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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το λογισµικό µε τίτλο «εΜα∆ύς» αποτελεί µέρος του έργου «υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στο 

ελληνικό δίκτυο σχολείων» του ΕΠΕΑΕΚ.  Πρόκειται για µια εφαρµογή αυτόµατης αξιολόγησης 
γνωστικών και αισθητηριακών δεικτών, µε έµφαση σε στοιχεία που απαρτίζουν το τυπικό προφίλ της 
ειδικής µαθησιακής δυσκολίας στο γραπτό λόγο.  Στόχος είναι η ανίχνευση πιθανών µαθησιακών 
δυσκολιών (µ.δ.) µε σκοπό την παραποµπή για αξιολόγηση από εξειδικευµένο προσωπικό. Η πρώτη 
δοκιµαστική εφαρµογή σε 146 µαθητές Α΄ Γυµνασίου δείχνει ότι οι αυτοµατοποιηµένες µετρήσεις 
βρίσκονται σε συνάφεια µε συνήθεις µετρήσεις κλινικής αξιολόγησης και ότι οι µαθητές 
χρησιµοποιούν σωστά, µε ευκολία και ευχαρίστηση το λογισµικό.  Συνεπώς  η αυτοµατοποιηµένη 
ανίχνευση µ.δ. µπορεί να είναι πρακτικά εφαρµόσιµη εφόσον περαιτέρω ανάλυση τεκµηριώσει και 
την ψυχοµετρική επάρκεια του λογισµικού.  Έτσι, σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς µε ειδικές γνώσεις, 
σε περιοχές µακριά από ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, µπορούν να εντοπίσουν τους µαθητές που 
είναι πιθανότερο να χρειάζονται ειδική βοήθεια.  Η αµφίδροµη ενηµέρωση µέσω διαδικτυακού 
διακοµιστή µπορεί να συµβάλλει στην επιµόρφωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και στην 
εξαγωγή επιδηµιολογικών στοιχείων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής για τις µ.δ. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μαθησιακές δυσκολίες, λογισµικό, ανίχνευση, εντοπισµός, αυτόµατη. 



Πρωτόπαπας κ. συν., ΕΤΠΕ 2002 

434 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ως µέρος του έργου «υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στο 

ελληνικό δίκτυο σχολείων» (Papadopoulos, Karamanis, & Roussos, 2000) στο πλαίσιο του 
ΕΠΕΑΕΚ, ανέθεσε στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), µετά από διαγωνισµό, την 
παραγωγή λογισµικού για τον αυτόµατο εντοπισµό µαθητών µε πιθανά µαθησιακά προβλήµατα.  
Το ΙΕΛ δηµιούργησε το λογισµικό εΜα∆ύς για µαθητές της πρώτης τάξης του Γυµνασίου, 
λαµβάνοντας µέριµνα ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή του σε µαθητές µικρότερης ηλικίας, µε 
µικρές ή καθόλου τροποποιήσεις.  Οι αρχές σχεδίασης, το περιεχόµενο, και οι βασικές προσδοκίες 
για το εΜα∆ύς έχουν παρουσιαστεί σε προηγούµενες ανακοινώσεις (Πρωτόπαπας κ. συν., 2001· 
Protopapas et al., 2001) και εδώ αναφέρονται µόνο περιληπτικά.  Το αντικείµενο της παρούσας 
ανακοίνωσης αφορά στην πρώτη δοκιµαστική εφαρµογή του εΜα∆ύς, µε παράλληλη κλινική 
αξιολόγηση, για τη διαπίστωση της χρηστικότητας και της βασικής ψυχοµετρικής επάρκειας του 
λογισµικού.  Περιγράφονται οι συνθήκες εφαρµογής και η εξατοµικευµένη αξιολόγηση, και 
αναφέρονται τα πρώτα συµπεράσµατα που προκύπτουν από ποιοτικές παρατηρήσεις κατά την 
εφαρµογή και από προκαταρκτικές ποσοτικές αναλύσεις των δεδοµένων από τις µετρήσεις. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ � εΜα∆ύς 
Η διεθνής εµπειρία στον εντοπισµό µ.δ. µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πολύ µικρή. 

Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν για απόπειρες εντοπισµού µε παραδοσιακά µέσα, µε έµφαση 
στην ευκολία και συντοµία χορήγησης για αποτέλεσµα δεδοµένης αξιοπιστίας. Η εγκυρότητα 
εντοπισµού µε λογισµικό παραµένει άγνωστη (αλλά βλ. Cisero κ. συν., 1997, για λογισµικό 
διάγνωσης διαταραχής ανάγνωσης και σχετική συζήτηση). 

