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Περίληψη 

 

Το λογισµικό εΜα∆ύς έχει κατασκευαστεί για τον αυτόµατο εντοπισµό µαθητών µε πιθανά 

µαθησιακά προβλήµατα.  Η εγκυρότητα κριτηρίου της ανίχνευσης έχει ελεγχθεί σε 137 µαθητές Α' 

Γυµνασίου, βάσει ανεξάρτητης κλίµακας µαθησιακής αξιολόγησης (ΚΛΙΜΑ), όπου η ανάλυση 

διακριτικής ικανότητας του λογισµικού έδειξε εγκυρότητα 90% για µη αµφισβητούµενες περιπτώσεις.  

Εδώ εξετάζεται η εγκυρότητα της ανίχνευσης σε νέο, ανεξάρτητο δείγµα 65 µαθητών, ώστε να 

ελεγχθεί η γενικευσιµότητα των αρχικών ευρηµάτων στο γενικό µαθητικό πληθυσµό.  Θέτοντας το 

κριτήριο ανίχνευσης στο πραγµατικό ποσοστό του δείγµατος (20%), το εΜα∆ύς εντόπισε όλους τους 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (14) και ισάριθµους χωρίς δυσκολίες, σε συµφωνία µε τη γνωστή 

εξειδίκευση 50%.  Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: µαθησιακές δυσκολίες, ανίχνευση, λογισµικό, εγκυρότητα 
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Αυτόµατη ανίχνευση µαθησιακών δυσκολιών µε το λογισµικό εΜα∆ύς:  

Έλεγχος εγκυρότητας σε ανεξάρτητο δείγµα 

 

Ο εντοπισµός των µαθητών που παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες αποτελεί σηµαντικό 

ζήτηµα για κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα.  Στον ελληνικό χώρο, όπου το αρµόδιο προσωπικό είναι 

ανεπαρκές και συχνά ανεπαρκώς καταρτισµένο, πρόκειται για δυσεπίλυτο πρόβληµα.  Το νοµικό 

πλαίσιο ορίζει ως αρµόδιους φορείς για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την υποστήριξη των 

µαθητών µε µαθησιακά προβλήµατα τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ), 

τα οποία είναι υποχρεωµένα να εντοπίζουν µέσα στο γενικό µαθητικό πληθυσµό τους µαθητές που 

χρειάζονται ιδιαίτερη εκπαιδευτική υποστήριξη (ν. 2817/2000).  Ο ρόλος αυτός που καλούνται να 

παίξουν τα Κ∆ΑΥ, αν και κρίσιµης σηµασίας, είναι πέρα από τις σηµερινές δυνάµεις τους.  

Λαµβάνοντας υπόψη διαρθρωτικές αδυναµίες και τη γεωγραφική διασπορά των εκπαιδευτικών 

µονάδων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα κάθε Κ∆ΑΥ, γίνεται σαφές ότι η βελτίωση του 

συστήµατος θα είναι δύσκολη αν δεν υλοποιηθούν µέθοδοι που να εξορθολογίσουν το φόρτο των 

Κ∆ΑΥ αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους χωρίς υπέρογκες απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους.   

Με τον ευρέως χρησιµοποιούµενο όρο «µαθησιακές δυσκολίες» αναφερόµαστε κυρίως σε 

ελλείµµατα ή δυσλειτουργίες στην απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την ανάγνωση και την 

ορθογραφηµένη γραφή. Ο όρος  χρησιµοποιείται διεθνώς εναλλακτικά µε τον όρο «αναγνωστικές 

δυσκολίες» αν και  τα περισσότερα παιδιά µε δυσκολίες στην ανάγνωση αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

και στην ορθογραφία (Wimmer & Mayringer, 2001). Σε σχετική έρευνα που έγινε σε κλινικό δείγµα 

στην Αττική, βρέθηκε ότι παιδιά  της Α΄ Γυµνασίου που προσέρχονταν για εξέταση σε 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο λόγω δυσκολιών που αντιµετώπιζαν στην µάθηση είχαν σηµαντικά 

χαµηλότερη επίδοση από αντίστοιχο σχολικό δείγµα στις δεξιότητες ανάγνωσης και ορθογραφίας 

(Σκαλούµπακας, Πρωτόπαπας & Νικολόπουλος, 2003). 

