απμηέθεζια ηάπμζαξ επίηηδηδξ εβηεθαθζηήξ αθάαδξ, ςξ 

απμηέθεζια ηναοιαηζζιμφ ζημ ηεθάθζ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πθεονζημ-

ηνμηαθζηή πχνα ημο ανζζηενμφ διζζθαζνίμο. Πνμτπυεεζδ κα ιζθάιε βζα επίηηδηδ 

δοζθελία είκαζ ημ άημιμ κα έπεζ ηαηαηηήζεζ ιε επάνηεζα ηζξ δελζυηδηεξ ακάβκςζδξ, 

βναθήξ ηαζ μνεμβναθίαξ. Να έπεζ θάαεζ, δδθαδή, ηδκ απαναίηδηδ εηπαίδεοζδ 

πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα βνάθεζ, κα δζααάγεζ ηαζ κα βνάθεζ ζςζηά ηζξ θέλεζξ, πνζκ 

ημκ υπμζμκ ηναοιαηζζιυ. 

Ο Geschwind [23], ημ 1962, ηαηδβμνζμπμίδζε ηδκ επίηηδηδ δοζθελία ζε ηνεζξ 

ηφπμοξ. Ο πνχημξ παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκεξ δοζημθίεξ ημο αηυιμο ζηδκ 

ηαηακυδζδ ημο βναπημφ υπςξ ηαζ ημο πνμθμνζημφ θυβμο, εκχ πανμοζζάγεζ δοζημθία 

ζηδκ μνεμβναθδιέκδ βναθή. Ο δεφηενμξ ηφπμξ πανμοζζάγεηαζ ιε ζαθή ακζηακυηδηα 

ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ ζηδ βναθή, εκχ μ ηνίημξ ιε έκημκεξ δοζημθίεξ ηονίςξ ζημ 

ακαβκςζηζηυ ημιιάηζ ηαζ υπζ ηυζμ ζηδ βναθή. Με θίβα θυβζα, ηα άημια πμο ακήημοκ 

ζηδκ πνχηδ ηαηδβμνία δοζημθεφμκηαζ έκημκα κα ηαηακμήζμοκ έκα ηείιεκμ είηε κα 

ηαηακμήζμοκ ημκ πνμθμνζηυ θυβμ, εκχ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα ηαζ ζηδ ζςζηή 

μνεμβναθία. Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία έπεζ ςξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηζξ έκημκεξ δοζημθίεξ 

ζηδκ ακάβκςζδ, ηαεχξ ηα άημια θαίκεηαζ κα ιδ ιπμνμφκ κα δζααάζμοκ ζςζηά έκα 

εκζαίμ ηείιεκμ ηαζ δοζημθεφμκηαζ ηαζ ζηδκ παναβςβή βναπημφ θυβμο, εκχ δ ηνίηδ 

ηαηδβμνία αηυιςκ πανμοζζάγεζ πνμαθήιαηα ηονίςξ ζηδκ ακάβκςζδ ηαζ υπζ ζηδ 

βναθή. Δκχ, δδθαδή, ιπμνμφκ κα πανάβμοκ βναπηυ θυβμ, ηα πνμαθήιαηά ημοξ 

έβηεζκηαζ ηονίςξ ζηδκ ακάβκςζδ. 

Γεκζηυηενα υιςξ, πένα απυ ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο Geschwind , μζ ηφπμζ ηδξ 

επίηηδηδξ δοζθελίαξ πανμοζζάγμκηαζ κα είκαζ ηέζζενζξ: δ ααεζά δοζθελία, δ 

επζθακεζαηή δοζθελία, δ θςκμθμβζηή δοζθελία ηαζ δ θεηηζημφ ηφπμο δοζθελία [91].  

Ακαθοηζηυηενα: 



45 
 

 Σα άημια ιε ααεζά δοζθελία θαίκεηαζ κα πανμοζζάγμοκ ζδιαζζμθμβζηά θάεδ 

ζηδκ ακάβκςζδ θέλεςκ πμο ανίζημκηαζ ιειμκςιέκεξ, υπςξ ηαζ ζηζξ 

ακηζηαηαζηάζεζξ βναιιάηςκ ή ζε θέλεζξ πανάβςβεξ. Σα θάεδ μθείθμκηαζ ζηδ 

δοζημθία ηαηακυδζδξ ηδξ έκκμζαξ ηςκ θέλεςκ. Ακάιεζα ζηα παναηηδνζζηζηά 

ηςκ ακενχπςκ πμο πανμοζζάγμοκ ααεζά δοζθελία είκαζ [91]: 

- ηα μπηζηά θάεδ, δδθαδή ηείκμοκ κα εεςνμφκ έκα βνάιια ή ιία θέλδ 

βζα ηάπμζα άθθδ (ππ «δέκηνα» ακηί βζα «δάζμξ») 

-  ηα πανάβςβα θάεδ, δδθαδή κα ηάκμοκ θάεδ ζε θέλεζξ πμο ακήημοκ 

ζηδκ ίδζα μζημβέκεζα 

- ηάκμοκ ζδιαζζμθμβζηά θάεδ ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ ακάβκςζδ θέλεςκ 

- δοζημθεφμκηαζ ηδκ ακάβκςζδ θέλεςκ πμο έπμοκ αθδνδιέκδ ζδιαζία.  

 

 Ζ επζθακεζαηή δοζθελία επδνεάγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα δζααάγεζ 

θέλεζξ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ μιαθή μνεμβναθία. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί 

οπάνπεζ ιζα εζδζηή αθάαδ ζηδκ μπίζεζα ανεβιαηζηή πενζμπή ημο εβηεθάθμο, 

ημ ημιιάηζ, δδθαδή,  ημο εβηεθάθμο πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ πνήζδ 

ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηδ ζφκεεζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ 

αζζεήζεζξ, εκχ πανάθθδθα είκαζ ημ ζδιείμ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ δ εέζδ 

εθέβπμο ηδξ μπηζηήξ πενζμπήξ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ ηδξ αθήξ. ηδκ πενίπηςζδ 

πμο δ ανεβιαηζηή πενζμπή έπεζ οπμζηεί ηάπμζα αθάαδ, παναηδνμφκηαζ 

πνμαθήιαηα ζηδκ μκμιαζία ακηζηεζιέκςκ, ζηδκ ακάβκςζδ, ζηα ιαεδιαηζηά 

η.α. Πανυηζ υιςξ δοζημθεφμκηαζ ζηδκ ακάβκςζδ ηςκ θέλεςκ ιε μιαθή 

μνεμβναθία, δεκ πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενμ πνυαθδια ζηδκ πνμθμνά θέλεςκ ή 

ρεοδμθέλεςκ (δμιδιέκα ζφκμθα πμο ιμζάγμοκ ιε θέλεζξ, ςζηυζμ δεκ έπμοκ 

ηάπμζμ ζδιαζζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ, ππ «ιαηχκεζ», «ρδιχκεζ») υπςξ ηαζ 

ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ. Σα παναηηδνζζηζηά έβηεζκηαζ ηονίςξ [91]: 

- ζηδ δοζημθία θέλεςκ ιε «ακχιαθδ» μνεμβναθία, υπςξ θέλεςκ πμο 

πενζέπμοκ δζθευββμοξ 

- ζηα θςκδιζηά θάεδ, δδθαδή ζημ πχξ αημφκ ηαζ πχξ βνάθμοκ ηδ θέλδ 

- ζηα μπηζηά θάεδ, υηακ μζ θέλεζξ πενζέπμοκ βνάιιαηα πμο ιμζάγμοκ 

ιεηαλφ ημοξ 

- δζααάγμοκ ιεβαθυθςκα ηζξ θέλεζξ ιε μιαθή μνεμβναθία, υπςξ 

δζααάγμοκ ανηεηά ηαθά ηζξ ρεοδμθέλεζξ. 
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 Ζ θςκμθμβζηή δοζθελία είκαζ απμηέθεζια αθάαδξ ζημ μπίζεζμ ηιήια ημο 

ανζζηενμφ διζζθαζνίμο. Σα άημια ιε θςκμθμβζηή δοζθελία πανμοζζάγμοκ 

δοζημθία ζηα ελήξ [91]: 

- ζηδκ ακάβκςζδ θέλδξ πμο δεκ έπμοκ λακαδεί βναπηχξ, αηυια ηαζ ακ 

ηδ πνδζζιμπμζμφκ ζημκ πνμθμνζηυ ημοξ θυβμ. 

- Γοζημθεφμκηαζ, επίζδξ, κα ακηζζημζπίζμοκ  βναθδιζηά ηαζ θςκδιζηά 

ηα βνάιιαηα ηαζ ημοξ θευββμοξ, κα βνάρμοκ δδθαδή ηα βνάιιαηα πμο 

αημφκ, μπυηε ηαζ ακαβκςνίγμοκ ηζξ θέλεζξ πμο μπηζηά λένμοκ.  

- Γοζημθεφμκηαζ ζε θέλεζξ πμο δεκ ημοξ είκαζ βκςζηέξ, δε ιπμνμφκ κα 

δζααάγμοκ ρεοδμθέλεζξ, εκχ δεκ ηάκμοκ ζδιαζζμθμβζηά θάεδ. 

 Σα άημια ιε θεηηζημφ ηφπμο δοζθελία δε ιπμνμφκ κα ακαβκςνίζμοκ ηζξ 

θέλεζξ ςξ ζφκμθμ ή κα ηζξ δζααάζμοκ ζε ζοθθααέξ. Ζ ακάβκςζή ημοξ είκαζ 

βνάιια πνμξ βνάιια, ηαεχξ ηα βνάιιαηα ηα ακαβκςνίγμοκ ιυκμ αημιζηά 

[91]. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ, εκχ ηα άημια είκαζ ζηακά κα δζααάζμοκ ηα 

βνάιιαηα έκα πνμξ έκα, δοζημθεφμκηαζ κα ηα δζααάζμοκ ζε ζοθθααέξ ή ζε 

θέλεζξ, μπυηε πνμπςνμφκ αήια αήια, πνμηεζιέκμο κα ηαηαθένμοκ κα 

δζααάζμοκ μθυηθδνδ ηδ θέλδ. Άνα, ζοκμπηζηά: 

- Γε ιπμνμφκ κα ακαβκςνίζμοκ ηζξ θέλεζξ ςξ ζφκμθμ 

- Ακαβκςνίγμοκ ηα βνάιιαηα ηδξ θέλδξ αημιζηά 

- Γζααάγμοκ ηδ θέλδ βνάιια πνμξ βνάιια ηαζ ζημ ηέθμξ ςξ ζφκμθμ. 

 

Ακηζεέηςξ, δ Ακαπηολζαηή ή Δλεθζηηζηή δοζθελία ακαθένεηαζ ζε δοζημθίεξ πμο 

οπάνπμοκ ζηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ βκχζεςκ πμο πνμακαθένεδηακ, απυ ηδκ αθεηδνία, 

δδθαδή απυ ηδκ ανπζηή δζαδζηαζία εηιάεδζδξ ηαζ δεκ μθείθμκηαζ ζε απχθεζα ηςκ 

δελζμηήηςκ αοηχκ ζε ιεηαβεκέζηενμ ζηάδζμ [87]. 

Ζ δοζθελία, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα παναπάκς, είκαζ ιζα πμθφπθμηδ ιαεδζζαηή 

δοζημθία, μπυηε ηαζ είκαζ δφζημθμ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ, 

δεδμιέκδξ ηδξ δζαθμνάξ έηθναζήξ ηδξ απυ άημιμ ζε άημιμ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα δοζθελζηά άημια πανμοζζάγμοκ ηδκ ελήξ εζηυκα [40]: 

 ε υ, ηζ αθμνά ζηδκ ακάβκςζδ, παναηδνείηαζ ιζα αναδφηδηα, έκαξ ανβυξ 

νοειυξ. Γοζημθεφμκηαζ, θυβμο πάνζκ, κα ακαβκχζμοκ μδδβίεξ, πάνηεξ ηθπ.  
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 Πανμοζζάγμοκ δοζημθία ζηδκ ηαηακυδζδ ενςηήζεςκ ηαζ υνςκ υπςξ δ 

ζφβηνζζδ 

 Σα θάεδ ζηδκ ακάβκςζδ εζηζάγμκηαζ ηαζ ζηδ θακεαζιέκδ ηαηακυδζδ.  

Όπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ παναπάκς, μζ ζοβηνζηζηέξ ζπέζεζξ είκαζ δφζημθεξ ςξ 

πνμξ ηδκ ηαηακυδζδ βζα ηα άημια πμο έπμοκ δοζθελία, μπυηε, υηακ ημοξ γδηείηαζ κα 

ζοβηνίκμοκ, κα ανμοκ ηα ακηίεεηα ηθπ, ηα δοζθελζηά άημια πανμοζζάγμοκ έκημκμ 

πνυαθδια. Δπίζδξ, θαίκεηαζ κα ηάκμοκ ανηεηά θάεδ ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ ηαηακυδζδ, 

ηάκμοκ ηα θεβυιεκα «θάεδ ακάβκςζδξ», δδθαδή ακηζηαεζζημφκ βνάιιαηα ιε άθθα, 

δζαηδνχκηαξ ςζηυζμ ημ ίδζμ ιήημξ θέλδξ [71]. 

ηδ βναθή, ηα άημια ζοκδείγμοκ κα παναθείπμοκ ή κα ιεηαημπίγμοκ βνάιιαηα, 

ηάκμοκ μνεμβναθζηά θάεδ, εκχ ηα ηείιεκά ημοξ είκαζ ζοκήεςξ δοζακάβκςζηα ή 

δοζηαηάθδπηα. Λυβς ηςκ πνμαθδιάηςκ αοηχκ, μζ εηεέζεζξ ημοξ πςθαίκμοκ ζημ 

θελζθυβζμ ηαζ, εκχ μζ ηαθέξ ζδέεξ οπάνπμοκ, δεκ ημοξ είκαζ εφημθμ κα ηζξ ιεηαθένμοκ 

ιε ζςζηή δμιή ζημ βναπηυ ημοξ θυβμ. Έκα αηυιδ ζημζπείμ είκαζ δ πνήζδ ιδ 

ηαηάθθδθςκ θέλεςκ ή δ θάεμξ ημπμεέηδζή ημοξ [40]. 

 

2.6 υχνότητα Εμφϊνιςησ Δυςλεξύασ 
 

Έκα απυ ηα θαζκυιεκα πμο έπεζ παναηδνδεεί είκαζ δ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ιε 

ηδκ μπμία δ δοζθελία ειθακίγεηαζ ζηα αβυνζα απ’ υ,ηζ ζηα ημνίηζζα. φιθςκα ιε 

ηθζκζηά δεδμιέκα, δ ακαθμβία αβυνζα – ημνίηζζα είκαζ 4:1 [91]. 

 Με αάζδ ένεοκεξ, παναηδνείηαζ πςξ ηα αβυνζα ειθακίγμοκ πενζζζυηενεξ 

μνεμβναθζηέξ ηαζ ακαβκςζηζηέξ δοζημθίεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ημνίηζζα [24], εκχ ιε 

αάζδ άθθδ ένεοκα, ημ 60% ιε 80% ηςκ αηυιςκ πμο πανμοζζάγμοκ ιαεδζζαηέξ 

δοζημθίεξ είκαζ αβυνζα [93]. ε αοηυ ηείκεζ κα ζοιθςκεί ηαζ δ American Psychiatric 

Association, πμο ιε αάζδ ηα ηνζηήνζα DSM- IV πμο έπεζ εεζπίζεζ, δίκεζ ιζα ακαθμβία 

3:1 ή 4:1 ζηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ [2]. 

Ζ δζαθμνά θαίκεηαζ κα πανμοζζάγεηαζ θυβς ηδξ ςνζιυηδηαξ ηδκ μπμία έπμοκ ηα 

ημνίηζζα ζε ζπέζδ ιε ηα αβυνζα, υηακ λεηζκμφκ ημ ζπμθείμ, ζηδκ δθζηία ηςκ 6 εηχκ, 

εκχ δ ςνίιαζδ αοηή ζοιαάθθεζ ζηδκ πζμ μοζζαζηζηή πνυζηηδζδ ηςκ δελζμηήηςκ 
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ακάβκςζδξ ιε πζμ βνήβμνμοξ νοειμφξ, εκχ ηα ηίκδηνα ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ 

είκαζ πζμ ιεβάθα βζα ηα ημνίηζζα.  Σέθμξ, ημ βεβμκυξ υηζ ηα αβυνζα είκαζ πζμ επζννεπή 

ζημοξ ηναοιαηζζιμφξ ζημκ εβηέθαθμ, ζοιαάθθεζ ζηδκ απυηηδζδ επίηηδηδξ 

δοζθελίαξ [24]. Σμ βεβμκυξ ηδξ ζοπκυηενδξ ειθάκζζδξ ηδξ δοζθελίαξ ζηα αβυνζα απ’ 

υ,ηζ ζηα ημνίηζζα ζοκδέεηαζ ηαζ ιε πενζβεκκδηζηέξ ακςιαθίεξ, μζ μπμίεξ είκαζ 

ζοπκυηενεξ ζηα αβυνζα [33], ηα μπμία είκαζ ηαζ πζμ επζννεπή ζημκ ηίκδοκμ εθθζπμφξ 

πνμζμπήξ, ηονίςξ ζηδκ πνχηδ ηαζ ιέζδ παζδζηή ημοξ δθζηία [22]. Απμδεζηκφεηαζ, 

θμζπυκ, υηζ δ πνμδζάεεζδ πμο έπμοκ ηα αβυνζα πνμξ ηζξ Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ είκαζ 

αοηή πμο ηεθζηά μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ πνμαθδιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ [77]. 

Έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδ ζδιακηζηή αοηή δζαθμνά ακάιεζα ζηα 

δφμ θφθα ηαζ ζημοξ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ ηονίςξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

βμκέςκ απέκακηζ ζηα παζδζά. Οζ βμκείξ θαίκεηαζ κα έπμοκ δζαθμνεηζηή ζηάζδ 

απέκακηζ ζηζξ αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ ακάθμβα ιε ημ θφθμ ημο παζδζμφ [93]. 

 

2.7 Διϊγνωςη Δυςλεξύασ 
 

Ζ δζάβκςζδ ηδξ δοζθελίαξ απμηεθεί ηαζ αοηή έκα ιεβάθμ ηεθάθαζμ ηαζ πνέπεζ κα 

ααζίγεηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά πμο πανμοζζάγμοκ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ ιαεδζζαηέξ 

δοζημθίεξ, εκχ δ πμθοπθμηυηδηα ημο θαζκμιέκμο απαζηεί δζεπζζηδιμκζηή 

πνμζέββζζδ, δ μπμία εα είκαζ ζοκημκζζιέκδ ηαζ πμθφπθεονδ [82]. 

φιθςκα ιε ημ DSM-III-R [1], ηα ηνζηήνζα βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ δοζθελίαξ είκαζ 

ανπζηά δ επίδμζδ ζηδκ ακάβκςζδ, ιεηνδιέκδ ιε ζηαειζζιέκα ηεζηξ, δ μπμία 

ακαιέκεηαζ κα είκαζ ηαηχηενδ απυ ημ ιαεδζζαηυ επίπεδμ ημο παζδζμφ, ηαεχξ επίζδξ 

ημο κμδηζημφ ηαζ δθζηζαημφ ημο επζπέδμο. Βαζζηή πνμτπυεεζδ είκαζ ηα πνμαθήιαηα 

πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ δοζθελζηυ άημιμ κα ιδκ είκαζ απμηέθεζια πνμαθδιάηςκ 

υναζδξ, αημήξ ή κεονμθμβζηχκ αθααχκ.  

ηδκ Δθθάδα, ηα ενβαθεία ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ ηα WISC (ηεζηξ 

κμδιμζφκδξ),  CELF (ηεζη θςκμθμβζηήξ ζοκεζδδηυηδηαξ) ηαζ ημ Αεδκά (εθθδκζηυ 

ηεζη ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ) [78], υιςξ μζ εζδζημί έπμοκ δδιζμονβήζεζ ηαζ αοημί 

ηα δζηά ημοξ ενβαθεία χζηε κα ηάκμοκ ηδ δζάβκςζδ, δ μπμία εα πνέπεζ κα βίκεηαζ 
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ιεηά ηα 9 ημοξ πνυκζα. Ζ δθζηία αοηή ηνίκεηαζ ζηυπζιδ χζηε ημ παζδί κα έπεζ 

απμηηήζεζ ηάπμζα ςνζιυηδηα, αθθά ηαζ κα έπεζ ηαηαηηήζεζ επανηχξ ηζξ δελζυηδηεξ 

ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ [78]. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ αηυιςκ ιε δοζθελία έπμοκ 

ηαηδβμνζμπμζδεεί, ςξ έκα ααειυ, ιε ηνζηήνζμ ηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζήξ ημοξ ζε ημιείξ 

υπςξ δ ακάβκςζδ, δ βναθή, δ μνεμβναθία ηαζ δ ανζειδηζηή [91]. Αοηυ ζοκέαδ 

πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ ηα παζδζά πμο πανμοζζάγμοκ δοζθελία, 

απυ ηα άημια πμο έπμοκ ηάπμζα άθθδ ιαεδζζαηή δοζημθία. 

Ανπζηά, ζηδκ ακάβκςζδ παναηδνείηαζ πανάθεζρδ βναιιάηςκ, αθθαβή εέζδξ 

βναιιάηςκ, πνυζεεζδ ή ακαζηνμθή βναιιάηςκ, ιδ ηήνδζδ ζηα ζδιεία ζηίλδξ, 

ζοθθααζηή ακάβκςζδ, αδοκαιία ηαηακυδζδξ ημο ηεζιέκμο ηαζ ανβυξ νοειυξ 

ακάβκςζδξ. Ζ βναθή ηαζ δ μνεμβναθία θαίκεηαζ κα παναηηδνίγμκηαζ απυ πανάθεζρδ 

βναιιάηςκ ή ακηζηαηάζηαζή ημοξ, ακηζζηνμθή βναιιάηςκ ή ζοθθααχκ ζε ιζα θέλδ, 

μνεμβναθζηά θάεδ, δοζημθία ζημκ ημκζζιυ η.α. Σέθμξ, ζηδκ ανζειδηζηή, ηα άημια ιε 

δοζθελία θαίκεηαζ κα δοζημθεφμκηαζ ζηζξ απθέξ ανζειδηζηέξ πνάλεζξ, αδοκαημφκ κα 

ηάκμοκ πνάλεζξ ζημ ιοαθυ ημοξ, εκχ πανάθθδθα αδοκαημφκ κα ηαηακμήζμοκ έκκμζεξ 

υπςξ ημ ιέβεεμξ ηαζ δ πμζυηδηα, εκχ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα πανμοζζάγμκηαζ ηαζ 

ζηδκ εηιάεδζδ ηδξ πνμπαίδεζαξ. 

ε υ, ηζ αθμνά ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δοζθελζηχκ αηυιςκ, μ Πυνπμδαξ [87] 

ζοιπθδνχκεζ ηαζ ηδ δοζημθία ζηδ δζάηνζζδ ανζζηενμφ ηαζ δελζμφ, υπςξ επίζδξ ηαζ 

ηδ δοζημθία κα επακαθάαμοκ πμθοζφθθααεξ θέλεζξ ή ανζειμφξ ακηίζηνμθα, εκχ δ 

Φθςνάημο [96] πνμζεέηεζ ηδ δοζημθία ημοξ ζηζξ αθθδθμοπίεξ, ηδκ έθθεζρδ 

ζημπαζηζηυηδηαξ, ηαεχξ απακημφκ πμθφ βνήβμνα, πςνίξ κα έπμοκ ζηεθηεί, ηδκ 

πενζμνζζιέκδ ζοβηέκηνςζδ πνμζμπήξ, ηδκ απμδζμνβάκςζή ημοξ ζε ηαηαζηάζεζξ 

άβπμοξ ή έκηαζδξ. οκεπίγεζ ιε ηδκ δοζημθία απμζηήεζζδξ, ακηζβναθήξ απυ ημκ 

πίκαηα ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ βναθζηχκ παναζηάζεςκ. Έπεζηα, ηα δοζθελζηά άημια 

ηείκμοκ κα απμζοκημκίγμκηαζ υηακ ανίζημκηαζ οπυ πίεζδ, απακημφκ βνήβμνα πςνίξ κα 

έπμοκ ζηεθηεί ανηεηά ηδκ απάκηδζδ πμο πνυηεζηαζ κα δχζμοκ, εκχ, δοζημθεφμκηαζ 

κα απμικδιμκεφζμοκ. Οζ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ επδνεάγμοκ ηαζ ηδ 

δζαδζηαζία ακηζβναθήξ ηςκ πθδνμθμνζχκ, ηαεχξ είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ζοκήεςξ 

είκαζ βνήβμνδ ηαζ απαζηεί ηαζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδκ απμικδιυκεοζδ, εκχ, δ 
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δοζημθία ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ζοβηνζηζηχκ ζπέζεςκ, ημοξ δδιζμονβεί πνυαθδια ηαζ 

ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ βναθδιάηςκ. 

Γεδμιέκδξ ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηδξ ιαεδζζαηήξ αοηήξ δοζημθίαξ, είκαζ θακενυ 

πςξ δ ακηζιεηχπζζή ηδξ μθείθεζ κα βίκεηαζ απυ ελεζδζηεοιέκμοξ παζδαβςβμφξ, ημοξ 

εζδζημφξ παζδαβςβμφξ, μζ μπμίμζ, ιέζς ηδξ εηπαίδεοζήξ ημοξ, ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ 

ηαηάθθδθα ημ παζδί. οιπεναίκμοιε, επίζδξ, υηζ, θυβς ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ιε ηδκ 

μπμία εηδδθχκεηαζ δ δοζθελία ζε ηάεε άημιμ, πνέπεζ κα δίκεηαζ ηαζ δ ηαηάθθδθδ, 

ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία, πνμζανιμζιέκδ ζηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε ιαεδηή. Δπίζδξ, 

ημ βεβμκυξ υηζ μζ δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ δοζθελίαξ επδνεάγμοκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο 

παζδζμφ ηαζ ηδκ ροπμθμβία ημο, ηαεχξ κζχεεζ υηζ οζηενεί ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ημο, είκαζ ααζζηυ ζημζπείμ δ ηυκςζδ ηδξ αοημεηηίιδζήξ ημο, έηζζ χζηε 

κα ιπμνέζεζ κα πζζηέρεζ ζημκ εαοηυ ημο ηαζ κα ηαηααάθθεζ ηάεε πνμζπάεεζα κα 

λεπενάζεζ ηα πνμαθήιαηα πμο ημο πανμοζζάγμκηαζ. 

Ζ Orton Dyslexia Society [46] πνυηεζκε ηάπμζεξ ααζζηέξ ανπέξ βζα ηδ ζςζηή 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ δοζθελίαξ. Ανπζηά, εα πνέπεζ κα πανέπεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ έκα 

ιεβάθμ εφνμξ αζηήζεςκ, έηζζ χζηε κα ακαπηοπεμφκ ηαζ κα ηαθθζενβδεμφκ υθεξ ημοξ 

μζ δελζυηδηεξ, υπςξ επίζδξ κα ημοξ πανέπμκηαζ παναδείβιαηα ηαζ αζηήζεζξ απυ ηδκ 

ηαεδιενζκή ημοξ γςή. Έπεζηα, είκαζ μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ κα ηδνείηαζ ιζα λεηάεανδ 

δμιή ηαζ αημθμοεία ηςκ εκμηήηςκ ηαζ δ δζδαζηαθία ζε εκυηδηεξ. διακηζηυ, επίζδξ, 

είκαζ κα οπάνπεζ πνήζδ αθθααδηζηήξ ηαζ θςκδιζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ηδ ζηαδζαηή 

δδιζμονβία ημο θυβμο. Όπςξ εζπχεδηε ηαζ παναπάκς, είκαζ μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ δ 

πνμζανιμβή ηδξ δζδαζηαθίαξ ζηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε αηυιμο, εκχ εα πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ υθεξ μζ αζζεήζεζξ ημο ιαεδηή βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ. Σέθμξ, 

εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ επακαθήρεζξ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ εκμηήηςκ, ηαεχξ επίζδξ 

κα πανέπεηαζ ζηήνζλδ βζα ηδκ ηυκςζδ ηδξ αοημεηηίιδζδξ ημο ηάεε ιαεδηή. [46]  

ε υ,ηζ αθμνά ζηδκ Δθθάδα, ζημ κυιμ 2817 ημο 2000 [99], ζημ πνχημ άνενμ, 

βίκεηαζ θυβμξ βζα άημια πμο έπμοκ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. ηα άημια αοηά 

πενζθαιαάκμκηαζ άημια πμο έπμοκ δοζημθία ιάεδζδξ ελαζηίαξ ζςιαηζηχκ, 

ροπμθμβζηχκ, δζακμδηζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ. Ο 

κυιμξ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηα άημια ιε ηάπμζμο είδμοξ ακαπδνία, ηαεχξ ηαζ ηα παζδζά 

πμο πανμοζζάγμοκ εζδζηέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. Γζα πμθθά πνυκζα, δ δοζθελία ηαζ 

μζ εζδζηέξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ εεςνμφκηακ ημ ίδζμ πνάβια, εκχ ζήιενα, δ 
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δοζθελία απμηεθεί είδμξ ημοξ ηαζ πενζβνάθεηαζ ςξ έκαξ ζοκδοαζιυξ ζηακμηήηςκ ηαζ 

δοζημθζχκ [69]. 

Ο κυιμξ 2817/2000 [99] πνμαθέπεζ, επίζδξ, ηδ ιεημκμιαζία ηςκ Δζδζηχκ Σάλεςκ 

ζε Σιήιαηα Έκηαλδξ, εκχ πανάθθδθα εεζπίγμκηαζ ηαζ ηα ΚΓΑΤ  (Κέκηνα 

Γζάβκςζδξ, Απμηαηάζηαζδξ ηαζ Τπμζηήνζλδξ), ηα μπμία, ημ 2008, ιεημκμιάγμκηαζ 

ζε ΚΔΓΓΤ (Κέκηνα Γζαθμνμδζάβκςζδξ, Γζάβκςζδξ ηαζ Τπμζηήνζλδξ αηυιςκ ιε 

εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ). ημ κυιμ αοηυ, επζπνυζεεηα, μνζμεεηείηαζ μ υνμξ 

«Γοζθελία», πενζβνάθμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζ δίκμκηαζ ηαηεοεοκηήνζεξ 

μδδβίεξ πνμξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαζ πζμ μοζζαζηζηή ακηζιεηχπζζδ 

ηςκ δοζημθζχκ [69]. 

Σέθμξ, δ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε δοζθελία μθείθεζ κα βίκεηαζ πνμθμνζηά, 

δεδμιέκςκ ηςκ δοζημθζχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ιαεδηέξ αοημί κα απμηοπχζμοκ 

βναπηά ηζξ ζηέρεζξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ηδκ απμηηδεείζα βκχζδ ημοξ [100]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ηλεκτρονικό Μϊθηςη και Σεχνολογύα Ροόσ Εργαςιών 

 

3.1 Ειςαγωγό 
 

Με ηδκ ακάπηολδ ημο δζαδζηηφμο, υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ μνβακζζιμί πνμζπάεδζακ 

κα εκζςιαηχζμοκ ηζξ οπδνεζίεξ πμο αοηυ πνμζέθενε. Έηζζ, ζε μ,ηζ αθμνά ζημκ 

ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ, άνπζζακ κα οζμεεημφκηαζ εηπαζδεοηζηά πενζαάθθμκηα ηα 

μπμία εα ελοπδνεημφζακ ηζξ ακάβηεξ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ. Σα ζοζηήιαηα 

δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ ιε αάζδ ηδκ ηεπκμθμβία νμήξ ενβαζίαξ έβζκακ ακαβηαία, έηζζ 

χζηε κα πναβιαημπμζδεεί αοηυξ μ ζημπυξ.  

Σα ζοζηήιαηα αοηά αμδεμφκ μοζζαζηζηά ζηδκ ελαημιζηεοιέκδ εηπαίδεοζδ, ζε 

αοηή δδθαδή πμο είκαζ πνμζανιμζιέκδ ζηζξ ακάβηεξ ημο εηάζημηε ακενχπμο. Γζα 

πανάδεζβια, άημια ηα μπμία ενβάγμκηαζ ηαζ δε ιπμνμφκ κα έπμοκ άιεζδ πνυζααζδ 

ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ θμνείξ, ή πμο απαζημφκ ιζα εοεθζλία ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία, ιπμνμφκ κα ελοπδνεηδεμφκ ιέζς ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ.  

Απαζηείηαζ, θμζπυκ, δ οζμεέηδζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πμο εα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ 

ηςκ ακενχπςκ ηαζ πμο εα ημοξ αμδεήζμοκ μοζζαζηζηά, πανέπμκηάξ ημοξ ηαζ ηδκ 

ηαηάθθδθδ οπμζηήνζλδ βζα άιεζδ ιάεδζδ, ιε ορδθυηενα απμηεθέζιαηα ζε υ,ηζ 

αθμνά ζηδκ ηαηάηηδζδ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ. Ζ ηεπκμθμβία νμήξ ενβαζίαξ 

(workflow technology) θαίκεηαζ πςξ είκαζ ζηακή κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ αοηέξ. 

Παναηάης ακαθφμκηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ οζμεέηδζδξ αοηήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, 

υπςξ ηαζ ιενζηά παναδείβιαηα οζηδιάηςκ Ζθεηηνμκζηήξ Μάεδζδξ πμο ααζίγμκηαζ 

ηδκ ηεπκμθμβία νμήξ ενβαζίαξ, έηζζ χζηε κα ακαδεζπεεί δ αιεζυηδηά ηδξ ηαζ δ 

μοζζαζηζηή ηδξ ζοιαμθή ζηδκ ελαημιζηεοιέκδ ιάεδζδ, ηάηζ πμο είκαζ ζδιακηζηυ 

ηυζμ βζα ημκ εηπαζδεουιεκμ, υζμ ηαζ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ. 
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3.2 Βαςικϋσ ϋννοιεσ 

3.2.1 Μοντϋλο Διαδικαςύασ 

Σμ ιμκηέθμ δζαδζηαζίαξ (process model) πενζβνάθεζ ημ πχξ δμιείηαζ ιζα 

επζπεζνδζζαηή δζαδζηαζία ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ ηαζ μνίγεζ υθεξ ηζξ πζεακέξ 

δζαδνμιέξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ πμο ηαεμνίγμοκ ημ πμζεξ 

δζαδνμιέξ εα αημθμοεδεμφκ ή ηζξ εκένβεζεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Σμ ιμκηέθμ δζαδζηαζίαξ απμηεθεί έκα πνυηοπμ ζημ 

μπμίμ ανπζημπμζείηαζ δ δζαδζηαζία ηαζ δδιζμονβείηαζ πανάθθδθα έκα ζηζβιζυηοπμ 

(instance) ημο ιμκηέθμο, ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ «ζηζβιζυηοπμ δζαδζηαζίαξ» (process 

instance) [81]. 