Ποιές µαθησιακές δυσκολίες; 
Στην παρούσα ανακοίνωση δεν είναι δυνατή η εκτενής αναφορά στο ζήτηµα του ορισµού, της 

αιτιολογίας και των µεθόδων εντοπισµού και διάγνωσης µ.δ. (βλ. National Joint Committee on 
Learning Disabilities 1994, 1998, για συνοπτική παρουσίαση και Sternberg & Spear-Swerling, 
2000 για πολύπλευρη και εις βάθος εξέταση των σχετικών ζητηµάτων).  Η σχετική βιβλιογραφία 
είναι αχανής και πολλά σηµαντικά ζητήµατα, θεωρητικά και πρακτικά, παραµένουν άλυτα.  Το 
εΜα∆ύς στοχεύει στον εντοπισµό ειδικών µ.δ. στον προφορικό και γραπτό λόγο µε έµφαση σε 
στοιχεία που απαρτίζουν το τυπικό δυσλεξικό προφίλ. Η έµφαση αυτή οφείλεται εν µέρει στο ότι 
το έλλειµµα στην αναγνωστική ικανότητα είναι η πιο διαδεδοµένη µαθησιακή δυσκολία και έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στη γνωστική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη.  Η έµφαση όµως 
υπαγορεύεται και από πρακτικούς λόγους. Συγκεκριµένα, η αύξηση της ευαισθητοποίησης των 
εκπαιδευτικών και του κοινού στο πρόβληµα της δυσλεξίας συνδέεται µε ειδικές εκπαιδευτικές 
παρεµβάσεις (π.χ., προφορικές εξετάσεις) και έχει δηµιουργήσει την ανάγκη για αξιόπιστο και 
έγκυρο εντοπισµό ειδικά του προβλήµατος της ειδικής διαταραχής του γραπτού λόγου.   Έτσι το 
εΜα∆ύς στοχεύει και στην κάλυψη µιας πρακτικής ανάγκης του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Ειδικοί στόχοι, κριτήρια αξιολόγησης και χρησιµότητα 
Το λογισµικό εΜα∆ύς έχει ως στόχο την παροχή αξιόπιστης και έγκυρης πληροφορίας σχετικά 

µε την πιθανότητα ύπαρξης µ.δ. για κάθε µαθητή, µε σκοπό να µπορεί να εφαρµοστεί από 
οποιονδήποτε εκπαιδευτικό και να παρέχει συστάσεις για την παραποµπή ορισµένων µαθητών σε 
εξειδικευµένο προσωπικό για ολοκληρωµένη αξιολόγηση. Η χρήση του λογισµικού θα πρέπει να 
παρέχει σταθερά στο χρόνο και συνεπή µεταξύ των µερών του αποτελέσµατα (αξιοπιστία), τα 
οποία να συµφωνούν µε την εκτίµηση εξειδικευµένων ατόµων βασιζόµενων σε συνήθεις κλινικές 
παρατηρήσεις καθώς και µε τα αποτελέσµατα «παραδοσιακών» αξιολογήσεων (εγκυρότητα).  

Πέρα από την ψυχοµετρική επάρκεια, βασικό κριτήριο εφαρµοσιµότητας του εΜα∆ύς αποτελεί 
η αποδοχή και ορθή χρήση από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές.  Το λογισµικό θα πρέπει να 
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είναι αποδεκτό και εύκολο στη χρήση από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό και µαθητή 1ης Γυµνασίου 
και να παρέχει χρήσιµη και αξιοποιήσιµη πληροφορία.  Είναι σηµαντικό να µην απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις για τη χρήση του λογισµικού ή για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, και να 
παρέχεται καθοδήγηση προς τον εκπαιδευτικό και προς τους µαθητές.  

Η χρησιµότητα του εΜα∆ύς δεν περιορίζεται στην εξατοµικευµένη αξιολόγηση για εντοπισµό 
των µεµονωµένων µαθητών που ενδεχοµένως χρειάζονται ειδική αξιολόγηση και βοήθεια.  Η 
ευρεία χρήση του εΜα∆ύς µπορεί να παράσχει πολύτιµα επιδηµιολογικά στοιχεία για τη χάραξη 
µιας εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στις µαθησιακές δυσκολίες.  Αν η δοκιµαστική εφαρµογή 
δείξει ότι η καθολικότητα εφαρµογής του εΜα∆ύς είναι πρακτικά εφαρµόσιµη και αν η αποδοχή 
από τους εκπαιδευτικούς είναι υψηλή,  τότε το εΜα∆ύς µπορεί να αποτελέσει εργαλείο συλλογής 
οµοιογενών και συγκρίσιµων στοιχείων από όλη την επικράτεια.  Με την πλήρη αυτοµατοποίηση 
στην εκτέλεση του λογισµικού, η οµοιογένεια των συνθηκών χρήσης θα να είναι υψηλή ακόµα και 
αν υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισµό των σχολείων και στο βαθµό εξοικείωσης µαθητών και 
εκπαιδευτικών µε τους υπολογιστές.  Με την παράλληλη συλλογή περιορισµένων δηµογραφικών 
στοιχείων θα είναι δυνατή η κατάρτιση ενός χάρτη µαθησιακών δυσκολιών και η ανάλυσή του σε 
βασικές κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις.   