Η αυτόµατη ανίχνευση µαθητών µε πιθανά µαθησιακά προβλήµατα έχει από χρόνια προταθεί 

ως πιθανή συνεισφορά για την επίλυση του προβλήµατος αρχικού εντοπισµού. Λέγοντας «αυτόµατη 

ανίχνευση» δεν εννοούµε αξιολόγηση µαθησιακού προφίλ ή διάγνωση µαθησιακών διαταραχών, αλλά 

εντοπισµό των µαθητών εκείνων που θα πρέπει να παραπεµφθούν για να αξιολογηθούν πληρέστερα 

από ειδικό. Η αυτόµατη ανίχνευση, δηλαδή, έχει ως στόχο τη µείωση του ποσοστού των µαθητών που 

πρέπει να αξιολογηθούν από ειδικό, αποκλείοντας όσους δεν φαίνεται να αντιµετωπίζουν πρόβληµα, 

ώστε να είναι εφικτή η εξέταση και υποστήριξη όσων πραγµατικά τη χρειάζονται. Η αυτοµατοποίηση 

φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα στο θέµα του εντοπισµού παιδιών µε 

µαθησιακές δυσκολίες έχουν ολοκληρωθεί προγράµµατα στη Μεγάλη Βρετανία ( Singleton, Horne & 

Thomas, 1999> Singleton, Thomas & Horne, 2001) και τη Σουηδία (Singleton, Thomas, Leedale, & 

Ohlis, 1997).  Γενικότερα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας για 

προσαρµογές «συµβατικών» ψυχοµετρικών εργαλείων, της εκπαίδευσης,  της ψυχικής υγείας και της 
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εργασίας, προς χορήγηση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακόµα και µέσω του ∆ιαδικτύου (Reppert & 

Walker, 2002).  Προς την κατεύθυνση αυτή εµφανίζονται προσπάθειες συστηµατοποίησης και 

κατάρτισης προδιαγραφών, δεοντολογικών κανόνων και οδηγών εφαρµογής (British Psychological 

Society, 2002· Naglieri κ.συν., 2004). 

Στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου έχει αναπτυχθεί το λογισµικό «εΜα∆ύς» µε στόχο 

τον εντοπισµό µαθητών Α′ Γυµνασίου που πιθανώς αντιµετωπίζουν µαθησιακά προβλήµατα 

(Πρωτόπαπας, Νικολόπουλος, Σκαλούµπακας, Καραµάνης, & Κριµπά, 2001).  Η σχεδίαση του 

λογισµικού έγινε µε βάση αρχές που εξασφαλίζουν τη χρηστικότητα και την αυτοµατοποίηση.  

Προκρίθηκε η απλότητα σε όλα τα επίπεδα, έτσι η εγκατάσταση και η χρήση του λογισµικού 

εκτελούνται χωρίς να χρειάζεται καµία εξειδικευµένη γνώση.  Κάθε µαθητής αξιολογείται ατοµικά 

εκτελώντας οκτώ δοκιµασίες χωρίς επίβλεψη. Οι δοκιµασίες µετρούν δεξιότητες που έχουν 

συσχετισθεί µε την ύπαρξη µαθησιακών προβληµάτων.  Ο µαθητής λαµβάνει προφορικές οδηγίες 

µέσα από το λογισµικό (φορώντας ακουστικά) ενώ βλέπει στην οθόνη παραδείγµατα εκτέλεσης της 

δοκιµασίας.  Τα αποτελέσµατα αποθηκεύονται αυτόµατα στον υπολογιστή και αποστέλλονται για 

αξιολόγηση µέσω του ∆ιαδικτύου.  Η αξιολόγηση γίνεται χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, 

εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος, δεδοµένου ότι δεν απαιτείται παρουσία ειδικών 

για να ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις.  