Όηακ δ επζπεζνδζζαηή δζαδζηαζία ή ιένμξ αοηήξ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ 

ημο Ζ/Τ, ηυηε ακαθενυιαζηε ζηζξ νμέξ ενβαζίαξ [59], ηαζ ημ ζφκμθυ ημοξ απμηεθεί 

έκα ιμκηέθμ νμήξ ενβαζίαξ (Workflow Model) [81]. 

 

 

Δηθόλα 8: Γηαδηθαζίεο θαη Ρνέο Δξγαζίαο [81] 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα πνμβνάιιαηα πμο εηηεθμφκ ηζξ νμέξ ενβαζίαξ ιπμνεί κα 

είκαζ οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Ρμήξ Δνβαζίαξ (ΓΡΔ) ή ελεζδζηεοιέκεξ εθανιμβέξ 

πμο οθμπμζμφκ ημ ιμκηέθμ [81]. 

Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ δζαπείνζζδ ηςκ νμχκ ενβαζίαξ, εα πνέπεζ κα 

οπάνπεζ ζοκδοαζιυξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ (δ θμβζηή), δ μνβάκςζδ ηςκ αηυιςκ πμο 

ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηαζ δ οπμδμιή ηςκ πυνςκ πμο απαζημφκηαζ (οπμθμβζζηήξ 
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ηαζ πνμβνάιιαηα) [81]. Οπυηε, ζοιπεναίκμοιε υηζ μζ νμέξ ενβαζίαξ απμηεθμφκηαζ 

απυ ηνεζξ δζαζηάζεζξ: 

 Σδ θμβζηή δζαδζηαζία (process logic) πμο ηαεμνίγεζ ημ ηζ πνέπεζ κα 

εηηεθεζηεί, ημ What, πμζεξ είκαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ιε πμζα ζεζνά 

πνέπεζ κα βίκμοκ 

 Σμκ μνβακζζιυ (organization), ημ Who 

 Σδκ ηεπκμθμβία ηςκ πθδνμθμνζχκ (information technology), to Which, 

δδθαδή ημ πμζμζ είκαζ μζ πθδνμθμνζαημί πυνμζ πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα 

εηηεθεζηεί δ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία 

3.2.2 Χρόςτεσ Ροόσ Εργαςιών 
Οζ πνήζηεξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ νμχκ ενβαζίαξ είκαζ μζ ελήξ [81]: 

o Σεθζημί πνήζηεξ (end users) πμο εηηεθμφκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

o Γζαπεζνζζηήξ ζοζηήιαημξ (system administrator) πμο έπεζ ηδ ζοκμθζηή 

εοεφκδ ημο ΓΡΔ 

o Γζαπεζνζζηήξ θεζημονβίαξ (operation administrator) πμο έπεζ ηδκ εοεφκδ 

βζα ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ 

o Γζαπεζνζζηήξ δζαδζηαζζχκ (process administrator) πμο παναημθμοεεί ημ ακ 

δ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ βίκεηαζ ηαηά ημκ ηνυπμ πμο πνέπεζ ιε αάζδ 

ηζξ πνμδζαβναθέξ 

3.2.3 Buildtime /Runtime 

Ζ ακάπηολδ ιζαξ νμήξ ενβαζίαξ απαζηεί ηάπμζεξ ζοβηεηνζιέκεξ δζαδζηαζίεξ, μζ 

μπμίεξ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δφμ θάζεζξ: ζηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ (built time) 

ηαζ ζηδ θάζδ ηδξ εηηέθεζδξ (run time) [27]. 

Ζ θάζδ ζπεδίαζδξ απμηεθείηαζ απυ: 

 ημ ζπεδζαζιυ εκυξ αθδνδιέκμο ιμκηέθμο δζαδζηαζίαξ ηαηά ηδκ μπμία 

πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνα ενβαθεία ααζζζιέκα είηε ζηδκ UML είηε ζηδκ 

BPMN 

 ημ ζπεδζαζιυ ιμκηέθμο δζαδζηαζίαξ ιε αάζδ ηάπμζα orchestration 

language υπςξ δ XRDL ηαζ πνδζζιμπμζεί ενβαθεία υπςξ ημ JBoss, 

BONITA, ORACLE BPEL process manager 

 ηδκ πνμζμιμίςζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ δζαδζηαζίαξ 
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 ηδκ εκζςιάηςζδ ηαζ ημ ακέααζια ηδξ δζαδζηαζίαξ ζε ηάπμζμκ server 

Ζ θάζδ εηηέθεζδξ απμηεθείηαζ απυ: 

 ηδκ εηηέθεζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδκ παναβςβή ζηζβιζμηφπςκ, ιέζς 

ενβαθείςκ υπςξ ημ WfMopen ή ημ ActiveBPEL 

 ημκ έθεβπμ, ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ 

3.2.4 Κατηγοριοπούηςη ροόσ εργαςύασ 
Μζα ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ νμχκ ενβαζίαξ είκαζ δ αηυθμοεδ [81]:  

 Ζ ηαηδβμνία collaborative workflows παναηηδνίγεηαζ απυ επζπεζνδιαηζηή 

αλία, απμηεθεί ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ θίβεξ θμνέξ ηαζ είκαζ ζδιακηζηέξ 

βζα ηδκ επζηοπία ηδξ ακηίζημζπδξ επζπείνδζδξ, εκχ είκαζ ιζα ανηεηά 

ζφκεεηδ δζαδζηαζία. 

 Ζ ηαηδβμνία ad hoc workflows απμηεθείηαζ απυ νμέξ πμο έπμοκ παιδθή 

επζπεζνδιαηζηή αλία, παιδθυ νοειυ επακάθδρδξ ηαζ δεκ έπμοκ 

ηαεμνζζιέκδ δμιή. 

 Ζ ηαηδβμνία administrative workflows έπεζ νμέξ παιδθήξ επζπεζνδιαηζηήξ 

αλίαξ, ιε ορδθυ, ςζηυζμ, νοειυ επακάθδρδξ, εκχ απμηεθμφκ ηοπζηέξ 

δζμζηδηζηέξ δζαδζηαζίαξ 

 Ζ ηαηδβμνία production workflows έπεζ νμέξ ορδθήξ επζπεζνδιαηζηήξ 

αλίαξ ιε ορδθυ νοειυ επακάθδρδξ, εκχ μζ νμέξ ηδξ οθμπμζμφκ ηδκ ηφνζα 

επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα. 

3.3 Ροό Εργαςύασ Μϊθηςησ/Διδαςκαλύασ 
 

ε υ,ηζ αθμνά ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ, ακ δεπημφιε υηζ δ εηπαίδεοζδ 

απμηεθεί ηαζ αοηή ιζα επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ηυηε μζ νμέξ ενβαζίαξ ιπμνμφκ 

κα ηάκμοκ ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία πζμ εφημθδ. 

Ζ ηεπκμθμβία νμήξ ενβαζζχκ ιπμνεί κα πανέπεζ οπμζηήνζλδ ζηδκ δθεηηνμκζηή 

ιάεδζδ ηαεχξ ακαεέηεζ ηδ ζςζηή ενβαζία αοηυιαηα, ζηα ζςζηά πνμκζηά πθαίζζα 

ηαζ ζημ ζςζηυ ιαεδηή, ιαγί ιε ημοξ πυνμοξ πμο εα ημο πνεζαζημφκ, εκχ επζηνέπεζ, 

πανάθθδθα, ζημοξ ιαεδηέξ κα ενβαζημφκ ζημοξ δζημφξ ημοξ νοειμφξ. Δπίζδξ, 
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ζδιακηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα παναημθμφεδζδξ 

δναζηδνζμηήηςκ είηε ζε αημιζηυ επίπεδμ είηε ζε μιαδζηυ [72]. 

Σέθμξ, ζηα πθαίζζα ηδξ δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ, μζ νμέξ ενβαζίαξ δζαιμνθχκμοκ 

ηα ελήξ οπμζοζηήιαηα: δζδαζηαθίαξ, ιάεδζδξ, δζαπείνζζδξ ηαζ ηεπκζηήξ οπμδμιήξ 

[61]. 

Οζ νμέξ δζδαζηαθίαξ (teaching workflow) πενζθαιαάκμοκ ημ ζπεδζαζιυ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζεκανίμο, ηδκ πνμεημζιαζία ηαζ πανάδμζδ ημο οθζημφ ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ – οπμζηήνζλδ ηςκ ιαεδηχκ, μζ νμέξ ιάεδζδξ (learning workflow) ηδ 

ιεθέηδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζεκανίμο ηαζ ηδκ απμδμπή ημο οθζημφ, αζηήζεςκ, υπςξ 

ηαζ ηδκ ελέηαζδ. Οζ νμέξ δζαπείνζζδξ (admin workflow) πενζθαιαάκμοκ ηδκ 

οπμζηήνζλδ δζδαζηαθίαξ, ιάεδζδξ, δζαπείνζζδξ εββνάθςκ ηθπ, ηαζ ηέθμξ, μζ νμέξ 

ηεπκζηήξ οπμδμιήξ (infrastructure workflow) ηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ πθαηθυνιαξ, ηδκ 

πανμπή ηςκ ηαηάθθδθςκ ενβαθείςκ βζα ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ 

πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηδξ πθαηθυνιαξ. 

3.4 Πλεονεκτόματα Διαδικαςιοςτρεφών υςτημϊτων 

Ηλεκτρονικόσ Μϊθηςησ 
 

Ζ ναβδαία ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ πμθθέξ θμνέξ ςεεί ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα 

πνδζζιμπμζμφκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ηζξ πθαηθυνιεξ χζηε κα βίκεηαζ δ δζδαζηαθία 

ιέζς δζαδζηηφμο. Αοηυ, δεδμιέκςκ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ 

Μάεδζδξ πμο έπμοκ πνμακαθενεεί, ηαεζζηά ηδ δζδαζηαθία αοημφ ημο ηνυπμο πζμ 

πνμζζηή ζημκ εηπαζδεουιεκμ, ηαεχξ ημο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεήζεζ ημ 

ιάεδιά ημο ζε ιδ πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ πχνμ. Χζηυζμ, ημ βεβμκυξ υηζ δ θοζζηή 

πανμοζία ημο δαζηάθμο δεκ οθίζηαηαζ, δδιζμονβμφκηαζ άθθα ενςηήιαηα ακαθμνζηά 

ιε ηδκ πνμζανιμβή ηςκ πθαηθυνιςκ αοηχκ ζηζξ εηάζημηε ακάβηεξ ημο ηάεε 

εηπαζδεουιεκμο.  

ηα οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Ζθεηηνμκζηήξ Μάεδζδξ πμο ήδδ οπάνπμοκ, 

πανέπμκηαζ δζάθμνα ενβαθεία πμο ηάκμοκ ηδ δμοθεία ημο εηπαζδεοηζημφ πζμ εφημθδ. 

Σα ενβαθεία αοηά είκαζ ηα ελήξ [53]: 
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 οββναθήξ ηαζ πανμοζίαζδξ πενζεπμιέκμο, υπςξ είκαζ μζ επελενβαζηέξ 

ηεζιέκμο, πμθοιέζςκ ηθπ 

 Αλζμθυβδζδξ, υπςξ δ πανμπή αοηυιαηςκ ημοίγ ιε δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ 

πμθθχκ ενςηήζεςκ 

 Γζαπείνζζδξ ιαεδηχκ, υπςξ δ ααειμθυβδζδ, δ ελαβςβή απμηεθεζιάηςκ 

ηθπ 

 Γζαπείνζζδ ιαεδιάηςκ, υπςξ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ παναιεηνμπμίδζδ ή δ 

εζζαβςβή ιεηαδεδμιέκςκ 

 Γζμζηδηζηήξ οπμζηήνζλδξ υπςξ μζ θμβανζαζιμί πνδζηχκ, δ αζθάθεζα 

 φβπνμκδξ ηαζ αζφβπνμκδξ επζημζκςκίαξ, υπςξ ηα θυνμοιξ, ηα ηζαη νμοιξ 

ηθπ. 

Πανυθα, υιςξ, ηα ενβαθεία πμο πνμζθένμοκ, δ παναδμπή υηζ οζηενμφκ ζε ηάπμζα 

ζδιεία, είκαζ ακαπυθεοηηδ. Έηζζ, ηα ιεζμκεηηήιαηα, υπςξ πνμηφπημοκ, είκαζ ηα ελήξ 

[35]: 

 Τπμζηδνίγμοκ ιειμκςιέκεξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ  

 Ζ εκζςιάηςζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ενβαθείςκ, ηδ ζηζβιή πμο βίκμκηαζ 

δζαεέζζια, είκαζ δφζημθδ 

 Γφζημθδ είκαζ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ ιαεδηχκ 

 Ζ φπανλδ πμθθχκ ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ ιέζα ζημ ίδζμ εηπαζδεοηζηυ 

παηέημ οπμζηδνίγεηαζ, δεκ οπμζηδνίγεηαζ υιςξ δ αθθδθεπίδναζή ημοξ 

 Γεκ οπάνπεζ μθμηθήνςζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πμο οπμζηδνίγμοκ ηζξ 

δζάθμνεξ πθεονέξ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ 

 

Γεδμιέκςκ ηςκ ανκδηζηχκ ζημζπείςκ πμο πνμακαθένεδηακ, ηαείζηαηαζ 

απαναίηδημ κα ανεεμφκ ηα ζημζπεία εηείκα πμο εα πανέπμοκ ηάπμζα εοεθζλία, ηονίςξ 

ζε υ,ηζ αθμνά ζημ πνυκμ ηαζ ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ. Θα ήηακ ζηυπζιμ μζ ιαεδηέξ 

κα ιπμνμφκ κα έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ μπμηεδήπμηε ηαζ ιαηνζά απυ 

αοζηδνά πνμκμδζαβνάιιαηα, εκχ εα πνέπεζ δ δζαδζηαζία ιάεδζδξ κα είκαζ 

πνμζανιμζιέκδ ζηζξ ακάβηεξ, ημ ζηοθ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ημο ιαεδηή, ιε έκακ 

εηπαζδεοηζηυ μ μπμίμξ εα ηαεμδδβεί ηδ δζαδζηαζία, πνμζπαεχκηαξ κα επζηφπεζ πζμ 

μοζζαζηζηά απμηεθέζιαηα. 
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Απυ ηδκ παναηάης ακάθοζδ ηςκ ήδδ οπανπμοζχκ πθαηθυνιςκ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ζοζηδιάηςκ δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ, πνμηφπημοκ ηα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ 

πνήζδξ ημοξ, ιε ηδ πνήζδ ηςκ νμχκ ενβαζίαξ: 

 Ζ δζελαβςβή ημο ιαεήιαημξ ιπμνεί κα αεθηζζημπμζδεεί απυ ηδκ 

αοημιαημπμίδζδ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ 

 Ζ εκζςιάηςζδ κέςκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ηαεχξ ηαζ μ 

ζοκημκζζιυξ ημοξ 

 Ζ ζοκμθζηή οπμζηήνζλδ ηδξ δζαπείνζζδξ εκυξ ιαεήιαημξ 

 Ζ δοκαηυηδηα πμο πανέπεηαζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα παναημθμοεεί αήια 

πνμξ αήια ηδκ πμνεία ηςκ ιαεδηχκ, ηαζ δ πανμπή ακαηνμθμδυηδζδξ υηακ 

ηνζεεί ζηυπζιμ 

 Ζ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ εοέθζηηςκ ιαεδιάηςκ ζφιθςκα ιε έκα 

πθαίζζμ ηαζ υηακ είκαζ απαναίηδημ 

 Ζ δοκαηυηδηα μπηζημπμίδζδξ ηδξ ιάεδζδξ, χζηε κα βκςνίγμοκ υθμζ μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ ημ ζδιείμ ζημ μπμίμ ανίζημκηαζ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο εηηέθεζακ, ηδκ πνυμδυ ημοξ ηθπ 

 Ζ ζοκενβαηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ βζα ηδ δζεηπεναίςζδ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ πμο ημοξ ακαηίεεηαζ 

 Ζ δοκαηυηδηα εφημθδξ αθθαβήξ ηςκ ιαεδζζαηχκ υνςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ 

 

3.5 Ενδεικτικϊ Διαδικαςιοςτρεφό υςτόματα Ηλεκτρονικόσ 

Μϊθηςησ 

 

ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ πμθθά ζοζηήιαηα Ζθεηηνμκζηήξ Μάεδζδξ 

πμο ααζίγμκηαζ ζηδκ Σεπκμθμβία Ρμχκ Δνβαζίαξ. Δκδεζηηζηά πενζβνάθμκηαζ ηα 

αηυθμοεα: 

3.5.1 E - tutoring 
Ζθεηηνμκζηή πθαηθυνια ιέζς ηδξ μπμίαξ οπάνπεζ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ 

εηπαζδεοηζημφ ηαζ εηπαζδεουιεκςκ. Οζ ηφνζεξ θεζημονβίεξ ημο ζοζηήιαημξ  [36]: 
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 Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ πθάκςκ ημο ηάεε ιαεήιαημξ, δδθαδή ημ πμζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ εα πνέπεζ κα αημθμοεήζμοκ ιαεδηέξ ηαζ εηπαζδεοηζημί 

βζα κα μθμηθδνςεεί δ δζαδζηαζία 

 Ζ δζαπείνζζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ πθάκςκ, δδθαδή δ ηνμπμπμίδζή ημοξ ή δ 

δζαβναθή ημοξ ή υπμζα άθθδ αθθαβή ιπμνεί κα βίκεζ 

 Ζ ζοκεπήξ παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ηςκ ιαεδηχκ 

 Ζ επζημζκςκία ιεηαλφ εηπαζδεοηχκ ηαζ εηπαζδεομιέκςκ ιέζς ημο 

δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο 

Βαζζημί πνήζηεξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ μζ εηπαζδεουιεκμζ, μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ 