Σύντοµη περιγραφή των δοκιµασιών του λογισµικού 
Το λογισµικό εΜα∆ύς περιλαµβάνει οκτώ δοκιµασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα 

ικανοτήτων σχετιζόµενων κυρίως µε την επίδοση στο λόγο, γραπτό και προφορικό.  Εξετάζονται: 
ανάγνωση, ορθογραφία, ακουστική αντίληψη, φωνολογική επεξεργασία και µνήµη.  Το πλήθος 
και η διάρκεια των επιµέρους δοκιµασιών θα επανεξεταστούν και θα αναθεωρηθούν µετά από 
λεπτοµερή ανάλυση των αποτελεσµάτων της δοκιµαστικής εφαρµογής, µε στόχο τη µείωσή τους 
και τη βελτιστοποίηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών του συνόλου.  Μακροπρόθεσµα, είναι 
επιθυµητή η ολοκλήρωση της χρήσης του λογισµικού µέσα σε µία διδακτική ώρα, ώστε να 
διευκολυνθεί η εφαρµογή µέσα στο σχολικό περιβάλλον, να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
διδακτικών ωρών και να µεγιστοποιηθεί η διατήρηση της προσοχής και η αποφυγή της κούρασης. 

Οι οκτώ δοκιµασίες στην τρέχουσα µορφή του εΜα∆ύς περιλαµβάνουν: 
! ΑΝ: Ταχύτητα ανάγνωσης κειµένου µε κατανόηση.  Καταγράφεται ο χρόνος για την 

ανάγνωση (ΑΝ-Χ) δέκα κειµένων αυξανόµενης δυσκολίας και η ορθότητα επιλογής (ΑΝ-Ν) 
µίας από τέσσερις εικόνες για καθένα (η οποία απεικονίζει τα περιγραφόµενα στο κείµενο). 

! ΟΡ: ∆ιόρθωση ορθογραφίας.  Καταγράφεται ο χρόνος διόρθωσης (ΟΡ-Χ) εννέα κειµένων 
κυµαινόµενης δυσκολίας και ο συνολικός αριθµός λαθών (ΟΡ-Λ) στα κείµενα µετά από 
όποιες διορθώσεις επιλέξει να πραγµατοποιήσει ο εξεταζόµενος. 

! ΕΤ: Εντοπισµός τόνου.  ∆ιακρίνεται σε (α) απλό εντοπισµό τόνου (ΕΤ), όπου καταγράφεται η 
ελάχιστη ένταση στην οποία ένας σύντοµος τόνος γίνεται αντιληπτός και (β) ακουστική 
χρονική ανάλυση σε συνθήκες αντίστροφης σκίασης (ΒΜ), όπου η ίδια διαδικασία 
επαναλαµβάνεται ενώ ο τόνος ακολουθείται αµέσως από θόρυβο-«σκιαστή». 

! ∆Σ: ∆ιάκριση συχνοτήτων.  Καταγράφεται η ελάχιστη διαφορά στη συχνότητα δύο απλών 
τόνων που είναι απαραίτητη ώστε να γίνει αντιληπτό ότι αυτοί είναι διαφορετικοί. 

! ΕΑ: Επανάληψη αλληλουχιών.  Καταγράφεται η ελάχιστη χρονική απόσταση µεταξύ 
διαδοχικών απλών τόνων στην οποία είναι δυνατή η αναπαραγωγή της ακολουθίας των 
τόνων.  ∆ιακρίνεται σε αλληλουχίες δύο τόνων (ΕΑ2) και τριών τόνων (ΕΑ3). 

! ΜΨ: Επανάληψη ψευδολέξεων (ή «µνήµη ψευδολέξεων»).  Καταγράφεται ο αριθµός ορθών 
αποκρίσεων στη γραπτή αναπαραγωγή 23 ακουστικά παρουσιαζόµενων ψευδολέξεων 
αυξανόµενου µήκους και πολυπλοκότητας. 

! ΕΛ: Ταυτοποίηση εικόνας-λέξης.  Καταγράφεται ο αριθµός των ορθών επιλογών µίας από 
τέσσερις λέξης για καθεµία από 30 εικόνες (σκίτσα).  Οι λανθασµένες επιλογές είναι 
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φωνολογικοί γείτονες ή (ιστορικά ή µορφολογικά) ανορθόγραφα οµόηχα. 
! ΜΓ: Μνήµη γραµµάτων. Καταγράφεται ο αριθµός των ορθά αναπαραχθεισών αλληλουχιών 

οπτικά παρουσιασθέντων γραµµάτων (ακολουθώντας τη γενική µορφή του digit span). 

Η επιλογή των δοκιµασιών έχει δικαιολογηθεί σε προηγούµενη ανακοίνωση (Πρωτόπαπας κ. 
συν., 2001).  ∆εν απορρέει από κάποιο ενιαίο θεωρητικό µοντέλο για τις µ.δ. αλλά βασίζεται σε 
ευρήµατα από τη διεθνή βιβλιογραφία περί συνάφειας γνωστικών και αντιληπτικών δεικτών µε 
την ύπαρξη µ.δ., ανεξάρτητα από όποια ενδεχόµενη αιτιακή σχέση µεταξύ των αντίστοιχων 
νοητικών διεργασιών και ικανοτήτων µε την έκφραση και τεκµηρίωση µ.δ. στην κλινική και 
εκπαιδευτική πρακτική.  