Η επιτυχία της σχεδίασης όσον αφορά στη χρηστικότητα επιβεβαιώθηκε από την πρώτη 

δοκιµαστική εφαρµογή, όπου διαπιστώθηκε ότι όλοι οι µαθητές ακολουθούν σωστά τις οδηγίες και 

εκτελούν τις δοκιµασίες µε ευχαρίστηση (Πρωτόπαπας, Σκαλούµπακας, Νικολόπουλος,, Αρχοντή, & 

Τριανταφυλλάκος, 2002). Εν συνεχεία εξετάστηκε η εγκυρότητα κριτηρίου του λογισµικού σε σχέση 

µε την κρίση ειδικών.  Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε µια κλίµακα µαθησιακής αξιολόγησης 

(ΚΛΙΜΑ), η οποία χορηγείται σε ατοµική συνέντευξη, κατά τη συνήθη πρακτική της κλινικής 

αξιολόγησης.   Στην ΚΛΙΜΑ συµπεριλήφθηκαν προϋπάρχουσες δοκιµασίες και κατασκευάστηκαν 

ορισµένες νέες (Σκαλούµπακας κ.συν., 2003).  Για τον έλεγχο εγκυρότητας, χορηγήθηκαν η ΚΛΙΜΑ 

και το εΜα∆ύς σε 137 µαθητές Α′ Γυµνασίου, και δύο ειδικοί υπέδειξαν, βάσει των αποτελεσµάτων 

της ΚΛΙΜΑ, τους µαθητές που πιθανώς είχαν µαθησιακά προβλήµατα, άρα θα έπρεπε να εντοπιστούν 

από το λογισµικό.  Η ανάλυση διακριτικής ικανότητας των αποτελεσµάτων του λογισµικού έδειξε 

επιτυχία 90% για τις µη αµφισβητούµενες περιπτώσεις, ένα ποσοστό επιτυχίας συγκρίσιµο µε την 

αξιοπιστία µεταξύ των ειδικών (Πρωτόπαπας, Σκαλούµπακας, & Νικολόπουλος, 2003).  Ακολούθως 

ελέγχθηκε η αξιοπιστία του εντοπισµού από το λογισµικό µε επαναλαµβανόµενη χορήγηση, σε νέο 

δείγµα 48 µαθητών, για 42 από τους οποίους (88%) η ένδειξη του λογισµικού ήταν ίδια και τις δύο 

φορές, ενώ η αξιοπιστία της συνάρτησης εντοπισµού ήταν 0,86 (Πρωτόπαπας, Σκαλούµπακας, 

Ηλιοπούλου, & Βρόντος, 2004).  Συνεπώς κρίθηκε ότι το λογισµικό πετυχαίνει το στόχο του έγκυρου 

και αξιόπιστου εντοπισµού µαθητών µε πιθανά µαθησιακά προβλήµατα µέσα στα πλαίσια της 

απαιτούµενης χρηστικής απλότητας. 
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Επειδή το δείγµα υπολογισµού της εγκυρότητας ήταν σχετικά µικρό και άγνωστης 

αντιπροσωπευτικότητας, δεν είναι βέβαιο αν τα ευρήµατα γενικεύονται στον ευρύτερο µαθητικό 

πληθυσµό και δικαιολογούν το αίτηµα ευρείας εφαρµογής του λογισµικού.  Για περαιτέρω έλεγχο 

απαιτείται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εντοπισµού σε νέο δείγµα, ανεξάρτητο από εκείνο στο 

οποίο υπολογίστηκε η εξίσωση διάκρισης.  Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ο έλεγχος αυτός, 

βασισµένος σε κριτήριο αναφοράς από την ΚΛΙΜΑ.  Οι µετρήσεις της ΚΛΙΜΑ δεν αξιολογήθηκαν 

από ειδικούς αλλά αξιοποιήθηκαν στατιστικά για τον εντοπισµό των περιπτώσεων µε πιθανές 

µαθησιακές δυσκολίες, επειδή η σύµφωνη κρίση των ειδικών µπορεί να προβλεφθεί από µετρήσεις 

της ΚΛΙΜΑ µε επιτυχία 99% (Πρωτόπαπας κ.συν., 2003).  Αυτό δεν σηµαίνει ότι η επαγγελµατική 

κρίση πρέπει να αντικατασταθεί από αυτοµατοποιηµένες µετρήσεις στην κλινική πρακτική, διότι σε 

µια κλινική συνέντευξη αξιολογείται πλήθος στοιχείων που δεν συµπεριλαµβάνονται στην ΚΛΙΜΑ.  