υζμζ ζοββνάθμοκ ημ οθζηυ πμο δζαιμζνάγεηαζ. Ζ είζμδμξ ζημ ζφζηδια πανμοζζάγεηαζ 

ζηδκ ελήξ εζηυκα 

 

 

Δηθόλα 9: Αξρηθή ζειίδα E – tutoring [81] 

 

Ζ δδιζμονβία εκυξ ιαεήιαημξ πνμτπμεέηεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα αημθμοεήζεζ 

ηάπμζα αήιαηα πμο ημκ ηαηεοεφκμοκ πνμξ ημκ ζηυπμ ημο. Ακαθοηζηυηενα 
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ΒΗΜΑ 1ν  

Ο εηπαζδεοηζηυξ πενζβνάθεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζε αοηυκ ηαζ 

ζημκ εηπαζδεουιεκμ  

 

 

Δηθόλα 10: Γεκηνπξγία δξαζηεξηνηήηωλ [81] 

 

ΒΗΜΑ 2ν 

Έπεζηα, εα πνέπεζ κα ηαεμνίζεζ ημ πμζεξ είκαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

ακηζζημζπμφκ ζημκ ίδζμ ηαζ πμζεξ ζημκ εηπαζδεουιεκμ 
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Δηθόλα 11: Αληηζηνίρηζε δξαζηεξηνηήηωλ θαη ξόιωλ [81] 

 

ΒΗΜΑ 3ν 

Ο εηπαζδεοηήξ ζοκδέεζ ημκ ηάεε νυθμ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ δναζηδνζυηδηεξ 

 

 

Δηθόλα 12: ύλδεζε δξαζηεξηνηήηωλ θαη ξόιωλ [81] 
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ΒΗΜΑ 4ν  

Ο εηπαζδεοηήξ πανμοζζάγεζ ακαθοηζηά ηζξ ενβαζίεξ πμο πνέπεζ κα βίκμοκ 

 

 

Δηθόλα 13: Πιάλν καζήκαηνο [81] 

 

Ζ μπηζημπμίδζδ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ελήξ 

 

 

Δηθόλα 14: Οπηηθνπνίεζε πιάλνπ καζήκαηνο [81] 
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Δκχ δ παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ηςκ ιαεδηχκ απμηοπχκεηαζ ςξ ελήξ 

 

 

Δηθόλα 15: Καηάζηαζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ πνπ εθηεινύλ νη καζεηέο [81] 

 

3.5.2 Flex – El  
Σμ Flex – El δδιζμονβήεδηε απυ ημ πακεπζζηήιζμ Queensland ηδξ Αοζηναθίαξ ημ 

Μάνηζμ ημο 2000 ηαζ έπεζ ςξ ζημπυ ηδ δδιζμονβία εκυξ εοέθζηημο ιαεδημηεκηνζημφ 

πενζαάθθμκημξ ιάεδζδξ, ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηζξ νμέξ ενβαζίαξ ηαζ ζε κέεξ 

εηπαζδεοηζηέξ ζηναηδβζηέξ [53] 

Ζ θμβζηή ημο Flex – El ζηδνίγεηαζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ μδδβμφ ιεθέηδξ βζα ηάεε 

έκα απυ ηα ιαεήιαηα, πμο δζαθένεζ απυ ηδκ παναδμζζαηή μνβάκςζδ ημο ιαεήιαημξ 

ζε πανάβμκηεξ υπςξ μ πνυκμξ ηαζ δ αθθδθμοπία ιεηαλφ δναζηδνζμηήηςκ ιεθέηδξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ [35]. 

Ζ δμιή ημο απεζημκίγεηαζ ςξ ελήξ: 
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Δηθόλα 16: Γνκή καζήκαηνο ζην Flex – el [81] 

 

Οζ ζηυπμζ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ είκαζ [53]: 

1. Ζ πανμπή δοκαηυηδηαξ εββναθήξ απυ ιένμοξ ηςκ ιαεδηχκ μπμζαδήπμηε 

ζηζβιή 

2. Ζ πανμπή δοκαηυηδηαξ ζημοξ ιαεδηέξ βζα επζθμβή ημο εηπαζδεοηζημφ 

οθζημφ, ακάθμβα ηα εκδζαθένμκηά ημοξ ηαζ ημ ζηοθ ημοξ 

3. Ζ πανμπή δοκαηυηδηαξ ζημοξ ιαεδηέξ κα επζθέλμοκ ημ ιαεδζζαηυ 

ιμκμπάηζ πμο ακηζζημζπεί ζηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ημοξ 

4. Ζ εκζςιάηςζδ ενβαθείςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία 

αθθά ηαζ ιε ηζξ οπμζηδνζηηζηέξ δζαδζηαζίεξ 

5. Ζ πανμπή οπμζηήνζλδξ ηαζ ηαεμδήβδζδξ ιε ηδκ πανμπή 

ακαηνμθμδυηδζδξ 

6. Ζ πανμπή δοκαηυηδηαξ ζημοξ ιαεδηέξ κα μθμηθδνχζμοκ ηα ηεζη υπμηε 

επζεοιμφκ 

7. Ζ πανμπή ηδξ δοκαηυηδηαξ κα αθέπμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ πμνεία ηςκ 

οπμθμίπςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ κα ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα ακηαθθάζζμοκ 

βκχιεξ 

8. Ζ πανμπή εφημθδξ εκζςιάηςζδξ κέςκ ενβαθείςκ ηαζ πυνςκ 
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Ζ ανπζηεηημκζηή ημο ζοζηήιαημξ απμηοπχκεηαζ ςξ ελήξ: 

 

 

Δηθόλα 17: Αξρηηεθηνληθή Flex – el [81] 

 

Όπςξ παναηδνείηαζ ηαζ ζημ ζπήια, δ εζζαβςβή ηςκ πνδζηχκ (εηπαζδεοηέξ ηαζ 

εηπαζδεουιεκμζ) βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο Browser, εκχ, υπςξ αθέπμοιε, μζ 

εηπαζδεοηζημί, ιέζς ηδξ ηεπκμθμβίαξ νμήξ ενβαζζχκ, είκαζ αοημί πμο μνίγμοκ ηδ 

δζαδζηαζία ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ DSTC FlowMake. Μεηά ηδκ 

μθμηθήνςζδ ημο ζπεδζαζιμφ, ημ οθζηυ ακεααίκεζ ζημκ Microsoft SQL Server 2000, 

ζημκ μπμίμ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ζηζβιζυηοπα βζα ηάεε ιία εηηέθεζδ ημο ιμκηέθμο 

δζαδζηαζίαξ [53]. Σμ ιμκηέθμ βίκεηαζ exported ζημ workflow repository ηαζ πανέπεζ 

ημ process template ζημ μπμίμ μνίγεηαζ δ ζεζνά ιε ηδκ μπμία εα εηηεθεζηεί δ ηάεε 

δναζηδνζυηδηα ζημ ιάεδια, εκχ βζα ηάεε ιάεδια ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ 

πενζζζυηενα ημο εκυξ templates [81]. 

ηδκ εζηυκα πμο αημθμοεεί, πανμοζζάγεηαζ έκα ηέημζμ πνυηοπμ, υπμο ημ ηάεε 

ιάεδια ζοκδέεηαζ ιε έκα ή πενζζζυηενα πνυηοπα νμήξ ενβαζίαξ, ηα μπμία ηαζ 

ηαεμνίγμοκ ηδ ζεζνά ιε ηδκ μπμία εα θάαμοκ πχνα μζ δναζηδνζυηδηεξ. Έηζζ ιπμνμφκ 

μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ δζαδζηαζία κα ηαηαθάαμοκ ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ νμχκ 

ενβαζίαξ ηαζ δζαδζηαζίεξ θήρδξ απμθάζεςκ. Οζ ιαεδηέξ, επίζδξ,  ιπμνμφκ κα έπμοκ 
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ηαθφηενδ επμπηεία ηδξ πνμυδμο ημοξ ηαζ ηδξ ιεθέηδξ ημοξ, εκχ μζ εηπαζδεοηζημί 

ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκ ηδκ πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ [81]. 

 

 

Δηθόλα 18: Αλαπαξάζηαζε κνληέινπ δηαδηθαζίαο [81] 

 

Ζ δζαθμνά ημο Flex-el απυ ηα οπυθμζπα πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ θαίκεηαζ κα είκαζ 

δ απμοζία πχνμο ζημκ μπμίμ εα ιπμνμφκ κα ζοκμιζθμφκ μζ ιαεδηέξ. Ζ επζημζκςκία 

πανέπεηαζ ιυκμ πνμξ ηα άημια ηα μπμία ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα δναζηδνζυηδηα [81]. 

 

3.5.3 Virtual Campus 
Καηαζηεοάζηδηε απυ ημ Polytecnico di Milano ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ ααζζηά 

οπμζοζηήιαηα: ημ πενζαάθθμκ ζοββναθήξ ηαζ ημ παναβςβζηυ πενζαάθθμκ.  ημ 

πενζαάθθμκ ζφκηαλδξ, μζ εηπαζδεοηζημί – ζοββναθείξ – δζμνβακςηέξ ιπμνμφκ κα 

δδιζμονβήζμοκ ή κα ηνμπμπμζήζμοκ ηα ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα πμο έπμοκ ήδδ 

πνδζζιμπμζδεεί. οιιεηέπμοκ 3 απυ ημοξ 5 ααζζημφξ πνήζηεξ ημο ζοζηήιαημξ, ηαζ 
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αοημί είκαζ μζ ζοββναθείξ ηςκ αημιζηχκ ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ, μζ ζοββναθείξ 

ηςκ ζφκεεηςκ ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ μζ ηαεδβδηέξ, μζ μπμίμζ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ ημκ επελενβαζηή εηείκμ πμο εα ημοξ αμδεήζεζ κα εηηεθέζμοκ ηδ 

δμοθεζά ημοξ. 

 ημ παναβςβζηυ πενζαάθθμκ, ηφνζα αάζδ απμηεθεί δ process engine, ιδπακή 

νμήξ ενβαζίαξ, ιέζς ηδξ μπμίαξ εηηεθείηαζ δ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία ηυζμ ζε αημιζηυ 

υζμ ηαζ ζε μιαδζηυ επίπεδμ. [81].  ημ παναβςβζηυ πενζαάθθμκ ακήηεζ ημ ενβαθείμ 

εθέβπμο (tutoring and validation module), ημ μπμίμ ηαηαβνάθεζ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ 

ιαεδηχκ ηαζ δδιζμονβεί έκα πνμθίθ ημοξ, πνήζζιμ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ, ηαεχξ, 

ιέζς αοημφ ιπμνεί κα πανέπεζ ιεηά ηδκ ηαηάθθδθδ ακαηνμθμδυηδζδ [14]. Αοηυ 

ζοιααίκεζ ιέζς ηδξ profile engine, δ μπμία δδιζμονβεί ηα πνμθίθ ακάθμβα ιε ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο ιαεδηή. Έηζζ, δδιζμονβμφκηαζ ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ πνμθίθ 

[14]: 

Πξνθίι γλώζεο ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ πθδνμθμνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ 

χνεξ πμο δαπάκδζε μ εηπαζδεουιεκμξ ιεθεηχκηαξ ηα ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα, υπςξ 

ηαζ ηζξ αλζμθμβήζεζξ ημο 

Μαζεζηαθόο ηξόπνο, ημ μπμίμ αθμνά ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πμζυηδηα επζημζκςκίαξ πμο απέηηδζε μ εηπαζδεουιεκμξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο βζα 

ηδ δζεηπεναίςζδ ιζαξ ενβαζίαξ 

Σξόπνο ζπκπεξηθνξάο πμο ακαθένεηαζ ζημ ηαηά πυζμ μ εηπαζδεουιεκμξ 

πνδζζιμπμίδζε επανηχξ υθεξ ηζξ εθανιμβέξ πμο ημοξ πανέπμκηακ. 

Σμ Tutoring module πνμηείκεζ, βεκζηά, εκαθθαηηζηά ιμκμπάηζα ηαζ οθζηυ πμο εα 

ιπμνμφζε κα απμδεζπεεί πνήζζιμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηάπμζμ άθθμ, εκχ ημ Validation 

module πανέπεζ πθδνμθμνίεξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ζπεηζηά ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ημ 

πνμθίθ ηςκ εηπαζδεουιεκςκ. 

Μέζα ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο Virtual Campus παναηδνμφκηαζ ηνία επίπεδα: ημ 

επίπεδμ επακαπνδζζιμπμίδζδξ (reusable level), ημ δζδαηηζηυ επίπεδμ (didactical 

level) ηαζ ημ παναβςβζηυ επίπεδμ (fruition level) [9]. 
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Δηθόλα 19: Αξρηηεθηνληθή Virtual Campus 

 

Σμ επίπεδμ επακαπνδζζιμπμίδζδξ είκαζ αοηυ ζημ μπμίμ μνίγμκηαζ ηα δμιδιέκα 

ιαεήιαηα πμο απμηεθμφκ ημ δζδαηηζηυ οθζηυ ηαζ πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ιζα 

θμβζηή ζεζνά. ε υ,ηζ αθμνά ζηα ακηζηείιεκα ιάεδζδξ, εα πνέπεζ κα είκαζ 

μνβακςιέκα, πνδζζιμπμζχκηαξ ηέζζενζξ θμβζηέξ ζπέζεζξ: IsRequiredBy, 

IsAlternativeTo, References, RequiresOnFailure. Με ηζξ ηέζζενζξ αοηέξ ζπέζεζξ 

δίκμκηαζ πενζμνζζιμί. 

Σμ δζδαηηζηυ επίπεδμ είκαζ αοηυ πμο μνίγεζ πμζμζ δνυιμζ ιπμνμφκ κα δζαβναθμφκ 

απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ, εκχ ημ παναβςβζηυ επίπεδμ δείπκεζ ημ ζδιείμ ζημ μπμίμ 

ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ θεπημιένεζεξ πμο κα μδδβμφκ ζημκ μνζζιυ έημζιςκ 

ιαεδιάηςκ. ημ ηεθεοηαίμ επίπεδμ, μζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ κα πνμζεέζμοκ 

δζδαηηζηέξ μκηυηδηεξ, πανέπμκηαξ έημζια πνμβνάιιαηα ζημοξ ιαεδηέξ πνμξ πνήζδ 

[81]. 

Χζηυζμ, βζα κα ιπμνέζμοκ κα εηηεθεζημφκ μζ δζαδζηαζίεξ, απαζηείηαζ δ  πνήζδ 

ηάπμζςκ ενβαθείςκ, υπςξ ημ Microsoft PowerPoint, Acrobat Reader ηθπ, εκχ 

ιπμνμφκ, επίζδξ, κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ενβαθεία ηα μπμία ηαηαζηεοάζηδηακ απυ 

ημκ ίδζμ θμνέα πμο δδιζμφνβδζε ηαζ ημ Virtual Campus. Ακάιεζα ζε αοηά ηα 

ενβαθεία είκαζ ηα ελήξ [56]: 

Lezi πμο επζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία εζδχκ πενζεπμιέκμο υπςξ αίκηεμ ηαζ 

πανμοζζάζεζξ 
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PeerVersy πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ μιαδζηήξ ενβαζίαξ χζηε κα 

επζηνέπεζ ηδκ αημιζηή ενβαζία, αθθά ηαζ ημ δζαιμζναζιυ ημο οθζημφ, υηακ είκαζ 

απαναίηδημ 

WebTalk πμο αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα βκςνίγμοκ ημ πμφ ανίζημκηαζ μζ 

ζοιιαεδηέξ ημοξ, υπςξ ηαζ ημοξ επζηνέπεζ κα ακηαθθάζζμοκ πθδνμθμνίεξ 

WebboardExport πμο πανέπεζ πενζαάθθμκ βζα ζογήηδζδ ηαζ πμο δδιζμονβείηαζ 

αοηυιαηα βζα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα. 

ηδ νμή ενβαζίαξ ημο Virtual Campus ζοκακημφιε [81]: 

- ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ (workflow participants), δδθαδή ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ 

ημοξ ιαεδηέξ 

- ηζξ δναζηδνζυηδηεξ (activities), δδθαδή ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ιάεδζδξ βζα 

ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ δζυνεςζδξ βζα ημοξ εηπαζδεοηέξ 

- ηα έββναθα (documents) ηα μπμία είκαζ ηα πνμσυκηα πμο πανάβμοκ μζ 

ιαεδηέξ 

- ημοξ δζαδναζηζημφξ ηακυκεξ (procedural rules) δδθαδή ηζξ ζπέζεζξ 

ακάιεζα ζημοξ ηίηθμοξ ημο ιαεήιαημξ 

 

ε υ,ηζ αθμνά ζηα ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα, έηζζ ιπμνεί κα μνζζηεί μηζδήπμηε 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ ιεηαθμνά ιζαξ ζδέαξ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ζημκ 

ιαεδηή [49]. Σα ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα (LOs) ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε αημιζηά 

ιαεδζζαηά ακηζηείιεκα (atomic learning objects) ηαζ ζε ζφκεεηα ιαεδζζαηά 

ακηζηείιεκα (complex learning objects). Σα ζφκεεηα απμηεθμφκ ζμ ζφκμθμ ηςκ 

αημιζηχκ. Οζ δφμ αοηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ πενζθαιαάκμοκ 

ηαζ ιεηαδεδμιέκα πμο απμζημπμφκ ζηδκ εφημθδ εφνεζδ ηαζ δζαπείνζζή ημοξ ζηα 

learning repositories.   