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΙΘΑΝΩΝ Μ.∆. 
Για τη µελέτη της εξωτερικής εγκυρότητας του λογισµικού, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 

ανεξάρτητου κριτηρίου βάσει του οποίου θα µπορεί να εκτιµηθεί η ευαισθησία και η εξειδίκευση 
των αποτελεσµάτων της χρήσης του λογισµικού.  Μια τέτοια «εξωτερική» αξιολόγηση µπορεί να 
θεωρηθεί «αντικειµενική», ή τουλάχιστον «βάση αναφοράς».  

Για την ιδανική αξιολόγηση της εγκυρότητας του εΜα∆ύς θα ήταν απαραίτητη µια κλινική 
µέθοδος η οποία να εντοπίζει µε βεβαιότητα τους µαθητές εκείνους που έχουν µαθησιακές 
δυσκολίες. Αυτό είναι ανέφικτο λόγω χρονικών περιορισµών και έλλειψης διαγνωστικών µέσων.  
Έτσι επιλέχθηκε ένα λιγότερο αυστηρό κριτήριο, εστιάζοντας στον εντοπισµό πιθανών µ.δ., 
σύµφωνα µε τους στόχους του λογισµικού.  Βάσει αυτού του κριτηρίου, το λογισµικό πετυχαίνει 
το στόχο του αν εντοπίζει τους µαθητές εκείνους τους οποίους θα επέλεγε ένα εξειδικευµένο 
άτοµο, µε χρήση διαθέσιµων οργάνων και µετρήσεων, ως έχοντες πιθανά µαθησιακά προβλήµατα.  
∆ηλαδή η ευαισθησία και η εξειδίκευση του λογισµικού συγκρίνεται µε εκείνη του κατάλληλα 
εξοπλισµένου και καταρτισµένου ψυχολόγου, ειδικού παιδαγωγού κλπ., που δε σκοπεύει στην 
τεκµηρίωση µιας διάγνωσης ή τον πλήρη χαρακτηρισµό µαθησιακού προφίλ, αλλά στη 
στοιχειοθέτηση µιας πιθανής µ.δ. και στην παραποµπή για περαιτέρω αξιολόγηση.   

∆οκιµασίες κλινικής αξιολόγησης 
Η ελληνική βιβλιογραφία στον τοµέα εντοπισµού και διάγνωσης µαθησιακών δυσκολιών είναι 

ελλιπής, όπως είναι και η διαθεσιµότητα εξειδικευµένων οργάνων και µετρήσεων αναφοράς για τη 
χορήγηση, ανάλυση και ερµηνεία κατάλληλων δοκιµασιών. Συνεπώς το κριτήριο εξωτερικής 
εγκυρότητας του εΜα∆ύς είναι εκ των πραγµάτων περιορισµένο, ανεξάρτητα από τις όποιες 
ενδεχόµενες αδυναµίες του ίδιου του λογισµικού. 

Αποφασίστηκε η χορήγηση µίας συστοιχίας δοκιµασιών από δοκιµασµένες, σταθµισµένες ή 
τουλάχιστον ευρέως αποδεκτές και χρησιµοποιούµενες δοκιµασίες.  Η συνήθης κλινική πρακτική 
για τον εντοπισµό µαθησιακών δυσκολιών υπαγορεύει την αξιολόγηση στοιχείων του γραπτού 
λόγου (ταχύτητα και ακρίβεια ανάγνωσης, ορθογραφηµένη γραφή, κατανόηση κειµένου), της 
φωνολογικής επεξεργασίας (πρόσληψη, επεξεργασία και µνήµη-επανάληψη ψευδολέξεων), της µη 
λεκτικής νοηµοσύνης, της εργαζόµενης µνήµης και της αριθµητικής ικανότητας.  Η δικαιολόγηση 
και εκτενής περιγραφή των δοκιµασιών είναι εκτός του θέµατος της παρούσας ανακοίνωσης 
(ειδικά για στοιχεία αναγνωστικής ικανότητας βλ. Πόρποδας, 2002, κεφ. 9). Εντελώς 
επιγραµµατικά, οι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 
! ΑΨ: Ανάγνωση ψευδολέξεων. Ο αξιολογούµενος διαβάζει 20 τυπωµένες ψευδολέξεις (από 

Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 1998) µεγαλοφώνως και καταγράφεται ο συνολικός χρόνος 
ανάγνωσης και ο αριθµός λανθασµένων αναγνωσµένων ψευδολέξεων. 

! ΕΨ: Επανάληψη ψευδολέξεων. Ο αξιολογούµενος επαναλαµβάνει 20 ηχογραφηµένες 
ψευδολέξεις (µία-µία) και καταγράφεται ο συνολικός αριθµός λανθασµένων επαναλήψεων.  
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! ΑΛ: Ανάγνωση λέξεων. Ο αξιολογούµενος διαβάζει µεγαλοφώνως 84 λέξεις που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσµα µήκους, γραµµατικών µορφών, συχνότητας στο λόγο, εκτιµώµενης 
οικειότητας, απεικονισιµότητας και ηλικίας απόκτησης. Καταγράφεται ο συνολικός χρόνος 
ανάγνωσης και ο αριθµός λανθασµένα αναγνωσµένων λέξεων.  