Σηµαίνει όµως ότι, αν µόνο οι µετρήσεις της ΚΛΙΜΑ είναι διαθέσιµες, είτε τις εξετάσει ειδικός είτε 

εισαχθούν σε εξίσωση διάκρισης θα πάρουµε το ίδιο αποτέλεσµα όσον αφορά στο ποιοι µαθητές θα 

θεωρηθούν ως έχοντες πιθανά µαθησιακά προβλήµατα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η µελέτη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας του εντοπισµού από το 

λογισµικό εΜα∆ύς µε βάση τις µετρήσεις της ΚΛΙΜΑ. Μετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων 

εξετάζεται η δυνατότητα ευρείας πρακτικής εφαρµογής του λογισµικού. 

 

Μέθοδος 

Συµµετέχοντες 

Στη µελέτη συµµετείχαν, µε έγγραφη συναίνεση των γονέων τους, µετά από άδεια του 

Υπουργείου Παιδείας. 55 παιδιά από 4 σχολεία και 10 παιδιά που προσήλθαν στο Ιατροπαιδαγωγικό 

Κέντρο Ραφήνας για µαθησιακή αξιολόγηση.  Τα 30 ήταν αγόρια, ενώ οι ηλικίες τους κυµαίνονταν 

µεταξύ 136 και 171 µηνών (µ.ό. 154 ± 7). 

Υλικό 

Χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό εΜα∆ύς (Πρωτόπαπας κ.συν., 2001) και η Κλίµακα 

Μαθησιακής Αξιολόγησης (Σκαλούµπακας κ.συν., 2003).  Το εΜα∆ύς περιλαµβάνει τις εξής 

δοκιµασίες: 

1. Ταχύτητα ανάγνωσης κειµένου µε κατανόηση.  Καταγράφεται ο χρόνος για την ανάγνωση 

δέκα κειµένων αυξανόµενης δυσκολίας και η ορθότητα επιλογής µίας από τέσσερις εικόνες για 

καθένα. 

2. ∆ιόρθωση ορθογραφίας.  Καταγράφεται ο χρόνος διόρθωσης εννέα κειµένων κυµαινόµενης 

δυσκολίας και ο συνολικός αριθµός λαθών στα κείµενα µετά από τις διορθώσεις. 

3. Εντοπισµός τόνου.  ∆ιακρίνεται σε απλό εντοπισµό τόνου, όπου καταγράφεται η ελάχιστη 

ένταση στην οποία ένας σύντοµος τόνος γίνεται αντιληπτός, και εντοπισµό σε συνθήκες αντίστροφης 

σκίασης, όπου η διαδικασία επαναλαµβάνεται ενώ ο τόνος ακολουθείται από θόρυβο. 
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4. ∆ιάκριση συχνοτήτων.  Καταγράφεται η ελάχιστη διαφορά στη συχνότητα δύο τόνων που 

είναι απαραίτητη ώστε να γίνει αντιληπτό ότι είναι διαφορετικοί. 

5. Επανάληψη αλληλουχιών.  Καταγράφεται η ελάχιστη χρονική απόσταση µεταξύ 

διαδοχικών τόνων στην αναπαράγεται σωστά η ακολουθία.  ∆ιακρίνεται σε αλληλουχίες δύο και 

τριών τόνων. 

6. Επανάληψη ψευδολέξεων.  Καταγράφεται ο αριθµός ορθών αποκρίσεων στη γραφή 23 

ακουστικά παρουσιαζόµενων ψευδολέξεων αυξανόµενου µήκους και πολυπλοκότητας. 