Γζα ηδκ πενζβναθή ηςκ ιαεδζζαηχκ ακηζηεζιέκςκ, ημ Virtual Campus επεηηείκεζ 

ηδ θμβζηή ημο IEEE LOM, πνδζζιμπμζχκηαξ επζπθέμκ ιεηαδεδμιέκα, υπςξ είκαζ [56] 

μ πνυκμξ θήλδξ, δ ζδζυηδηα ζοβπνμκζζιμφ, δ ζδζυηδηα εθέβπμο, δ ζδζυηδηα 

ζοκενβαζίαξ, μ ηνυπμξ επμπηείαξ, μ ααειυξ ζοιιεημπήξ ζε μιάδεξ, δ 

πνμαπαζημφιεκδ πνμκζηή έκανλδ κ.α. 
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3.5.4 COW 
Απμηεθεί ιζα ιδπακή νμήξ ενβαζίαξ πμο ακαπηφπεδηε ζημ Trigone Laboratory 

ηδξ Γαθθίαξ ηαζ οπμζηδνίγεζ ηδ δδιζμονβία εηπαζδεοηζηχκ ζεκανίςκ. Κφνζμξ ζηυπμξ 

ημο COW είκαζ κα ιπμνεί κα εκζςιαηχκεηαζ ζε δζάθμνα οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ 

Μάεδζδξ [49]. Γζ’ αοηυκ αηνζαχξ ημ θυβμ, έπεζ ηαζ ηάπμζεξ παζδαβςβζηέξ απαζηήζεζξ, 

μζ μπμίεξ ζοκμρίγμκηαζ ζηζξ παναηάης [49]: 

 Να ιπμνεί κα οπμζηδνίγεζ αημιζηέξ αθθά ηαζ μιαδζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

 Να ιπμνεί κα οπμζηδνίγεζ ηδκ επελενβαζία ημο παζδαβςβζημφ ζεκανίμο, 

δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ εηπαζδεοηζηυ κα πνμζεαθαζνεί 

δναζηδνζυηδηεξ, ακάθμβα ιε ημοξ ζηυπμοξ ημο 

 Να ιπμνεί κα οπμζηδνίγεζ ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ιμκηέθςκ ηαζ 

ζεκανίςκ πμο ήδδ οπάνπμοκ 

Καηά ηδ ιμκηεθμπμίδζδ, ημ COW οπμζηδνίγεζ ηέζζενζξ δναζηδνζυηδηεξ [49]: 

 Σδ δναζηδνζυηδηα «ιάεδζδ», δ μπμία είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ημ 

ιαεδηή, ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ, μνίγεηαζ έκαξ ιέβζζημξ πνυκμξ βζα ηδκ 

μθμηθήνςζή ηδξ. 

 Ζ δναζηδνζυηδηα «αζηήζεζξ – ηεζη», δ μπμία ζπεηίγεηαζ ηαζ αοηή ιε ημ 

ιαεδηή, ηαζ μνίγεηαζ ιε έκα πνυκμ δζάνηεζαξ ηαζ αθμνά ζε ηεζη 

πμθθαπθήξ επζθμβήξ 

 Ζ δναζηδνζυηδηα «δζυνεςζδ αζηήζεςκ» πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηαεδβδηή 

 Ζ δναζηδνζυηδηα «ζογήηδζδ» πμο ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ημοξ δφμ νυθμοξ ηαζ 

οπάνπεζ ηαζ εδχ έκαξ μνζζιέκμξ πνυκμξ βζα ηδκ έκανλή ηδξ, χζηε κα 

ιπμνμφκ μζ ζοιιεηέπμκηεξ κα ζοβπνμκζζημφκ 

 

Ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς υηζ δ COW, πένα απυ ηζξ αημιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, 

οπμζηδνίγεζ ηαζ μιαδζηέξ. Γζα ηδ ιμκηεθμπμίδζδ δναζηδνζυηδηαξ βζα ιζα μιάδα 

ιαεδηχκ, μζ δζενβαζίεξ πμο απαζημφκηαζ είκαζ μζ ελήξ [49]: 

 Με ημκ πνχημ ηνυπμ, δ δναζηδνζυηδηα μθμηθδνχκεηαζ υηακ υθμζ έπμοκ 

μθμηθδνχζεζ ηδ δναζηδνζυηδηα. 
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 Με ημκ δεφηενμ ηνυπμ, υζεξ δναζηδνζυηδηεξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ αημιζηά, 

μιαδμπμζμφκηαζ ηαζ μνίγεηαζ ιεηά έκα ζδιείμ ζημ μπμίμ εα 

ζοβπνμκίγμκηαζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ. 

 

Δηθόλα 20: Μνληέιν εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ [81] 

 

ηδκ παναπάκς εζηυκα πανμοζζάγεηαζ έκα ζεκάνζμ ηαηά ημ μπμίμ μ εηπαζδεοηζηυξ 

απμθαζίγεζ υηζ μ ηάεε ιαεδηήξ δνα ζε αημιζηυ επίπεδμ, ακαθαιαάκμκηαξ 3 

δναζηδνζυηδηεξ. Σμ ζεκάνζμ, υπςξ πανμοζζάγεηαζ, απμηεθείηαζ απυ δφμ ζεζνζαηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ μ ιαεδηήξ, υπςξ εζπχεδηε, θεζημονβεί αημιζηά, εκχ 

ζημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ένπεηαζ μ ζοβπνμκζζιυξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ, ηαεχξ 

αημθμοεεί δ ζογήηδζδ ακάιεζα ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ [81]. 

φιθςκα ιε υζα πνμακαθένεδηακ, μ πνυκμξ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ 

ζηδκ COW. Ζ δναζηδνζυηδηα εκηάζζεηαζ ζε ηάπμζα πνμκζηά πθαίζζα βζα ηδκ έκανλδ 

ή ηδκ μθμηθήνςζή ηδξ, ηάηζ πμο είκαζ μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ, ηονίςξ ζηζξ μιαδζηέξ 

ενβαζίεξ, χζηε κα οπάνπεζ ζοβπνμκζζιυξ. 
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Ακαθένεδηε επίζδξ, παναπάκς, υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα επελενβαζηεί ημ 

ακηζηείιεκμ ιάεδζδξ πμο πνυηεζηαζ κα πανέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο. Έηζζ, αοηυ πμο 

ιπμνεί κα ηάκεζ είκαζ [12]: 

 Να αθαζνέζεζ ηα εκαθθαηηζηά ιμκμπάηζα ηαζ αθήκμκηαξ ιυκμ ιία 

δζαδνμιή ή έκα ζοβηεηνζιέκμ οπμζφκμθμ ηςκ ιμκμπαηζχκ πμο ήδδ 

οπάνπμοκ 

 Να αθαζνέζεζ πνμαζνεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

 Να επζαάθεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζεζνά βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ 

παναδμηέςκ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ανϊπτυξη υςτόματοσ με βϊςη την Σεχνολογύα Ροόσ Εργαςύασ 

 

4.1 Ειςαγωγό 
 

Σμ ζφζηδια πμο ακαπηφζζεηαζ ζηδκ πανμφζα Γζπθςιαηζηή Δνβαζία ααζίγεηαζ 

ζηδκ Σεπκμθμβία Ρμήξ Δνβαζζχκ ηαζ πανέπεζ εκαθθαηηζημφξ δνυιμοξ ζημ ιάεδια 

ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Γ’ Γοικαζίμο, πανέπμκηαξ οθζηυ ζε ιαεδηέξ πμο έπμοκ δοζθελία ηαζ 

ζε ιαεδηέξ πμο δεκ έπμοκ. Δπίζδξ, πανέπεζ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηδ δοκαηυηδηα κα 

πνμζθένεζ ζημοξ ιαεδηέξ εκαθθαηηζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ επζπθέμκ αζηήζεζξ, χζηε κα 

δζεοημθφκεζ ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία βζα ημοξ ιαεδηέξ, υπςξ επίζδξ ηαζ 

δζαιμνθςηζηυ ή ηεθζηυ ηεζη ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο οπυααενμο ηςκ ιαεδηχκ 

ή ηδ ααειμθυβδζή ημοξ. 

Σμ ζφζηδια οθμπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ ημο ενβαθείμο BPM ηδξ Oracle. Δηηυξ απυ 

ηδκ ακάπηολδ ζοζηήιαημξ, έπμοκ δδιζμονβδεεί ηαζ αζηήζεζξ μζ μπμίεξ πνμζθένμκηαζ 

ζημοξ ιαεδηέξ, πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημοξ ακάβηεξ.  

Ζ οθμπμίδζδ πενζθαιαάκεζ έκα ιάεδια απυ ημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ Ηζημνίαξ πμο 

ακαθένεηαζ ζηζξ απανπέξ δζαιυνθςζδξ ημο Νεχηενμο Κυζιμο ηαζ ηονίςξ ζηα 

βεβμκυηα πμο ζοκηέθεζακ ζε μοζζαζηζηέξ αθθαβέξ. Σα βεβμκυηα πμο ελεηάγμκηαζ ζημ 

ηεθάθαζμ αοηυ είκαζ μ Γζαθςηζζιυξ, δ Αιενζηακζηή Δπακάζηαζδ, δ Γαθθζηή 

Δπακάζηαζδ ηαζ δ Ναπμθευκηεζμξ Δπμπή. Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ Ηζημνία Γ’ 

Γοικαζίμο, ζφιθςκα ιε ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, δζδάζηεηαζ δφμ χνεξ ηδκ 

εαδμιάδα [101].  

 

4.2 Περιγραφό του υςτόματοσ 

4.2.1 Σεχνολογύεσ που χρηςιμοποιόθηκαν 
Σμ Oracle BPM Studio [84] απμηεθεί ιζα εθανιμβή πμο επζηνέπεζ ηδ δζαιυνθςζδ 

επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ, δίκμκηαξ ηδκ εοηαζνία ζημ πνήζηδ κα εκζςιαηχζεζ, κα 

ζπεδζάζεζ ηαζ κα δμηζιάζεζ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ. 
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Θα πνέπεζ, ζε αοηυ ημ ζδιείμ, κα ακαθένμοιε ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο 

ενβαθείμο Oracle BPM, υπςξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ μ 

πνήζηδξ δδιζμονβεί ημ ζφζηδιά ημο. 

Έηζζ, θμζπυκ, έπμοιε: 

 Projects 

ημ ζδιείμ αοηυ, μ πνήζηδξ μνβακχκεζ ηδ δζαδζηαζία, ημοξ πνήζηεξ ηαζ υζα 

πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ 

 Processes 

ημ process δδιζμονβείηαζ μζ δζενβαζίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή εκυξ 

ηαθά δμιδιέκμο απμηεθέζιαημξ 

 Activities 

ημ ζδιείμ αοηυ δδιζμονβμφκηαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ ιε ηα transitions 

 

Δηθόλα 21: Activities ζην Oracle BPM 

 

 Gateways 

ε αοηυ ημ ημιιάηζ μνίγεηαζ ημ ακ δ ιεηάααζδ εα είκαζ conditional, δδθαδή ακ εα 

πνέπεζ κα μνζζηεί εκαθθαηηζηή δζαδνμιή, ακ εα οπάνπεζ split, δδθαδή πενζζζυηενα 

ημο εκυξ ιμκμπάηζα, or split, δδθαδή ακ εα οπάνπμοκ εκαθθαηηζηά αθθά υπζ 

απμηθεζζηζηά ιμκμπάηζα, ή multiple, δδθαδή πμθθαπθά. 
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Δηθόλα 22: Gateways ζην Oracle BPM 

 

 Events 

ημ ζδιείμ αοηυ έπμοιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυηςκ πμο ιπμνεί κα επδνεάζμοκ 

ηδ νμή ενβαζίαξ 

 

Δηθόλα 23: Events ζην Oracle BPM 

 

 Global Activities 

Σα Global Activities πεζνίγμκηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο δε ζπεηίγμκηαζ ιε ιία 

ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία, ιε ημ Global Creation κα δείπκεζ ημ νυθμ πμο εηηζκεί ηδ 

δζαδζηαζία.  

 

Δηθόλα 24: Global Activies ζην Oracle BPM 

 

 Flow 
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Ακαπανζζηά ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ ιία δζαδζηαζία ζηδκ άθθδ, ηαζ απμηοπχκεηαζ ιε 

ιμνθή αέθμοξ, πμο δείπκεζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ζηδκ μπμία ηζκείηαζ δ δζαδζηαζία. 

 

Δηθόλα 25: Flow ζην Oracle BPM 

 

Σα αέθδ πμο δείπκμοκ ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ ιία δζαδζηαζία ζηδκ άθθδ ιπμνμφκ κα 

είκαζ απθά transitions, conditionals ηαζ unconditionals, υπμο ηα conditionals 

πενζβνάθμοκ ημοξ υνμοξ ιεηάααζδξ, εκχ ηα unconditionals δδθχκμοκ ηδκ άκεο υνςκ 

ιεηάααζδ. 

 

 Roles and Participants 

Οζ νυθμζ ακηζζημζπμφκ ζημ άημιμ ημ μπμίμ εηηεθεί ηδ δζαδζηαζία, εκχ ζοιιεηέπμκηεξ 

είκαζ υθμζ μζ νυθμζ πμο ζοιιεηέπμοκ. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδξ ζςζηήξ 

θεζημονβίαξ είκαζ δ ζφκδεζδ νυθμο ηαζ ζοιιεηέπμκηα. 

 

 BPM Object 

ημ BPM Object εζζένπμκηαζ μζ ζοκζζηχζεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ηα attributes, 

methods ηαζ presentations  

 

 Variable 

Ζ ιεηααθδηή ζηδκ μπμία απμεδηεφμκηαζ μζ ηζιέξ πμο εζζένπμκηαζ ζηδ δζαδζηαζία 

 

4.2.2 χεδιαςμόσ Μαθόματοσ 
Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζηδκ ακάπηολδ ημο ιαεήιαημξ, είκαζ μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ 

κα παναηεεμφκ μζ Γεκζημί ηυπμζ ηδξ πνχηδξ εκυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ μζ Δζδζημί 

Γζδαηηζημί ηυπμζ, μζ μπμίμζ αημθμοεμφκ ηα πνυηοπα ημο αζαθίμο ημο εηπαζδεοηζημφ 

[79]. 

Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηαλζκμιία Bloom [7], μζ Γεκζημί ηυπμζ δζαιμνθχκμκηαζ 

ςξ ελήξ: 
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- Να βκςνίζμοκ μζ ιαεδηέξ ημ ηίκδια ημο Γζαθςηζζιμφ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο 

- Να βκςνίζμοκ μζ ιαεδηέξ ηα αίηζα πμο μδήβδζακ ζηδκ Αιενζηακζηή 

Δπακάζηαζδ, ηα αίηζα δζαπςνζζιμφ απυ ηδκ Αββθία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ 

ίδνοζδ ηςκ ΖΠΑ 

- Να βκςνίζμοκ ηζξ θάζεζξ ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ ημο 1789 ηαζ ηδκ 

επμπή ημο Ναπμθέμκηα (1799-1815) 

- Να ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ βζα ηδκ 

εονςπασηή ηαζ παβηυζιζα ζζημνία. 

 

Οζ Δζδζημί ηυπμζ δζαθένμοκ ακά ηεθάθαζμ, δεδμιέκμο ημο δζαθμνεηζημφ 

πενζεπμιέκμο. Έηζζ, ζημ Πνχημ Κεθάθαζμ ιε εέια ημ Γζαθςηζζιυ, μζ Δζδζημί ηυπμζ 

δζαιμνθχκμκηαζ ςξ ελήξ [79]: 

- Να ακαηαθέζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ πνυηενδ βκχζδ απυ ηδ Β’ Γοικαζίμο 

πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ιεηααμθέξ εηείκεξ πμο εοκυδζακ χζηε κα λεηζκήζεζ 

δ εηαζμιδπάκζζδ ζηα ιέζα ημο 18μο αζ. 

- Να ιάεμοκ πχξ έβζκε δ ιεηάααζδ ζημ αζμιδπακζηυ ζφζηδια, ηα ζηάδζα 

ηαζ ηζξ εηθάκζεζξ, δδθαδή, ηδξ Βζμιδπακζηήξ Δπακάζηαζδξ 

- Να ιάεμοκ ηζ είκαζ Γζαθςηζζιυξ, ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηαζ ημοξ 

εηπνμζχπμοξ ημο 

- Να ιάεμοκ ηζξ ααζζηέξ απυρεζξ πμο δζαηοπχεδηακ ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ 

πμθζηζηή, ηδ ενδζηεία, ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ μζημκμιία ηαηά ηδκ 

πενίμδμ ημο Γζαθςηζζιμφ 

- Να αλζμθμβήζμοκ ημ ηαηά πυζμ επδνέαζε μ Γζαθςηζζιυξ ηζξ παβηυζιζεξ 

ιεηααμθέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 18μο αζ. 

 

Γζα ηδκ Δκυηδηα 1 ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Γ’ Γοικαζίμο ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα 

αθζενςεμφκ 6 δζδαηηζηέξ χνεξ. Ακαθοηζηυηενα, βζα ημ Πνχημ Κεθάθαζμ, ημ μπμίμ 

ηαζ εα ακαπηοπεεί,  δφμ (2) δζδαηηζηέξ χνεξ, βζα ημ Γεφηενμ Κεθάθαζμ ιία (1), Σνίημ 

Κεθάθαζμ δφμ (2) χνεξ ηαζ, ηέθμξ, βζα ημ Σέηανημ ιία (1) δζδαηηζηή χνα. Γζα ημ 

πνχημ ηαζ ηνίημ ηεθάθαζμ ηνίκμκηαζ απαναίηδηεξ μζ δφμ χνεξ, ηαεχξ, αθεκυξ 
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πανμοζζάγμκηαζ ιε ιεβάθδ έηηαζδ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ, αθεηένμο πανμοζζάγεηαζ ιία 

πθδεχνα πθδνμθμνζχκ πμο είκαζ δφζημθμ κα ηαηακμδεμφκ απυ ηα παζδζά ζε 

δζάζηδια ιζηνυηενμ. Οζ χνεξ δζδαζηαθίαξ είκαζ ίδζεξ βζα υθδ ηδκ ηάλδ.  