! ΑΚ, ΚΚ: Ανάγνωση και κατανόηση κειµένου. Ο αξιολογούµενος διαβάζει καθένα από 3 
σύντοµα κείµενα µεγαλοφώνως, ενώ καταγράφεται ο χρόνος ανάγνωσης και ο αριθµός 
αναγνωστικών λαθών, και µετά απαντά σε ερωτήσεις σχετικά µε το νόηµα του κειµένου. 

! ΟΚ: Ορθογραφία κειµένου. Ένα σύντοµο κείµενο υπαγορεύεται στον αξιολογούµενο και 
καταγράφεται ο αριθµός και το είδος των ορθογραφικών λαθών.  

! ΟΛ: Ορθογραφία λέξεων. Εικοσιδύο λέξεις υπαγορεύονται µία-µία στον αξιολογούµενο και 
καταγράφεται ο αριθµός και το είδος των ορθογραφικών λαθών.  

! ΑΦ: Αποµόνωση φωνηµάτων. Ο αξιολογούµενος ακούει και επαναλαµβάνει κάθε φορά µία 
αρχική ψευδολέξη (από 22) και στη συνέχεια προφέρει την ψευδολέξη που προκύπτει µετά 
από αφαίρεση του προς αποµόνωση φθόγγου, ο οποίος εκφωνείται από τον εξεταστή.   

! ∆Φ: ∆ιάκριση φθόγγων από το ΑθηνάΤεστ (Παρασκευόπουλος κ. συν. 1999). 
! RM: ∆οκιµασία τυποποιηµένων προοδευτικών µητρών (Standard Progressive Matrices) του 

Raven σε εξατοµικευµένη χορήγηση από εξεταστή.  Καταγράφεται και ο χρόνος χορήγησης. 
! ΜΑ: Κλίµακα µνήµης αριθµών (digit span) του ελληνικού WISC-III (Γεώργας κ.συν., 1997).  
! ΑΡ: Κλίµακα αριθµητικής από το ελληνικό WISC-III (Γεώργας κ.συν., 1997). 
! Ερωτηµατολόγιο Conners-28 (Rousos et al., 1999), από τον εκάστοτε φιλόλογο καθηγητή.  

Για κάθε συµµετέχοντα µαθητή και κάθε µαθήτρια καταγράφηκαν ηµεροµηνία γέννησης, φύλο, 
χώρα γέννησης και, σε περίπτωση που δεν ξεκίνησαν από την πρώτη τάξη του δηµοτικού σε 
ελληνικό σχολείο, την πρώτη τάξη ελληνικού σχολείου που παρακολούθησαν.  Το ζήτηµα της 
συµµετοχής µαθητών µε µητρική γλώσσα άλλη από την ελληνική είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και 
δεν είναι δυνατό να λάβει την απαραίτητη προσοχή στην παρούσα ανακοίνωση.  Έτσι εδώ δεν 
γίνεται διάκριση µεταξύ αµιγώς ελληνοφώνων και άλλων (λιγότερο από 5% του δείγµατος). 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η βασική µεθοδολογία αξιολόγησης του εΜα∆ύς µπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Χορηγούµε 

µια τυπική συστοιχία δοκιµασιών σε ένα δείγµα µαθητών και εντοπίζουµε βάσει των µετρήσεων 
αυτών, µε τα συνήθη κλινικά κριτήρια, τους µαθητές εκείνους που ίσως έχουν µ.δ.  Στο ίδιο 
δείγµα µαθητών χορηγούµε τις δοκιµασίες του εΜα∆ύς και αναλύουµε τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεών τους σε σχέση µε τον εντοπισµό βάσει της κλινικής αξιολόγησης.  Τελικά επιλέγουµε 
το υποσύνολο των δοκιµασιών του εΜα∆ύς που πετυχαίνει τη βέλτιστη συνάφεια µε τα 
αποτελέσµατα της κλινικής αξιολόγησης για περαιτέρω εφαρµογή και στάθµιση.  Στην παρούσα 
ανακοίνωση περιγράφεται η µέθοδος της πρώτης δοκιµαστικής εφαρµογής µε κλινική 
αξιολόγηση και παρουσιάζονται µόνον οι συνάφειες µεταξύ των µετρήσεων και γενικές 
παρατηρήσεις από τη χρήση του λογισµικού.  Σε µελλοντικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν 
λεπτοµερέστερα στοιχεία και οι κρίσιµες αναλύσεις της διακριτικής ικανότητας του εΜα∆ύς. 