7. Ταυτοποίηση εικόνας-λέξης.  Καταγράφεται ο αριθµός των ορθών επιλογών µίας από 

τέσσερις λέξεις για καθεµία από 30 εικόνες.  Οι λανθασµένες επιλογές είναι φωνολογικοί γείτονες ή 

ανορθόγραφα οµόηχα. 

8. Μνήµη γραµµάτων. Καταγράφεται ο αριθµός των ορθών επαναλήψεων αλληλουχιών 

γραµµάτων που παρουσιάζονται οπτικά. 

Η ΚΛΙΜΑ περιλαµβάνει τις εξής δοκιµασίες: 

1. Ανάγνωση Ψευδολέξεων: Αξιολογείται ο χρόνος και η ακρίβεια ανάγνωσης 20 

ψευδολέξεων (από Μαριδάκη-Κασσωτάκη 1999). 

2. Επανάληψη Ψευδολέξεων: 20 ψευδολέξεις (από Μαριδάκη-Κασσωτάκη 1999) 

υπαγορεύονται από τον εξεταστή και επαναλαµβάνονται από τον εξεταζόµενο. Καταγράφεται ο 

αριθµός λαθών. 

3. Ανάγνωση Λέξεων: Αξιολογείται ο χρόνος και η ακρίβεια ανάγνωσης 84 λέξεων. 

4. Ανάγνωση και Κατανόηση Κειµένου: Χορηγούνται 3 κείµενα διαφορετικού βαθµού 

δυσκολίας. Μετά από την ανάγνωση κάθε κειµένου εξετάζεται η κατανόησή του µε ερωτήσεις. 

5. Ορθογραφία Λέξεων:  Υπαγορεύονται 21 λέξεις µε µορφολογική ποικιλία και 

καταγράφεται ο αριθµός λαθών. 

6. Ορθογραφία Κειµένου: Υπαγορεύεται κείµενο µε µορφολογική ποικιλία (Ζάχος & Ζάχος 

1999) και καταγράφεται ο αριθµός λαθών.  

7. ∆ιάκριση Φθόγγων, από το ΑθηνάΤεστ (Παρασκευόπουλος, κ. συν. 1999).  

8. Αποµόνωση Φωνηµάτων: Περιλαµβάνει 22 ψευδολέξεις. Κάθε ψευδολέξη εκφωνείται από 

τον εξεταστή και επαναλαµβάνεται από τον εξεταζόµενο, αρχικά αυτούσια και ακολούθως µετά από 

απαλοιφή ενός φθόγγου. 

9. Κλίµακα τυποποιηµένων προοδευτικών µητρών του Raven: Κλίµακα µέτρησης της µη 

λεκτικής νοηµοσύνης (Raven, 1976).  Καταγράφονται οι ορθές επιλογές και ο συνολικός χρόνος. 

10. Μνήµη Αριθµών: ∆οκιµασία από το τεστ νοηµοσύνης WISC-III (Γεώργας κ. συν. 1997).  

11. Αριθµητική: ∆οκιµασία από το WISC-III ( Γεώργας κ. συν. 1997). 

12. Ταχεία κατονοµασία χρωµάτων.  Καταγράφεται ο χρόνος ονοµασίας των χρωµάτων 60 

ορθογωνίων και 60 λέξεων διαφορετικού χρώµατος. 
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∆ιαδικασία 

Κάθε µαθητής εξετάστηκε ατοµικά από εκπαιδευµένο άτοµο στις δοκιµασίες της ΚΛΙΜΑ σε 

ήσυχο χώρο του σχολείου (ή στο Ιατροπαιδαγωγικό).  Το εΜα∆ύς χορηγήθηκε ατοµικά (στο 

Ιατροπαιδαγωγικό) ή οµαδικά (στα σχολεία), ανάλογα µε τον αριθµό υπολογιστών στο κάθε 

εργαστήριο που παραχωρήθηκε. Λήφθηκε µέριµνα ώστε κάθε παιδί να µη βλέπει την οθόνη των 

διπλανών. 