Ζ πανμοζίαζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ εα βίκμοκ ιε ηδ πνήζδ bullets ηαζ 

ζπεδζαβναιιάηςκ βζα κα ελοπδνεηήζμοκ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ, δοζθελζημφξ ηαζ ιδ, 

ζηδκ άιεζδ ηαηακυδζδ ηαζ απμικδιυκεοζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ. Μέζς ημο mastery 

learning, μζ αζηήζεζξ πμο εα δμεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ εα ζημπεφμοκ ζηδκ επανηή 

ηαηακυδζδ ημο ηάεε ηεθαθαίμο. Θα εθανιμζηεί δ μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία, 

ηαεχξ ηαζ ημ ίδζμ ημ mastery learning δίκεζ πνμζμπή ζηδκ group – based δμιή ημο 

ιαεήιαημξ. Μέζς ενεοκχκ, επίζδξ, έπεζ πανμοζζαζηεί υηζ δ μιαδμζοκενβαηζηή 

δζδαζηαθία αμδεά ημοξ ιαεδηέξ, ηυζμ αοημφξ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, υζμ ηαζ ημοξ 

ιαεδηέξ πμο δεκ έπμοκ. Δζδζηυηενα, ζε πεζναιαηζηά πνμβνάιιαηα, ηυζμ ζηδ ιάεδζδ 

αθθά ηαζ ζηδ βναπηή έηθναζδ, υπςξ ημ CIRC (Cooperative Integrated Reading & 

Composition), παναηδνήεδηε υηζ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ αμήεδζε 

ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ, ηαεχξ μζ πανειαάζεζξ ήηακ πζμ ηαηακμδηέξ ηαζ πζμ 

μοζζαζηζηέξ, ζδίςξ βζα άημια ιε Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ [55]. Οζ ζοκενβαηζηέξ 

ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ αμδεμφκ ελίζμο ημοξ ιαεδηέξ, ηυζμ αοημφξ πμο έπμοκ 

Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ, υζμ ηαζ αοημφξ πμο δεκ έπμοκ ή πμο εκδέπεηαζ κα 

πανμοζζάζμοκ ηάπμζα πνμαθήιαηα ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία [20]. 

Οζ πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθμοκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μιαδμζοκενβαηζηήξ 

ιεευδμο είκαζ πμθθμί, ηαεχξ είκαζ πμθφ πζμ εοπάνζζημ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ 

ιαεδηέξ, ηαζ ηονίςξ, βζ’ αοημφξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηάπμζα ιαεδζζαηή δοζημθία, 

μπυηε, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, εκζζπφμκηαζ ηαζ ηα ηίκδηνά ημοξ βζα ιάεδζδ [37]. 

Ακαθοηζηυηενα: 

 Ζ ακαθμβία ιεηαλφ δζδαζηυιεκςκ ηαζ δζδαζηυκηςκ είκαζ ηαθφηενδ 

 Ο πνυκμξ πμο αθζενχκμοκ ηα παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ είκαζ πζμ 

μοζζαζηζηυξ 

 Σα παζδζά απμηημφκ πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ βζα εκενβή ζοιιεημπή ζημ 

ιάεδια 

 Οζ εοηαζνίεξ πμο έπεζ μ εηπαζδεοηζηυξ κα αλζμθμβήζεζ υθα ηα παζδζά είκαζ 

πμθφ πενζζζυηενεξ 
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 Οζ ιαεδηέξ θαίκεηαζ κα ειπεδχκμοκ ηαθφηενα ηδ κέα βκχζδ, ηαεχξ 

ακαθαιαάκμοκ ηαζ ηα ίδζα κα ηάκμοκ ημοξ δαζηάθμοξ. Άθθςζηε, βζα κα 

ιπμνέζεζ έκα παζδί κα ιεηαδχζεζ ηδ βκχζδ ηαζ ζημοξ οπυθμζπμοξ ηδξ 

μιάδαξ ημο, εα πνέπεζ κα ηδκ ηαηέπεζ ηαζ ημ ίδζμ επανηχξ 

 Οζ ιαεδηέξ απμηημφκ ζηακμπμίδζδ, ηαεχξ εεςνμφκ υηζ έπμοκ ζοιαάθεζ 

ηαζ μζ ίδζμζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιε πζμ μοζζαζηζηυ ηνυπμ. 

Πανά ηα εεηζηά ηδξ μιαδμζοκενβαηζηήξ ιεευδμο, οπάνπμοκ ηαζ ηάπμζα ζδιεία 

πμο απμηεθμφκ ημιιάηζ δοζημθίαξ ζηδκ εθανιμβή ηδξ. Απυ ηδ ιία πνμζθένεζ ηδκ 

έκημκδ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ςζηυζμ, απαζηεί 

ιεβάθμ ιένμξ πνμεημζιαζίαξ απυ ημκ ίδζμ ημ δάζηαθμ, βζα κα ιπμνέζεζ κα 

ακηαπμηνζεεί ζηζξ πνμηθήζεζξ. Ο εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε εέζδ κα 

αθζενχζεζ ανηεηυ πνυκμ βζα κα πνμεημζιάζεζ ηαηάθθδθα ημ ιάεδια, αθθά ηαζ κα 

εημζιάζεζ ημ πνυζεεημ επμπηζηυ οθζηυ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ [37]. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, βζα κα απμθεοπεμφκ ηοπυκ θάεδ ή παναθείρεζξ, μ 

εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα έπεζ ηα ελήξ ζημζπεία ηαηά κμο [30, 38]: 

- Ζ δδιζμονβία ηςκ μιάδςκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιε πμθθή πνμζμπή απυ 

ιένμοξ ημο δαζηάθμο. Θα πνέπεζ κα απμθεφβεζ κα αάγεζ ζηδκ ίδζα μιάδα 

άημια πμο ιπμνεί κα δδιζμονβήζμοκ ιεβάθεξ εκηάζεζξ, υπςξ επίζδξ κα 

θνμκηίζεζ ηδκ ζοκφπανλδ ιαεδηχκ ιε δζαθμνεηζηυ ιαεδζζαηυ επίπεδμ 

- Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμζθένμκηαζ ζηδκ μιάδα εα πνέπεζ κα εκζζπφμοκ 

ηδκ μιαδζηή ζοκενβαζία 

- Θα πνέπεζ κα οπάνπεζ «μιαδζηή εεηζηή αθθδθελάνηδζδ», δδθαδή κα 

πνμάβεηαζ δ ζοιαμθή υθςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ μιάδαξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ ενβαζίαξ πμο έπεζ ακαηεεεί 

- Πένα απυ ηδκ μιαδζηή ελέηαζδ, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαζ αημιζηή. Οζ 

ενβαζίεξ εα πνέπεζ κα εεςνμφκηαζ μθμηθδνςιέκεξ ιυκμ υηακ μ ηάεε 

ιαεδηήξ, αημιζηά, έπεζ επζηφπεζ ζηδκ ελέηαζδ 

- Ο εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα ιμζνάγεζ ηζξ ενβαζίεξ ακάθμβα ιε ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ημο ηάεε ιαεδηή. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ, εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ 

ηςκ αηυιςκ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, μζ απαζηήζεζξ απυ ιένμοξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ δε εα πνέπεζ κα είκαζ οπένιεηνεξ 
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- Ο εηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα επμπηεφεζ δζανηχξ ηδκ υθδ δζαδζηαζία, κα 

ζοιαάθεζ ηαζ κα αμδεά υηακ πνεζάγεηαζ 

- Θα πνέπεζ κα αθζενςεεί ανηεηυξ πνυκμξ ζηδκ πνμεημζιαζία ημο 

ιαεήιαημξ, έηζζ χζηε δ δζδαζηαθία κα απεοεφκεηαζ ζε υθμοξ ημοξ 

ιαεδηέξ ημ ίδζμ. 

 

Όζμκ αθμνά ζηδ δμιή ημο ιαεήιαημξ, ηαεχξ εα ήηακ ηαθυ κα πανμοζζαζηεί ιε 

εκζαίμ ηνυπμ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ δ κέα βκχζδ. Υνήζζιμ εα ήηακ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ηα bullets ηαζ ηα ζπεδζαβνάιιαηα, ηαεχξ, 

εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ αηυιςκ ιε Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ, αμδεμφκ ζηδκ 

ηαθφηενδ ηαηακυδζδ [8]. διακηζηή, ςζηυζμ, είκαζ ηαζ δ πανυηνοκζδ απυ ιένμοξ 

ημο δαζηάθμο, μφηςξ χζηε μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηα δζηά ημοξ 

βκςζηζηά ζπέδζα, ηαεχξ αοηυ έπεζ πζμ άιεζμ απμηέθεζια ζηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία 

[10]. 

ε υ,ηζ αθμνά ζημκ εηπαζδεοηζηυ, εα πνέπεζ κα έπεζ ηαηά κμο υηζ μζ μδδβίεξ πμο 

εα απεοεφκεζ ζηδκ ηάλδ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ απ’ υθμοξ. Οζ ενςηήζεζξ 

εα πνέπεζ κα ηζκδημπμζμφκ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ ζημ ιάεδια, εκχ εα 

είκαζ πζμ εφημθεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιε Μαεδζζαηέξ Γοζημθίεξ ηαζ πζμ δφζημθεξ βζα 

ημοξ ιαεδηέξ πμο δεκ έπμοκ. Σα ηφνζα ζδιεία ημο ιαεήιαημξ εα πνέπεζ κα 

επζζδιαίκμκηαζ, εκχ μ πνυκμξ πμο εα δίκεηαζ ζηα παζδζά κα απακηήζμοκ κα είκαζ 

ανηεηυξ έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα ζηεθημφκ [70]. Σα ζπεδζαβνάιιαηα είκαζ 

μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ, υπςξ ηαζ δ πνήζδ θέλεςκ – ηθεζδζχκ, εκχ δ ζοκεπήξ 

ακαηνμθμδυηδζδ παίγεζ ηαζ αοηή ζδιακηζηυ νυθμ [95].  

Ακ εεςνδεεί ζηυπζιμ κα  αθζενςεεί πενζζζυηενμξ πνυκμξ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ 

πζμ ηαηακμδηυ ημ ιάεδια, εα πνέπεζ κα παναζπεεεί. Άθθςζηε, ημ mastery learning 

ζηδνίγεηαζ ζηδ θζθμζμθία ηδξ πανμπήξ υζμο πνυκμο είκαζ απαναίηδημξ μφηςξ χζηε 

κα ηαηαηηδεεί δ βκχζδ ημ ίδζμ απυ υθμ ημ ημζκυ ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ. 
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4.2.3 Μοντϋλο Διαδικαςύασ 
 

ηδκ εζηυκα 26 πανμοζζάγεηαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

 

Δηθόλα 26: Δθπαηδεπηηθό ζελάξην ζην Oracle BPM 

 

Ανπζηά, πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ζηδ δζαδζηαζία έπμοκ πςνζζηεί 4 νυθμζ: ημο 

εηπαζδεοηζημφ (teacher), ηδ μιάδαξ (group), ημο δοζθελζημφ (dyslexic) ηαζ ημο ιδ 

δοζθελζημφ ιαεδηή (nondyslexic), εκχ έπμοκ δδιζμονβδεεί ηαζ μζ ακηίζημζπμζ 

participants: 

 

Δηθόλα 27: Ρόινη θαη πκκεηέρνληεο ζην Oracle BPM 
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Ζ δζαδζηαζία λεηζκά απυ ημκ Δηπαζδεοηζηυ (teacher), ζημκ μπμίμ έπεζ 

δδιζμονβδεεί ηαζ έκα global activity (Global Creation) πμο δείπκεζ υηζ αοηυξ μ νυθμξ 

εηηζκεί ηδ δζαδζηαζία. ε πνχηδ θάζδ, μ Δηπαζδεοηζηυξ (teacher) εα πνέπεζ κα 

απμθαζίζεζ ακ εα πνμπςνήζεζ ζηδ δδιζμονβία ιαεήιαημξ ή ζηδ δδιζμονβία ηεζη. 

 

 

Δηθόλα 28: Δπηινγή Δθπαηδεπηηθνύ γηα Σεζη ή Μάζεκα 

 

ημ Activity LessonOrTest έπμοκ βίκεζ μζ ελήξ παναιεηνμπμζήζεζξ: ημ 

Implementation Type έπεζ ιπεζ ημ Component, ηαεχξ μ Δηπαζδεοηζηυξ δζαθέβεζ ηζ εα 

ηάκεζ, ιε Input ηαζ Presentation Lesson_Or_Test 
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Δηθόλα 29: Main Task ηνπ Activity LessonOrTest 

 

υπμο ημ attribute έπεζ μνζζηεί ιε static list ηαζ values lesson - test 

 

Δηθόλα 30: Attribute γηα ην LessonOrTest 
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ηα transitions έπμοκ μνζζηεί conditional ηαζ unconditional, υπμο, ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο μ Δηπαζδεοηζηυξ επζθέλεζ κα ηάκεζ ιάεδια έπμοιε ηδκ ελήξ ζοκεήηδ: 

 

Δηθόλα 31: Conditional Transition γηα κεηάβαζε ζε Μάζεκα  

 

ε πνχηδ θάζδ, εα ακαθοεεί δ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία μ Δηπαζδεοηζηυξ 

(Teacher) επζθέλεζ κα πνμπςνήζεζ ζηδ δδιζμονβία ιαεήιαημξ. ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ, ιεηά ημ Interactive LessonOrTest έπμοιε απθυ transition ζε Interactive 

HandOutObjectives, υπμο μ Δηπαζδεοηζηυξ (Teacher) δίκεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ 

ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ. ημ Implementation Type έπμοιε επζθέλεζ Method. 
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Δηθόλα 32: Παξάδνζε Δθπαηδεπηηθώλ ηόρωλ 

 

 

Δηθόλα 33: Main Task ηνπ HandOutObjectives 

 

Σμ επυιεκμ αήια, ιεηά ηδκ πανάδμζδ ημο ιαεήιαημξ, είκαζ μ Δηπαζδεοηζηυξ 

(Teacher) κα δδιζμονβήζεζ ηζξ αζηήζεζξ πμο εα ιμζνάζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο: 
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Δηθόλα 34: Μεηάβαζε ζε Γεκηνπξγία Αζθήζεωλ 

 

Δκχ ζημ Interactive CreateExercises έπμοκ μνζζηεί ηα ελήξ: : ημ Implementation 

Type έπεζ ιπεζ ημ Component, ηαεχξ μ Δηπαζδεοηζηυξ δδιζμονβεί αζηήζεζξ, ιε Input 

ηαζ Presentation Exercises1. 

 

Δηθόλα 35: Main Task ηνπ CreateExercises 
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Έπεζηα, μδδβμφιαζηε ζε έκα Split υπμο μζ αζηήζεζξ δζαιμζνάγμκηαζ ζε μιαδζηέξ, 

ζε βηνμοπ πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί ζε 

πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ηαζ ζε αημιζηέξ αζηήζεζξ βζα δοζθελζημφξ ιαεδηέξ ηαζ ιδ.  

 

Δηθόλα 36: Split πνπ νδεγεί ζηηο αζθήζεηο 

 

Έηζζ, ημ Split ιαξ μδδβεί ζηδκ εββναθή ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζαδζηαζία, ιέζς ημο 

Enrollment βζα ημ νυθμ ημο ιδ δοζθελζημφ (NonDyslexic), ημ Enrollment1 βζα ημκ 

δοζθελζηυ (Dyslexic) ηαζ ημ Enrollment2 βζα ηδκ μιάδα (Group) 

 

 

Δηθόλα 37: Δγγξαθή Με Γπζιεμηθνύ Μαζεηή 
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Δηθόλα 38: Δγγξαθή Γπζιεμηθνύ 

 

 

Δηθόλα 39: Δγγξαθή Οκάδαο 

 

Με ηα Interactives κα έπμοκ ηα ακηίζημζπα Main Tasks: ηδκ πενίπηςζδ ημο ιδ 

δοζθελζημφ ιαεδηή (NonDyslexic) έπεζ ιπεζ ημ Component ηαεχξ εα βνάρεζ ηδκ 

απάκηδζδ, ιε Input ηαζ Presentation Namenondyslexic. 
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Δηθόλα 40: Main Task ηνπ Enrollment 

 

 

Δηθόλα 41: Main Task ηνπ Enrollment1 

 

ηδκ πενίπηςζδ ημο δοζθελζημφ ιαεδηή (Dyslexic) έπεζ ιπεζ ημ Component 

ηαεχξ εα βνάρεζ ηδκ απάκηδζδ, ιε Input ηαζ Presentation Namedyslexic. 
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Δηθόλα 42: Main Task ηνπ Enrollement2 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ μιαδζηήξ άζηδζδξ (Group) έπεζ ιπεζ ημ Component ηαεχξ 

εα βνάρεζ ηδκ απάκηδζδ, ιε Input ηαζ Presentation NameGroup. 

Μεηά ηδκ εββναθή ημοξ ζημ ιάεδια, μζ ιαεδηέξ απακημφκ ζηζξ αζηήζεζξ πμο 

ημοξ έπεζ αάθεζ μ εηπαζδεοηζηυξ (Teacher), ηυζμ ζε μιαδζηυ επίπεδμ (Group) υζμ ηαζ 

ζε αημιζηυ (NonDyslexic), (Dyslexic) ηαζ ηα μπμία, ζηδ ζοκέπεζα, μδδβμφκ ζε έκα 

Join. 
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Δηθόλα 43: Απάληεζε ζε νκαδηθή θαη αηνκηθή εξώηεζε 

 

Σα Interactives έπμοκ ηα ελήξ Main Tasks: : ηδκ πενίπηςζδ ημο ιδ δοζθελζημφ 

ιαεδηή (NonDyslexic) έπεζ ιπεζ ημ Component ηαεχξ εα βνάρεζ ημ υκμιά ημο, ιε 

Input ηαζ Presentation Νon_Dyslexic. 