Συµµετέχοντες 
Στη δοκιµαστική εφαρµογή έλαβαν µέρος 146 µαθητές και µαθήτριες της πρώτης τάξης από  

τέσσερα Γυµνάσια (1ο Αργυρούπολης, 1ο Πάτρας, 1ο Μεταµόρφωσης, Βαρβάκειο Πειραµατικό), 
ώστε να µελετηθούν καταρχήν οι ιδιότητες του λογισµικού σε ένα ευρύ φάσµα επιδόσεων και 
ικανοτήτων από το γενικό πληθυσµό µαθητών προτού επιχειρηθεί λεπτοµερής χαρακτηρισµός σε 
ειδικούς πληθυσµούς.  Τα σχολεία αυτά επελέγησαν για την κάλυψη ενός εύρους περιοχών και 
κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και για  την επάρκεια του εξοπλισµού τους, έτσι ώστε η 
παρούσα µελέτη να µη δυσχερανθεί από πρακτικούς περιορισµούς άσχετους προς το θέµα της. 
Λόγω µεµονωµένων προβληµάτων (απουσίες µαθητών, τέλος σχολικού έτους), τελικά είναι 
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διαθέσιµα πλήρη στοιχεία για 138 παιδιά (139 για την κλινική αξιολόγηση: 74 µαθητές και 65 
µαθήτριες· 144 για το εΜα∆ύς: 76 µαθητές και 68 µαθήτριες).  Η ηλικία των συµµετεχόντων 
κυµάνθηκε µεταξύ 132 και 181 µηνών, µε µέση τιµή 150 µήνες (12 χρονών 6 µηνών) και τυπική 
απόκλιση 6,5 µήνες.  Από τα διαθέσιµα στοιχεία δεν µπορεί να συναχθεί αν το δείγµα αυτό είναι 
αντιπροσωπευτικό της επικράτειας ή όχι. 

∆ιαδικασία 
Για κάθε συµµετέχοντα αφιερώθηκαν µέχρι δύο διδακτικές ώρες στην κλινική αξιολόγηση και 

άλλες δύο στις δοκιµασίες του εΜα∆ύς (στις περισσότερες περιπτώσεις ο απαιτούµενος χρόνος 
ήταν µικρότερος).  Με ελάχιστες εξαιρέσεις, τόσο η κλινική αξιολόγηση όσο και η χορήγηση του 
εΜα∆ύς ολοκληρώθηκε για κάθε µαθητή σε µία συνεδρία.  Υπήρχε πάντα η δυνατότητα διακοπής 
για ξεκούραση, κάτι που γινόταν σαφές στην αρχή και πάλι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.    

Η χορήγηση του εΜα∆ύς γινόταν ατοµικά ή οµαδικά, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα 
υπολογιστών από το σχολείο.  Κάθε µαθητής ή µαθήτρια φορούσε ακουστικά κλειστού τύπου και 
χρησιµοποιούσε το λογισµικό, το οποίο εκκινούσε µέλος της ερευνητικής οµάδας.  Ο ερευνητής 
ήταν αρµόδιος για τη µετάβαση από µια δοκιµασία στην επόµενη, παρατηρώντας και 
σηµειώνοντας τυχόν αποκλίσεις από την επιθυµητή συµπεριφορά (είτε του µαθητή είτε του 
λογισµικού), χωρίς να παρεµβαίνει, εκτός αν ο µαθητής έπαιρνε πρωτοβουλία για να κάνει κάποια 
ερώτηση.  Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι θόρυβοι και να 
απουσιάζουν εξωτερικά ερεθίσµατα όπως παρουσία τρίτων στην αίθουσα υπολογιστών, όµως το 
επίπεδο εξωτερικού θορύβου κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων ήταν συχνά αυξηµένο. 

Η κλινική αξιολόγηση γινόταν σε συνθήκες ατοµικής συνέντευξης από ψυχολόγο, ειδικό 
παιδαγωγό, ή άτοµο εκπαιδευµένο από αυτούς.  Οι δοκιµασίες χορηγήθηκαν βάσει αυστηρού 
πρωτοκόλλου και σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες προς τους εξεταστές, µε καταγραφή των 
αποκρίσεων σε ατοµικά φυλλάδια αξιολόγησης.  Εκτός από τη δοκιµασία του Raven και τα δύο 
έργα γραπτής απόκρισης (ορθογραφίας), οι δοκιµασίες µαγνητοφωνήθηκαν και οι ηχογραφήσεις 
χρησιµοποιήθηκαν για επαλήθευση κατά τη βαθµολόγηση.    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ως προκαταρκτική αξιολόγηση του λογισµικού, γίνεται αναφορά στις συνάφειες µεταξύ 

µετρήσεων του εΜα∆ύς και µετρήσεων της κλινικής συστοιχίας δοκιµασιών (ψυχοµετρικό 
κριτήριο) και στην αποδοχή και ευκολία χρήσης από τους µαθητές (κριτήριο εφαρµοσιµότητας).  
Αξιοσηµείωτη ήταν η θετική αντιµετώπιση και η διάθεση συνεργασίας από τους εκπαιδευτικούς, 
αλλά και η έλλειψη ενδιαφέροντος για το λογισµικό και τα σχέδια της έρευνας.  