Ο χρόνος χορήγησης κάθε συστοιχίας (εΜα∆ύς ή ΚΛΙΜΑ) κυµάνθηκε µεταξύ 60�75 λεπτών. 

 

Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα της ΚΛΙΜΑ χρησιµοποιήθηκαν για τον εντοπισµό των µαθητών µε πιθανές 

µαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή των «στόχων» του λογισµικού, σύµφωνα µε την εξίσωση διάκρισης 

από την ανάλυση του παλαιότερου δείγµατος.   Εντοπίστηκαν 14 µαθητές (22%) που σχηµάτισαν την 

οµάδα Μ∆, ενώ οι υπόλοιποι 51 σχηµάτισαν την οµάδα ΟΚ.   

Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για τα αποτελέσµατα του εΜα∆ύς, βάσει της αντίστοιχης 

εξίσωσης.  Για την εξέταση των χαρακτηριστικών εντοπισµού σε δείγµα άγνωστου επιπέδου (και άρα 

άγνωστου ποσοστού παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες), η διαδικασία εκτελέστηκε αρχικά µε την 

υπόθεση ότι το ποσοστό µαθητών µε δυσκολίες είναι 10% (όπως στο δείγµα υπολογισµού της 

εξίσωσης), και ακολούθως µε την υπόθεση ότι είναι 20% (κοντά στο πραγµατικό).  Στην πρώτη 

περίπτωση εντοπίστηκαν 12 µαθητές (18%) και στη δεύτερη 28 (44%). 

Ο Πίνακας 1 δείχνει τον αριθµό των µαθητών που εντοπίζονται από το λογισµικό συναρτήσει 

του εντοπισµού τους βάσει της ΚΛΙΜΑ.   Ως συνολική «επιτυχία» του εντοπισµού θεωρούµε το 

ποσοστό των µαθητών που εντάσσονται από το λογισµικό στη σωστή κατηγορία.  Για το αυστηρό 

κριτήριο (10%) το ποσοστό επιτυχίας είναι 94% ενώ για το διπλάσιο είναι 78%.  Στην πρώτη 

περίπτωση εντοπίζεται το 79% των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και ξεφεύγουν από τον 

εντοπισµό 5%.    Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίζεται το 100% των µαθητών µε µαθησιακές 

δυσκολίες, δεν ξεφεύγει κανένας, ενώ εντοπίζονται κακώς και επιπλέον 22% των µαθητών χωρίς 

δυσκολίες. 

 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα από τις επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τα συµπεράσµατα από τις πρώτες 

µελέτες των ψυχοµετρικών ιδιοτήτων του εΜα∆ύς.  Επιβεβαιώνονται η υψηλή ευαισθησία (άνω του 

90%) και η µέτρια εξειδίκευση (περί το 50%).  Συνεπώς, ισχύει η παλαιότερη παρατήρηση ότι το 

εΜα∆ύς, αν χορηγηθεί σε πληθυσµό µε ποσοστό µαθησιακών δυσκολιών 10%, θα εντοπίσει ένα 

υποσύνολο µεγέθους 1/5 του πληθυσµού στο οποίο το ποσοστό µαθησιακών δυσκολιών θα είναι 50%.  

Από τον εντοπισµό θα «ξεφύγει» το 10% των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή 1% του 

πληθυσµού.  
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Όπως είναι αναµενόµενο, τα ποσοστά επιτυχίας εξαρτώνται από το κριτήριο εντοπισµού, 

συνεπώς για να ισχύουν στο γενικό πληθυσµό απαιτείται εφαρµογή µεγάλης κλίµακας και στάθµιση.  