 

 

Δηθόλα 44: Main Task ηνπ AnswerNonDyslexic 
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Δηθόλα 45: Main Task ηνπ AnswerDyslexic 

 

ηδκ πενίπηςζδ ημο δοζθελζημφ ιαεδηή (Dyslexic) έπεζ ιπεζ ημ Component 

ηαεχξ εα βνάρεζ ημ υκμιά ημο, ιε Input ηαζ Presentation Dyslexic1. 

 

Δηθόλα 46: Main Task ηνπ AnswerGroup 
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ηδκ πενίπηςζδ ηδξ μιαδζηήξ άζηδζδξ (Group) έπεζ ιπεζ ημ Component ηαεχξ 

εα βνάρμοκ ημ υκμια ηδξ μιάδαξ, ιε Input ηαζ Presentation Group. 

Οζ απακηήζεζξ μδδβμφκ ζε έκα Join, ημ μπμίμ, ιε ηδ ζεζνά ημο μδδβεί ζημ Split1 

ηαηά ημ μπμίμ μ εηπαζδεοηζηυξ (Teacher) αθέπεζ ηζξ απακηήζεζξ πμο έδςζακ μζ 

ιαεδηέξ ημο, αλζμθμβχκηαξ λεπςνζζηά ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ιδ δοζθελζηχκ ηαζ ηζξ 

απακηήζεζξ ηςκ δοζθελζηχκ. Αοηυ απμηοπχκεηαζ ιε ηα Interactives GradeDyslexic 

ηαζ GradeNonDyslexic 

 

Δηθόλα 47: Έλωζε ηωλ απαληήζεωλ ζε Join θαη δηακνηξαζκόο ζε GradeDyslexic θαη GradeNonDyslexic 

 

Σμ Interactive GradeDyslexic έπεζ ςξ Main Task: ηδκ πενίπηςζδ ημο 

δοζθελζημφ ιαεδηή (Dyslexic) έπμοιε Component, ηαεχξ μ Δηπαζδεοηζηυξ εα 

εζζάβεζ ημ ααειυ, ιε Input ηαζ Presentation Grade_Dyslexic. 
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Δηθόλα 48: Main Task ηνπ GradeDyslexic 

 

Δκχ ημ Interactive GradeNonDyslexic έπμοιε Component, ηαεχξ, ηαζ εδχ μ 

Δηπαζδεοηζηυξ εα εζζάβεζ ημ ααειυ, ιε Input ηαζ Presentation Grade_NonDyslexic. 

 

Δηθόλα 49: Main Task ηνπ GradeNonDyslexic 
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Μεηά ηδ ααειμθυβδζδ, ημ ηάεε Interactive έπεζ δφμ ιμκμπάηζα, αημθμοεχκηαξ ηζξ 

ανπέξ ημο Mastery Learning πμο πνμαθέπεζ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο έπμοκ ηαηαηηήζεζ ηδ 

βκχζδ πνμπςνμφκ ζε επζπθέμκ αζηήζεζξ (enrichment), εκχ μζ ιαεδηέξ πμο έπμοκ 

ηάπμζα ηεκά ηαζ εθθείρεζξ πνμπςνμφκ ζε ιζα εκαθθαηηζηή ηαεμδήβδζδ απυ ιένμοξ 

ημο Δηπαζδεοηζημφ (alternative instruction). Έηζζ, βζα ημ ηάεε Interactive, δοζθελζημφ 

ηαζ ιδ δοζθελζημφ, εα μνζζηεί ηαζ έκα δζαθμνεηζηυ Interactive AltInstruction ηαζ 

Enrichment. Χξ εη ημφημο, εα έπμοιε έκα Unconditional Transition ηαζ έκα 

Conditional. 

Ακαθοηζηά, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Μδ δοζθελζημφ ιαεδηή (NonDyslexic) 

 

Δηθόλα 50: AntIstructionNonDyslexic θαη EnrichmentNonDyslexic 

 

 

Σα attributes έπμοκ μνζζηεί ιε Static List ηαζ values enrichment ηαζ altinstruction 
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Δηθόλα 51: Attributes ηνπ choosenondyslexic 

 

Σα Transitions βίκμκηαζ, υπςξ πνμεζπχεδηε, ιε Conditional ηαζ Unconditional, 

υπμο έπμοιε  

 

Δηθόλα 52: Conditional Transition γηα Enrichment ζηνλ NonDyslexic 
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Σα Interactives EnrichmentNonDyslexic ηαζ AltInstructionNonDyslexic έπμοκ 

ζηα Main Tasks ημ Implementation Type Method. 

 

Δηθόλα 53: Main Task ηνπ EnrichmentNonDyslexic 

 

Δηθόλα 54: Main Taskt ηνπ AltInstructionNonDyslexic 
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Έηζζ, μδδβμφιαζηε ζημκ ιδ δοζθελζηυ ιαεδηή (NonDyslexic) υπμο έπμοιε ηα 

Interactives altInstruction ηαζ enrichment 

 

Δηθόλα 55: AltInstruction θαη enrichment 

 

Σα Interactions αοηά έπμοκ ηα ελήξ Main Tasks: ημ Implementation Type έπμοιε 

ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ Component. ηδκ πενίπηςζδ enrichment  έπμοιε Input ηαζ 

Presentation Grade_NonDyslexic ηαζ αοηυ βζαηί μ ιαεδηήξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ ζε 

επζπθέμκ ενςηήζεζξ, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ altinstruction αημθμοεεί ιζα εκαθθαηηζηή 

πμνεία πνμξ ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ. 
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Δηθόλα 56: Main Task ηνπ Enrichment 

 

 

 

Δηθόλα 57: Main Task ηνπ altInstruction 
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ηδκ πενίπηςζδ ημο δοζθελζημφ ιαεδηή (Dyslexic) έπμοιε 

 

Δηθόλα 58: AltInstructionDyslexic θαη EnrichmentDyslexic 

 

Σμ Main Task ημο GradeDyslexic έπεζ ςξ ελήξ: ημ Implementation Type 

Component, ιε Input, ηαεχξ εα ημκ ααειμθμβήζεζ, ηαζ Presentation Grade_Dyslexic. 



101 
 

 

Δηθόλα 59: Main Task ηνπ GradeDyslexic 

 

Σα attributes έπμοκ μνζζηεί ιε Static List ηαζ values enrichment ηαζ altinstruction 

 

Δηθόλα 60: Attributes ηνπ choosedyslexic 
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Όπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ιδ δοζθελζημφ ιαεδηή, έηζζ ηαζ εδχ, ημ Interactive 

GradeDyslexic έπεζ δφμ transitions, έκα Conditional ηαζ έκα Unconditional. To 

Conditional μδδβεί ζημ Enrichment  

 

Δηθόλα 61: Conditional Transition γηα EnrichmentDyslexic ζην GradeDyslexic 

 

Δκχ ηα Main Tasks ηςκ Interactives AltInstructionDyslexic ηαζ 

EnrichmentDyslexic έπμοκ ζημ Implementation Type Method   
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Δηθόλα 62: Main Task ηνπ AltInstructionDyslexic 

 

 

Δηθόλα 63: Main Task ηνπ EnrichmentDyslexic 
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Σα Interactives πμο ανίζημκηαζ ζημ δοζθελζηυ ιαεδηή (Dyslexic) έπμοκ ςξ Main 

Tasks, ημ ιεκ altInstruction1 Implementation Type Component, ιε Display ηαζ 

Presentation GradeDyslexic, εκχ ημ enrichment1 Implementation Type Component, 

ιε Input ηαζ Presentation Grade_Dyslexic βζα ημοξ θυβμοξ πμο ακαθένεδηακ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο ιδ δοζθελζημφ ιαεδηή. 

 

Δηθόλα 64: Main Task ηνπ antInstruction1 
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Δηθόλα 65: Main Task ηνπ enrichment1 

 

Μεηά απυ αοηυ ημ ζδιείμ, ηα Interactives Enrichment, AltInstruction, 

Enrichment1 ηαζ AltInstruction1 μδδβμφκ ζημ Join1, ημ μπμίμ ιε ηδ ζεζνά ημο μδδβεί 

ζημκ ηενιαηζζιυ ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

 

Δηθόλα 66: Έλωζε altInstruction θαη enrichment ζην Join1 
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Δηθόλα 67: Έλωζε Join1 κε ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο 

 

ηδκ πενίπηςζδ υπμο μ Δηπαζδεοηζηυξ (Teacher) επζθέλεζ κα πνμπςνήζεζ ζε ηεζη, 

εα πνέπεζ κα απμθαζίζεζ ακ ημ ηεζη αοηυ εα είκαζ βζα κα αλζμθμβήζεζ ημ οπυααενμ 

ηςκ ιαεδηχκ (preassessment) ή ηεθζηυ (summative). 

 

 

Δηθόλα 68: Δπηινγή preassessment ή summative test 

 

Σα attributes έπμοκ μνζζηεί ιε Static List ηαζ values preassessment ηαζ summative 
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Δηθόλα 69: Attributes ηνπ preORsum 

 

Έηζζ, έπμοιε ηαζ εδχ Conditional ηαζ Unconditional Transition, υπμο ημ 

Conditional ιαξ μδδβεί ζημ Interactive Preassessment. Σμ Condition πμο έπεζ μνζζηεί 

ζημ Transition είκαζ ημ ελήξ: 

 

Δηθόλα 70: Conditional Transition από preOrsum ζην preassessment 
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ηδκ πενίπηςζδ ημο Preassessment test, μδδβμφιαζηε ζημ Split2 υπμο πςνίγεζ ημ 

ηεζη ζε ηεζη βζα δοζθελζημφξ (Dyslexic) ηαζ ηεζη βζα ιδ δοζθελζημφξ (NonDyslexic) 

 

Δηθόλα 71: Split2 γηα PreassDyslexic θαη PreassNonDyslexic 

 

Σα Main Tasks ηαζ ηςκ δφμ Interactives έπμοκ μνζζηεί ιε Implementation Type 

Component, ιε Input ηαζ PreassDyslexic ηαζ PreassNonDyslexic ακηίζημζπα. 
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Δηθόλα 72: Main Task ηνπ PreassDyslexic 

 

 

Δηθόλα 73: Main Task ηνπ PreassNonDyslexic 
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Καζ ηα δφμ αοηά Interactives μδδβμφκ ζημ Join2, ημ μπμίμ ιαξ μδδβεί ζημ Interactive 

GradePre, υπμο μ Δηπαζδεοηζηυξ (Teacher) αθέπεζ ημ ηεζη ηαζ αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο 

ιαξ πδβαίκεζ ζημ Split4. 

 

Δηθόλα 74: Έλωζε ζε Join2 θαη κεηαθνξά ζε GradePre 

 

To Interactive GradePre έπεζ ζημ Main Task Implementation Type Component ιε 

Input ηαζ Presentation GradePreTest. 

 

 

Δηθόλα 75: Main Task ηνπ GradePre 
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Σμ Split4 μδδβεί ζηα Interactives ViewDyslexic ηαζ ViewNonDyslexic, υπμο μ ιεκ 

δοζθελζηυξ ιαεδηήξ (Dyslexic) αθέπεζ ηα απμηεθέζιαηά ημο ζημ ViewDyslexic ηαζ μ 

ιδ δοζθελζηυξ (NonDyslexic) ηα δζηά ημο ζημ ViewNonDyslexic. 

 

 

Δηθόλα 76: viewdyslexic θαη viewnondyslexic, Join4 θαη ηεξκαηηζκόο δηαδηθαζίαο 

 

Σα Main Tasks ηςκ Interactives viewdyslexic ηαζ viewnondyslexic έπμοκ μνζζηεί ιε 

Implement Type Component , Display ηαζ Presentations ViewDyslexic ηαζ 

View_NonDyslexic ακηίζημζπα. 
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Δηθόλα 77: Main Task ηνπ viewdyslexic 

 

 

Δηθόλα 78: Main Task ηνπ viewnondyslexic 
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Σα Interactives ViewDyslexic ηαζ ViewNonDyslexic μδδβμφκ ζημ Join4 ημ μπμίμ ιε 

ηδ ζεζνά ημο μδδβεί ζημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

ηδκ πενίπηςζδ πμο μ Δηπαζδεοηζηυξ (Teacher) επζθέλεζ κα ηάκεζ έκα ηεθζηυ ηεζη 

(summative), ημ Interactive Summative ιαξ μδδβεί ζημ Split3, υπμο μζ Μαεδηέξ 

απακημφκ ζημ ηεζη πμο ημοξ ακαθμβεί, δδθαδή μ δοζθελζηυξ (Dyslexic) ζημ 

SumDyslexic ηαζ μ ιδ δοζθελζηυξ (NonDyslexic) ζημ SumNonDyslexic. 

 

Δηθόλα 79: Split3 θαη SumDyslexic θαη SumNonDyslexic 

 

Σα Interactives SumDyslexic ηαζ SumNonDyslexic έπμοκ ζημ Main Tasks 

Implementation Type Component, ιε Input ηαζ SumDyslexic ηαζ SumNonDyslexic 

ακηίζημζπα. 
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Δηθόλα 80: Main Task ηνπ SumDyslexic 

 

 

Δηθόλα 81: Main Task ηνπ SumNonDyslexic 
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Αθμφ μζ ιαεδηέξ μθμηθδνχζμοκ ημ ηεζη, μδδβμφιαζηε ζημ Join3 ηαζ ιεηά ζημ 

GradeSum υπμο μ Δηπαζδεοηζηυξ (Teacher) ααειμθμβεί ηα ηεζη. 

 

Δηθόλα 82: Join3 πνπ νδεγεί ζε GradeSum 

 

Σμ Interactive GradeSum έπεζ ζημ Main Task Implementation Type Component ιε 

Input ηαζ Presentation Grade_Sum. 

 

Δηθόλα 83: Main Task ηνπ GradeSum 

 

Αθμφ ααειμθμβήζεζ ηα ηεζη, μδδβμφιαζηε ζημ Split5, υπμο ηα ηεζη δζαιμζνάγμκηαζ 

ζημοξ ιαεδηέξ, ιε ηα Interactives viewdyslexicsum ηαζ viewnondyslexicsum, υπμο μζ 

ιαεδηέξ αθέπμοκ ηα απμηεθέζιαηα ημο ηεζη. 
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Δηθόλα 84: Split5 ζε viewnondylsexicsum θαη viewdyslexicsum 

 

Σα Interactives viewdyslexicsum ηαζ viewnondyslexicsum έπμοκ ζηα Main Tasks 

Implementation Type Component, ιε Display βζαηί ιυκμ αθέπμοκ ηδ ααειμθμβία 

ημοξ ηαζ Presentations ViewDyslexicSum ηαζ ViewNonDyslexicSum ακηίζημζπα. 
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Δηθόλα 85: Main Task ηνπ viewdyslexicsum 

 

 

Δηθόλα 86: Main Task ηνπ viewnondyslexicsum 

Σέθμξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ παναπάκς, ηα Interactives viewdyslexicsum ηαζ 

viewnondyslexicsum μδδβμφκ ζημ Join5, ημ μπμίμ ιαξ μδδβεί ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ. 
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4.3 ενϊριο Χρόςησ υςτόματοσ 
 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, ελ’ανπήξ υηζ, βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ιαεήιαημξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ: ημ ζπμθζηυ αζαθίμ [80], ημ αζαθίμ ημο εηπαζδεοηζημφ [79], υπςξ 

επίζδξ ηαζ ημ ζπμθζηυ αμήεδια ιε ηίηθμ «Νευηενδ ηαζ φβπνμκδ Ηζημνία» απυ ηζξ 

Δηδυζεζξ Μεηαίπιζμ [92]. 

ημ ζεκάνζμ πνήζδξ πμο αημθμοεεί, δ δζαδζηαζία λεηζκά ιε ηδκ είζμδμ ημο 

Δηπαζδεοηζημφ (Teacher) ζημ ζφζηδια. 

 

Εικόνα 87: Ειςαγωγή Εκπαιδευτικοφ ςτο ςφςτημα 

 

Με ηδκ είζμδυ ημο ζημ ζφζηδια, μ Δηπαζδεοηζηυξ (Teacher) εα πνέπεζ κα παηήζεζ ημ 

GlobalCreation βζα κα εηηζκήζεζ ηδ δζαδζηαζία. 

 

 

Εικόνα 88: Αρχική Σελίδα Εκπαιδευτικοφ 

 

Δκχ δ επυιεκδ ζεθίδα πμο ημο ειθακίγεηαζ είκαζ αοηή ηδξ επζθμβήξ LessonOrTest 
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Εικόνα 89: Επιλογή Εκπαιδευτικοφ 

 

Αξ λεηζκήζμοιε απυ ηδκ πενίπηςζδ πμο μ Δηπαζδεοηζηυξ (Teacher) επζθέλεζ κα 

πνμπςνήζεζ ζε ιάεδια. Απυ ημ ιεκμφ πμο ημο ειθακίγεηαζ επζθέβεζ ημ lesson ηαζ 

παηάεζ submit. 

 

Εικόνα 90: Επιλογή Μάθημα ή Τεςτ 

 

Αθμφ επζθέλεζ ημ lesson βζα δδιζμονβία ιαεήιαημξ, ζηέθκεζ ζημοξ ιαεδηέξ ημοξ 

ζηυπμοξ ημο ιαεήιαημξ. 
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Εικόνα 91: Ενςωμάτωςη ςτόχων μαθήματοσ 

 

ημ επυιεκμ αήια, δδιζμονβεί ηζξ αζηήζεζξ πμο ημοξ ακαεέηεζ, πμο πςνίγμκηαζ ζε 

μιαδζηέξ, αημιζηέξ βζα δοζθελζημφξ ηαζ ζε αημιζηέξ βζα ιδ δοζθελζημφξ ηαζ έπεζηα 

παηάεζ submit ηαζ ζηέθκεζ ηζξ ενςηήζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ. 