Αποδοχή και ευκολία χρήσης από τους µαθητές 
Η αποδοχή του λογισµικού από τους µαθητές ήταν εξαιρετικά θετική.  Ούτε ένας από τους 146 

µαθητές που χρησιµοποίησαν το εΜα∆ύς δεν ζήτησε να εγκαταλείψει. Παρά την κούραση που 
είναι αναµενόµενη από συνεχή χρήση του υπολογιστή µε τεταµένη προσοχή για περισσότερο από 
µία ώρα, έστω και µε σύντοµες διακοπές µεταξύ δοκιµασιών, οι περισσότεροι συµµετέχοντες 
αρνήθηκαν ένα διάλειµµα για ξεκούραση. Στις λίγες περιπτώσεις που κάποιος µαθητής ζήτησε (ή 
αποδέχτηκε) ένα σύντοµο διάλειµµα λόγω κούρασης, επέστρεψε µέσα σε λίγα λεπτά.  Ένας 
καθηγητής πληροφορικής-τεχνολογίας που παρατήρησε τη χορήγηση του εΜα∆ύς ανέφερε ότι 
θεωρεί αξιοσηµείωτη τη συµπεριφορά των µαθητών, οι οποίοι ακολουθούσαν µε προσήλωση τις 
οδηγίες που παρείχε το λογισµικό, χωρίς αναστάτωση, φασαρία, διακοπή, ή συνοµιλίες.   

Όσον αφορά στην ευκολία χρήσης οι παρατηρήσεις από την εφαρµογή ήταν και αυτές θετικές.  
Κανένας µαθητής δεν είχε πρόβληµα στους χειρισµούς µε το ποντίκι.  ∆ύο µαθήτριες δεν είχαν 
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ξαναχρησιµοποιήσει υπολογιστή και χρειάστηκε µια σύντοµη επίδειξη.  Και οι δύο κατάλαβαν 
αµέσως τη λειτουργία του ποντικιού.  Η µία δεν χρειάστηκε άλλη παρέµβαση για την εκτέλεση 
των δοκιµασιών, ενώ η άλλη, η οποία ήταν πρακτικά αναλφάβητη, χρειάστηκε µια µικρή 
ενθάρρυνση κατά την εκτέλεση των πρώτων επαναλήψεων µέχρις ότου εξοικειωθεί µε τη χρήση 
του υπολογιστή. Ακόµα και σε αυτήν την ακραία περίπτωση, όπου κανείς εκπαιδευτικός δε 
χρειάζεται τη συµβολή λογισµικού για τον εντοπισµό δυσκολιών, η εκτέλεση των δοκιµασιών 
κατέστη δυνατή µε ελάχιστη παρέµβαση και υποστήριξη. 

Σχετικά µε την ορθότητα εκτέλεσης των έργων, από την παρατήρηση των µαθητών κατά την 
εκτέλεση των δοκιµασιών του λογισµικού µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι οδηγίες µε 
ταυτόχρονη οπτική επίδειξη του εκάστοτε απαιτούµενου έργου ήταν επιτυχείς στην καθοδήγηση 
των συµµετεχόντων.  ∆εν παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην ορθή εκτέλεση των δοκιµασιών  εκτός 
από τον εντοπισµό τόνου σε περιβάλλον αντίστροφης σκίασης (ΒΜ) όπου πολλοί µαθητές έτειναν 
να αποκρίνονται θετικά σε απουσία ερεθίσµατος εξαιτίας της παρουσίας του θορύβου σκίασης, 
ακυρώνοντας την ψυχοφυσική διαδικασία. Για το λόγο αυτό η µέτρηση της αντιληπτικής αυτής 
ικανότητας δεν περιλαµβάνεται στις αναλύσεις και στους πίνακες που ακολουθούν. 

∆εδοµένου ότι η εκτέλεση των δοκιµασιών του λογισµικού έγινε υπό την επίβλεψη µέλους της 
ερευνητικής οµάδας, δεν µπορεί στην παρούσα φάση να αξιολογηθεί η εφαρµοσιµότητα από 
εκπαιδευτικούς.  Πάντως η διαδικασία εγκατάστασης και εκτέλεσης του λογισµικού έχει 
διατηρηθεί όσο είναι δυνατόν απλούστερη, ενώ µε την αυτοµατοποίηση της διαδοχής δοκιµασιών 
θα απαιτείται απλώς εκτέλεση της εφαρµογής µε το ποντίκι και εισαγωγή του κωδικού του 
µαθητή.  Έτσι δεν αναµένεται κάποια δυσκολία στη χρήση από εκπαιδευτικούς.   

Συνάφειες µεταξύ µετρήσεων 
Λόγω περιορισµένου χώρου δεν παρουσιάζονται εδώ περιγραφικά στατιστικά στοιχεία.  