Αυτό είναι φυσικό δεδοµένου ότι το ποσοστό µαθητών µε δυσκολίες διαφέρει ανάλογα µε το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο κάθε περιοχής, ενώ το στατιστικό κριτήριο βασίζεται στην υπόθεση ότι 

τα δείγµατα προέρχονται µε τυχαία δειγµατοληψία από το γενικό πληθυσµό.  Επειδή οι µελέτες έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε δείγµατα µε µεγάλο εύρος επιδόσεων, σε σχολεία από περιοχές µε µεγάλη 

διαφορά επιπέδου, το κριτήριο µπορεί να τεθεί σε απόλυτο σηµείο της εξίσωσης και το ποσοστό των 

εντοπιζόµενων µαθητών να αφεθεί ελεύθερο.  Έτσι θα εντοπίζεται κάθε φορά διαφορετικό ποσοστό, 

όµως θα είναι εγγυηµένη η οµοιογένεια των κριτηρίων και, συνεπώς, η συστηµατική και συνεπής 

εφαρµογή τους.  Έτσι, η αυτοµατοποιηµένη ανίχνευση µπορεί να παράσχει αξιόπιστα στοιχεία για την 

κατανοµή των µαθησιακών δυσκολιών ανά περιοχή. 

Είναι σηµαντικό ότι η ευαισθησία του λογισµικού αυξάνεται όσο ανεβαίνει το κριτήριο, ενώ 

µειώνεται η εξειδίκευση.  Αυτό σηµαίνει ότι όσο λιγότερους µαθητές επιλέξουµε να εντοπίσουµε, 

τόσο µεγαλύτερο ποσοστό από όσους εντοπιστούν θα έχουν δυσκολίες.  Οι «οριακά» εντοπιζόµενοι 

είναι και οι λιγότερο πιθανοί να παρουσιάζουν δυσκολίες.  ∆ηλαδή το λογισµικό παρουσιάζει 

ποσοτική διαβάθµιση που αντανακλά την πιθανότητα ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών, άρα η 

εξίσωση διάκρισης αντανακλά το µαθησιακό δυναµικό, όσο αυτό είναι δυνατό µε λίγες µετρήσεις.  Το 

εύρηµα αυτό ενισχύει το θετικό συµπέρασµα από τη µελέτη αξιοπιστίας (Πρωτόπαπας κ. συν., 2004), 

όπου είχε βρεθεί ότι 6 µαθητές από τους 48 εντοπίστηκαν µόνο µία φορά.  Οι 5 από τους 6 µαθητές 

έλαβαν οριακές τιµές εντοπισµού για τη φορά που εντοπίστηκαν, συνεπώς σύµφωνα µε τα νέα 

ευρήµατα πρόκειται για µαθητές λιγότερο πιθανό να έχουν µαθησιακές δυσκολίες.  Άρα φαίνεται ότι 

η αξιοπιστία του λογισµικού αντιστοιχεί στη βαρύτητα των περιπτώσεων, κάτι που είναι επιθυµητό, 

εφόσον µειώνει την πιθανότητα να διαφύγουν του εντοπισµού µαθητές που έχουν σοβαρές δυσκολίες. 

Όπως έχει επανειληµµένα τονιστεί, στόχος της αυτοµατοποίησης δεν µπορεί να είναι η 

αντικατάσταση των αρµοδίων αλλά η αποσυµφόρηση των υπηρεσιών.  Η κλινική κρίση δεν µπορεί να 

υποκατασταθεί από αυτοµατοποιηµένες µετρήσεις, όσο αξιόπιστες και αντικειµενικές και αν είναι. 

Μπορεί όµως να συµπληρωθεί και να εµπλουτιστεί από αυτές, λαµβάνοντας υπόψη τα υπέρ 

(αντικειµενικότητα, συστηµατικότητα) και τα κατά τους (απώλεια συνολικής εικόνας, αδυναµία 

εκτίµησης εξωδιαδικαστικών παραγόντων).  H χρήση της αυτοµατοποιηµένης αξιολόγησης γίνεται 

ενίοτε αντικείµενο παρερµηνείας, όταν θεωρείται ότι επιχειρεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη 

κρίση. Αποτέλεσµα της παρερµηνείας είναι να υποβαθµίζεται η σηµασία των µετρήσεων και να 

χάνεται µια σηµαντική πηγή πληροφοριών που µπορεί να συµβάλλει στην ακριβέστερη διάγνωση και 

την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση.  Ο κλινικός ποτέ δεν βασίζεται µόνο σε «αντικειµενικές» 