 

 

Εικόνα 92: Δημιουργία αςκήςεων 
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ε πνχημ ζηάδζμ, ζημ ζφζηδια εζζένπεηαζ δ μιάδα (group) πμο έπεζ δδιζμονβδεεί 

απυ ημκ Δηπαζδεοηζηυ, υπμο πνχηα εββνάθεηαζ ηαζ έπεζηα ηαθείηαζ κα απακηήζεζ 

ζηδκ ενχηδζδ. 

 

Εικόνα 93: Ειςαγωγή Ομάδασ ςτο ςφςτημα 

 

 

Εικόνα 94: Είςοδοσ Ομάδασ 

 

 

 

Εικόνα 95: Εγγραφή Ομάδασ 
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Εικόνα 96: Απάντηςη Ομαδικήσ Άςκηςησ 

 

Μεηά ηδκ απμζφκδεζδ ηδξ Οιάδαξ Α’, εζζένπεηαζ μ δοζθελζηυξ ιαεδηήξ (dyslexic). 

 

Εικόνα 97: Είςοδοσ δυςλεξικοφ μαθητή 

 

Δπζθέβμκηαξ ημ ιάεδια, αθέπεζ υηζ έπεζ έκα επζζοκαπηυιεκμ ανπείμ, ημ μπμίμ ηαζ 

ηαηεαάγεζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εββνάθεηαζ. 
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Εικόνα 98: Αρχική ςελίδα δυςλεξικοφ μαθητή 

 

 

Εικόνα 99: Κατζβαςμα αρχείου με τουσ ςτόχουσ του μαθήματοσ 
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Εικόνα 100: Εγγραφή δυςλεξικοφ μαθητή 

 

 

Καηυπζκ, απακηά ζηδκ αημιζηή ημο ενχηδζδ. 

 

Εικόνα 101: Απάντηςη ατομικήσ άςκηςησ δυςλεξικοφ μαθητή 
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Ζ ίδζα δζαδζηαζία αημθμοεείηαζ ηαζ βζα ημκ ιδ δοζθελζηυ ιαεδηή (nondyslexic), μ 

μπμίμξ εζζένπεηαζ ηαζ αοηυξ ζημ ζφζηδια, αθέπεζ υηζ έπεζ έκα ανπείμ βζα κα 

ηαηεαάζεζ, εββνάθεηαζ, απακηά ζηδκ ενχηδζή ημο ηαζ απμζηέθθεζ ζημκ Δηπαζδεοηζηυ 

ηδκ απάκηδζδ. 

 

 

Εικόνα 102: Είςοδοσ μη δυςλεξικοφ μαθητή 

 

 

 

 

Εικόνα 103: Αρχική ςελίδα μη δυςλεξικοφ μαθητή 
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Εικόνα 104: Εγγραφή μη δυςλεξικοφ μαθητή 

 

 

 

 

Εικόνα 105: Απάντηςη ατομικήσ άςκηςησ μη δυςλεξικοφ μαθητή 

 

Αθμφ μζ ιαεδηέξ έπμοκ απακηήζεζ ζηζξ ενςηήζεζξ ημοξ, μ Δηπαζδεοηζηυξ ιπαίκεζ πάθζ 

ζημ ζφζηδια βζα κα αλζμθμβήζεζ ηζξ απακηήζεζξ ηαζ κα δεζ ακ μζ ιαεδηέξ εα 
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ηαηεοεοκεμφκ πνμξ επζπθέμκ αζηήζεζξ βζα ηαθφηενδ ειπέδςζδ ή ζε ιζα εκαθθαηηζηή 

δζδαζηαθία πμο εα ημοξ πανέπεζ οπμζηήνζλδ ζηδκ ηαηακυδζδ. Μπαίκμκηαξ, θμζπυκ, μ 

εηπαζδεοηζηυξ αθέπεζ υηζ μζ ιαεδηέξ ημο έπμοκ απακηήζεζ. Μέζα ζηζξ απακηήζεζξ 

ημοξ εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ μζ απακηήζεζξ ηδξ μιαδζηήξ ενχηδζδξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ημο ιδ δοζθελζημφ ιαεδηή, αθέπμοιε υηζ απάκηδζε ζςζηά ζηζξ 

ενςηήζεζξ ημο Δηπαζδεοηζημφ, μπυηε εα πνμπςνήζεζ ζε επζπθέμκ αζηήζεζξ. 
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Εικόνα 106: Αξιολόγηςη μη δυςλεξικοφ μαθητή 

 

ηδκ πενίπηςζδ ημο Γοζθελζημφ Μαεδηή, μζ απακηήζεζξ ημο δεκ ήηακ ηυζμ ηαθέξ, 

μπυηε μ Δηπαζδεοηζηυξ εα πνέπεζ κα πνμπςνήζεζ ζηδκ πανμπή επζπθέμκ οθζημφ πμο 

εα αμδεήζεζ δ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. 
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Εικόνα 107: Αξιολόγηςη δυςλεξικοφ μαθητή 

 

ηδ ζοκέπεζα, μ Δηπαζδεοηζηυξ ζηέθκεζ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο ηαζ μζ ιαεδηέξ 

λακαιπαίκμοκ ζημ ζφζηδια βζα κα δμοκ ηζξ παναηδνήζεζξ. 

Ξεηζκχκηαξ απυ ημκ ιδ δοζθελζηυ ιαεδηή, δζααάγεζ ηα ζπυθζα ημο Δηπαζδεοηζημφ ηαζ 

αθέπεζ ηάης ηάης υηζ πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ηζξ επζπθέμκ αζηήζεζξ, μπυηε κα 

ηαηεαάζεζ ηαζ ημ ακηίζημζπμ ανπείμ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημκ δοζθελζηυ ιαεδηή, 

μ μπμίμξ πνέπεζ κα ηαηεαάζεζ ημ ανπείμ ιε ηδκ εκαθθαηηζηή δζδαζηαθία. 

 

 

Εικόνα 108: Αρχεία για κατζβαςμα από τουσ μαθητζσ, ανάλογα την ανατροφοδότηςη που πήραν 

 

Έηζζ, αθμφ μζ ιαεδηέξ αημθμοεήζμοκ ηαζ αοηυ ημ αήια, δ δζαδζηαζία ημο ιαεήιαημξ 

μθμηθδνχκεηαζ. 
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ηδκ πενίπηςζδ πμο μ Δηπαζδεοηζηυξ επζθέλεζ κα ηάκεζ ηεζη, ηυηε πνέπεζ κα δζαθέλεζ 

ακ ημ ηεζη αοηυ εα είκαζ ημ ηεζη πμο εα ηαεμνίζεζ ημ οπυααενμ ηςκ ιαεδηχκ ή ακ εα 

είκαζ ημ ηεθζηυ ηεζη, ημ μπμίμ ηαζ ααειμθμβείηαζ. 

ηδκ πενίπηςζδ πμο εέθεζ κα πναβιαημπμζήζεζ ημ preassessment ηεζη, ηυηε, αθμφ 

εζζέθεεζ ζημ ζφζηδια ηαζ επζθέλεζ υηζ εέθεζ κα αάθεζ ηεζη, δζαθέβεζ ζημ επυιεκμ 

ζηάδζμ ημ preassessment test. 

Καεχξ ιζθάιε βζα ηδκ ανπή ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ ηαζ δ πενίμδμξ ηδξ Ηζημνίαξ είκαζ 

δζαθμνεηζηή ακά ηάλδ, ημ ζεκάνζμ βζα ημ preassessment ηεζη πμο εα ελεηαζηεί εα 

είκαζ έκα ιίκζ ηεζη, πςνίξ ααειμθυβδζδ, βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο πνχημο ηεθαθαίμο 

ηδξ πνχηδξ εκυηδηαξ. 

Έηζζ, μ εηπαζδεοηζηυξ εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια ηαζ επζθέβεζ ημ preassessment test, 

αάγμκηαξ 2 ενςηήζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ ημο ζπεηζηά ιε ηδκ πνχηδ εκυηδηα. 

 

Εικόνα 109: Αςκήςεισ Preassessment Test 

 

Καηυπζκ, μζ ιαεδηέξ εζζένπμκηαζ ζημ ζφζηδια βζα κα απακηήζμοκ. Δκδεζηηζηά: 
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Εικόνα 110: Είςοδοσ δυςλεξικοφ μαθητή 

 

 

 

Εικόνα 111: Απαντήςεισ δυςλεξικοφ μαθητή ςτο Preassessment test 
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Εικόνα 112: Απαντήςεισ μη δυςλεξικοφ μαθητή ςτο Preassessment Test 

 

Αθμφ μζ ιαεδηέξ απακηήζμοκ, μ Δηπαζδεοηζηυξ ζοκδέεηαζ πάθζ βζα κα δζμνεχζεζ ηζξ 

απακηήζεζξ ημο ηαζ κα ηαηαβνάρεζ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο. 
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Εικόνα 113: Καταγραφή παρατηρήςεων Εκπαιδευτικοφ 

 

Αθμφ ζοιαεί ηαζ αοηυ, μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ηαζ κα δμοκ ηζξ 

παναηδνήζεζξ ημο Δηπαζδεοηζημφ. 

ηδκ πενίπηςζδ ημο ηεθζημφ ηεζη, δ δζαδζηαζία λεηζκά ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ, αθμφ 

έπεζ επζθέλεζ ημ summative test, κα αάθεζ ηζξ αζηήζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα ημοξ ηζξ 

ζηείθεζ. 

 

 

Εικόνα 114: Ερωτήςεισ τελικοφ τεςτ 
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Καηυπζκ, μζ ιαεδηέξ ζοκδέμκηαζ ηαζ απακημφκ ζηζξ ενςηήζεζξ. Δκδεζηηζηά: 

 

Εικόνα 115: Απαντήςεισ μη δυςλεξικοφ μαθητή ςτο τελικό τεςτ 

 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ, μ εηπαζδεοηζηυξ ζοκδέεηαζ βζα κα ααειμθμβήζεζ ηα ηεζη ηςκ 

ιαεδηχκ ημο. 

 

 

Εικόνα 116: Σφνδεςη Εκπαιδευτικοφ για αξιολόγηςη τελικοφ τεςτ 
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Εικόνα 117: Βαθμολόγηςη τελικών τεςτ 

 

Δκχ, ηέθμξ, μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ιπμοκ κα δμοκ ηδ ααειμθμβία ημοξ. 

 

 

Εικόνα 118: Αποτελζςματα μη δυςλεξικοφ μαθητή 
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υμπερϊςματα 
 

Σα οζηήιαηα Γζαπείνζζδξ Μάεδζδξ αμδεμφκ ηυζμ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ 

υζμ ηαζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα δζαπεζνίγμκηαζ ηαθφηενα ηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία ζηδκ ελ’ απμζηάζεςξ ιάεδζδ, ηαεχξ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ηαθφηενδ 

μνβάκςζδ. Με ηδκ ηεπκμθμβία Ρμήξ Δνβαζζχκ δίκεηαζ, επζπνυζεεηα, δ δοκαηυηδηα κα 

πανέπεηαζ δ ηαηάθθδθδ δναζηδνζυηδηα ζημκ ηαηάθθδθμ απμδέηηδ ηαζ ηδκ 

ηαηάθθδθδ πνμκζηή ζηζβιή, ζοιαάθθμκηαξ μοζζαζηζηά ζηδκ ελαημιζηεοιέκδ ιάεδζδ, 

ηαεχξ πνμζανιυγεηαζ ζηζξ εηάζημηε ακάβηεξ. Σέθμξ, πανέπεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ 

δζδάζημκηα κα πνμζανιυγεζ ηαζ μ ίδζμξ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ακάθμβα ημοξ 

ζηυπμοξ πμο εέηεζ ηάεε θμνά. 

ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ήηακ δ ακάπηολδ εκυξ 

ζοζηήιαημξ δθεηηνμκζηήξ ιάεδζδξ, ααζζζιέκμ ζηδκ Σεπκμθμβία Ρμήξ Δνβαζζχκ. 

Αοηυ έβζκε εθζηηυ ιέζς ηδξ πνήζδξ ημο Oracle BPM Studio, πνμζθένμκηαξ ζημκ 

δζδάζημκηα ηδκ εοηαζνία κα δδιζμονβήζεζ έκα ιάεδια Ηζημνίαξ πνμζανιμζιέκμ 

ηυζμ ζημοξ ζηυπμοξ ημο, υζμ ηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ημο, εκ 

πνμηεζιέκς εκυξ δοζθελζημφ ηζ εκυξ ιδ δοζθελζημφ ιαεδηή. 

Μέζς ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ, μ δζδάζηςκ είπε ηδκ εοηαζνία κα 

απμθαζίζεζ ακ εα δδιζμονβήζεζ έκα ιάεδια ή έκα ηεζη, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ 

ιαεδζζαηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηάεε ιαεδηή. Αοηυ ζήιαζκε δζαθμνεηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, πνμζανιμζιέκεξ ζηδκ ακάβηδ ημο ιαεδηή ιε ιαεδζζαηέξ 

δοζημθίεξ, υπςξ πνμηφπημοκ ηαζ απυ ηδ εεςνία πμο ακαθφεδηε ζε πνμδβμφιεκμ 

ηεθάθαζμ. Σμ Oracle BPM έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ζημ δζδάζημκηα, αημθμοεχκηαξ δφμ 

δζαθμνεηζηά ιμκμπάηζα, κα ηαηαθήβεζ ζημκ ίδζμ ζηυπμ. 

Χξ εη ημφημο, ηαζ ιε αάζδ ημ δζδαηηζηυ ιμκηέθμ ημο Mastery Learning πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε, μ εηπαζδεοηζηυξ ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ πμθθαπθά ζεκάνζα 

ιάεδζδξ πμο πενζεθάιαακακ ημ ιάεδια, επζπθέμκ αζηήζεζξ, δζαθμνεηζηή ιαεδζζαηή 

πνμζέββζζδ, δζαιμνθςηζηά αθθά ηαζ ηεθζηά ηεζη. 

οιπεναζιαηζηά, αάζεζ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηδξ Σεπκμθμβίαξ Ρμχκ 

Δνβαζίαξ, αθθά ηαζ ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ Μάεδζδξ βεκζηυηενα, δ ιαεδζζαηή 

δζδαζηαθία ανίζηεηαζ πνμζανιμζιέκδ ζηζξ ακάβηεξ ημο εηπαζδεουιεκμο, πανέπμκηάξ 

ημο εοεθζλία. Πανέπεζ, επίζδξ, ζημ δζδάζημκηα ηδκ εοηαζνία κα είκαζ ηαεμδδβδηήξ 

ηαζ ζφιαμοθμξ ηςκ ιαεδηχκ ημο, υπςξ αηνζαχξ εα ήηακ ηαζ ζε ιζα παναδμζζαηή 

δζδαζηαθία.  
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Παρϊρτημα  
 

Ηζημνία Γ’ Γοικαζίμο, Δκυηδηα 1δ, Κεθάθαζμ 1μ 

Οζ Γεληθνί ηόρνη ηδξ Πνχηδξ Δκυηδηαξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ: 

- Να βκςνίζμοκ μζ ιαεδηέξ ημ ηίκδια ημο Γζαθςηζζιμφ, υπςξ επίζδξ 

ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

- Να βκςνίζμοκ μζ ιαεδηέξ ηα αίηζα πμο μδήβδζακ ζηδκ Αιενζηακζηή 

Δπακάζηαζδ, ηα αίηζα δζαπςνζζιμφ απυ ηδκ Αββθία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

ηδκ ίδνοζδ ηςκ ΖΠΑ 

- Να βκςνίζμοκ ηζξ θάζεζξ ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ ημο 1789 ηαζ ηδκ 

επμπή ημο Ναπμθέμκηα (1799-1815) 

- Να ηαηακμήζμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ βζα ηδκ 

εονςπασηή ηαζ παβηυζιζα ζζημνία. 

 

Οζ Δηδηθνί ηόρνη ημο Πνχημο Κεθαθαίμο δζαιμνθχκμκηαζ ςξ ελήξ: 

- Να ακαηαθέζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδκ πνυηενδ βκχζδ απυ ηδ Β’ Γοικαζίμο 

πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ιεηααμθέξ εηείκεξ πμο εοκυδζακ χζηε κα 

λεηζκήζεζ δ εηαζμιδπάκζζδ ζηα ιέζα ημο 18μο αζ. 

- Να ιάεμοκ πχξ έβζκε δ ιεηάααζδ ζημ αζμιδπακζηυ ζφζηδια, ηα 

ζηάδζα ηαζ ηζξ εηθάκζεζξ, δδθαδή, ηδξ Βζμιδπακζηήξ Δπακάζηαζδξ 

- Να ιάεμοκ ηζ είκαζ Γζαθςηζζιυξ, ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηαζ ημοξ 

εηπνμζχπμοξ ημο 

- Να ιάεμοκ ηζξ ααζζηέξ απυρεζξ πμο δζαηοπχεδηακ ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ 

πμθζηζηή, ηδ ενδζηεία, ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ μζημκμιία ηαηά ηδκ 

πενίμδμ ημο Γζαθςηζζιμφ 

- Να αλζμθμβήζμοκ ημ ηαηά πυζμ επδνέαζε μ Γζαθςηζζιυξ ηζξ 

παβηυζιζεξ ιεηααμθέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 18μο αζ. 
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