µετρήσεις αλλά προσφεύγει και σε παρατηρήσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή του κατά την 

αλληλεπίδραση µε τον εξεταζόµενο.  Το ζήτηµα είναι να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ παρατηρήσεων 

και αντικειµενικών µετρήσεων ώστε να λειτουργούν συµπληρωµατικά.   
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Στην προκειµένη περίπτωση το λογισµικό δεν παρέχει διαγνωστική βοήθεια ούτε επιµέρους 

αξιολόγηση δεξιοτήτων, παρά µόνο παραποµπή.  Τα ερωτήµατα που τίθενται είναι κυρίως 

οικονοµικής φύσης, δηλαδή αν η ευρεία χρήση του λογισµικού θα είχε ως αποτέλεσµα αύξηση της 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη διάγνωση των µαθησιακών δυσκολιών.  

Μπορεί κανείς να διερωτηθεί αν είναι αποδεκτό να ξεφεύγουν από τον εντοπισµό 10% των µαθητών 

που χρειάζονται υποστήριξη.  Αυτό το ερώτηµα αφορά σε κάποιο ιδεατό σύστηµα και δεν έχει καµία 

σχέση µε τη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα, όπου «ξεφεύγει» από τον εντοπισµό η πλειονότητα 

των µαθητών που χρειάζονται βοήθεια.  Όταν ο χρόνος αναµονής για αξιολόγηση είναι της τάξης 

πολλών µηνών, και όταν αξιολογούνται µόνο όσοι τύχει να παραπεµφθούν λόγω ιδιαίτερης 

ευαισθησίας κάποιου γονέα ή εκπαιδευτικού, τότε γίνεται προφανές ότι το σύστηµα χρειάζεται 

ενίσχυση.  Ένα λογισµικό µπορεί µε λογικό κόστος να παραπέµψει 90% όσων τη χρειάζονται. Έτσι ο 

ρόλος του ειδικού από ανέφικτος (εξέταση όλου ή µεγάλου µέρους του πληθυσµού, σύµφωνα µε το 

νόµο) γίνεται προσεγγίσιµος (εξέταση του 20% εκ των οποίων οι µισοί θα έχουν δυσκολία).   

Τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν µια κατεύθυνση διευκόλυνσης και βελτίωσης του 

συστήµατος. Ελπίδα µας είναι ότι τα ευρήµατα αυτά θα αξιοποιηθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

ώστε να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και, τελικά, η συνολική ποιότητα της εκπαίδευσης που 

παρέχει το κράτος στους πολίτες ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ικανότητες ή δυσκολίες τους. 
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Πίνακας 1.   

Αριθµός µαθητών (επί συνόλου 65) που χαρακτηρίζονται ως έχοντες πιθανές µαθησιακές δυσκολίες 

βάσει της ΚΛΙΜΑ και του εΜα∆ύς, για δύο διαφορετικά κριτήρια εντοπισµού του λογισµικού.  

ΟΚ=χωρίς µαθησιακή δυσκολία· Μ∆=µε µαθησιακή δυσκολία.   

 

  Κριτήριο 10%  Κριτήριο 20% 

  Εντοπισµός εΜα∆ύς  Εντοπισµός εΜα∆ύς 

  ΟΚ Μ∆  ΟΚ Μ∆ 

ΟΚ 50 1  37 14 
Εντοπισµός ΚΛΙΜΑ 

Μ∆ 3 11  0 14 
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Abstract 

 

The eMaDys software was developed to screen students automatically for possible learning 

difficulties.  The criterion validity of screening has been measured on 137 seventh-grade students, on 

the basis of an independent learning assessment scale (KLIMA).  Discriminant analysis of software 

outcomes showed 90% validity for cases where judges agreed.  Here, screening validity is verified in a 

new, independent, 65-student sample, to allow generalization of the original findings to the general 

student population. Setting the screening criterion at the real sample proportion (20%), eMaDys 

detected all (14) children with learning difficulties and as many without difficulties, in agreement with 

the known specificity (50%) of the procedure.  Thus, the validity of automated screening is confirmed. 
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