Εστιάζουµε αποκλειστικά σε µια πρώτη προσέγγιση των συναφειών µεταξύ των µετρήσεων.  Οι 
Πίνακες 1�3 περιέχουν τους µη παραµετρικούς συντελεστές συνάφειας (τ κατά Kendall) µεταξύ 
των δοκιµασιών της κλινικής αξιολόγησης, των δοκιµασιών του εΜα∆ύς, και µεταξύ των δύο.  
Με έντονα στοιχεία σηµειώνονται οι περιπτώσεις στατιστικής σηµαντικότητας καλύτερης από 
0,0005.  ∆ε χρησιµοποιούνται παραµετρικοί συντελεστές διότι προς το παρόν δεν έχουν µελετηθεί 
οι κατανοµές των µετρήσεων και δεν έχουν ακόµα εντοπιστεί και αφαιρεθεί τυχόν ακραίες τιµές, 
Άλλωστε σε πρώτη φάση µας ενδιαφέρει περισσότερο η ευρωστία της στατιστικής 
σηµαντικότητας στις συνάφειες και όχι το απόλυτο µέγεθός τους. Όπως είναι γνωστό, οι 
αριθµητικές τιµές των µη παραµετρικών συναφειών δεν είναι άµεσα συγκρίσιµες µε αυτές του 
συντελεστή r του Pearson και έτσι οι πίνακες θα πρέπει να ερµηνευθούν µε προσοχή. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 οι συνάφειες µεταξύ µετρήσεων της κλινικής αξιολόγησης 
ακολουθούν το αναµενόµενο σχέδιο, δεδοµένου ότι µετρήσεις που αφορούν σε παρόµοια έργα και 
ικανότητες βρίσκονται σε υψηλή συνάφεια µεταξύ τους, π.χ. χρόνος ανάγνωσης λέξεων (ΑΛ-Χ) 
και χρόνος ανάγνωσης κειµένου (ΑΚ-Χ), τ=0,545.  Αντίθετα, οι µετρήσεις του δείκτη µη λεκτικής 
νοηµοσύνης (RM και RM-Χ) δε βρίσκονται σε σηµαντική συνάφεια µε τις άλλες.  Στις µετρήσεις 
του εΜα∆ύς (Πίνακας 2) παρατηρείται οµαδοποίηση συναφειών σε ακουστικές (µη λεκτικές) και 
ορθογραφικές δοκιµασίες.  Για την ερµηνεία των συναφειών µεταξύ εΜα∆ύς και κλινικής 
αξιολόγησης (Πίνακας 3) πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συνάφεια µεταξύ παρόµοιων έργων 
αποτελεί ένα κατά προσέγγιση όριο στην αξιοπιστία των µετρήσεων (ελλείψει επανειληµµένης 
χορήγησης).  Αν δηλαδή οι µετρήσεις του εΜα∆ύς µπορούν να «προβλέψουν» τις µετρήσεις της 
κλινικής αξιολόγησης εξίσου καλά µε συναφείς µετρήσεις από την ίδια την κλινική αξιολόγηση, 
έχουµε µια πρώτη ένδειξη υπέρ της εφαρµοσιµότητας του εΜα∆ύς.   Για οριστικό συµπέρασµα, η 
εγκυρότητα του εΜα∆ύς πρέπει φυσικά να αξιολογηθεί βάσει του κριτηρίου διάκρισης. 
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 ΑΨ-Χ ΕΨ-Λ ΑΛ-Λ ΑΛ-Χ ΑΚ-Χ ΑΚ-Λ ΚΚ ΟΚ-Λ ΟΛ-Λ ΑΦ RM RM-Χ ΜΑ ΑΡ ∆Φ 
ΑΨ-Λ ,163 ,127 ,434 ,229 ,232 ,360 -,136 ,354 ,292 ,329 -,165 -,122 -,214 -,258 ,258 
ΑΨ-Χ ,047 ,308 ,489 ,488 ,342 -,091 ,324 ,177 ,113 ,082 ,091 -,133 -,127 ,054 
ΕΨ-Λ ,097 ,157 ,146 ,112 -,273 ,197 ,206 ,146 -,204 -,033 -,170 -,299 ,349 
ΑΛ-Λ  ,377 ,393 ,493 -,214 ,471 ,412 ,281 -,104 ,018 -,176 -,245 ,228 
ΑΛ-Χ  ,545 ,359 -,169 ,421 ,277 ,206 ,004 ,052 -,235 -,195 ,207 
ΑΚ-Χ  ,405 -,276 ,530 ,457 ,251 -,002 ,064 -,234 -,254 ,233 
ΑΚ-Λ  -,198 ,483 ,430 ,319 -,143 -,024 -,212 -,264 ,233 
ΚΚ  -,295 -,307 -,230 ,288 ,069 ,132 ,308 -,299 

ΟΚ-Λ  ,582 ,292 -,177 -,048 -,258 -,383 ,294 
ΟΛ-Λ  ,364 -,206 -,068 -,205 -,326 ,275 
ΑΦ  -,273 -,138 -,368 -,300 ,292 
RM  ,398 ,149 ,302 -,161 

RM-Χ  ,060 ,056 -,086 
ΜΑ  ,252 -,183 
ΑΡ  -,358 

Πίνακας 1:  Πίνακας µη παραµετρικών συναφειών µεταξύ επιδόσεων 139 µαθητών στις 
δοκιµασίες της κλινικής αξιολόγησης.  Με έντονα στοιχεία, συνάφειες µε p<0,0005.  Υπόµνηµα: 
Λ=αριθµός λαθών, Χ=χρόνος. ΑΨ=ανάγνωση ψευδολέξεων,  ΕΨ=επανάληψη ψευδολέξεων, 
ΑΛ=ανάγνωση λέξεων, ΑΚ=ανάγνωση κειµένου, ΚΚ=κατανόηση κειµένου, ΟΚ=ορθογραφία 
κειµένου, ΟΛ=ορθογραφία λέξεων, ΑΦ=αποµόνωση φωνηµάτων, RM=Ρaven�s matrices, 

ΜΑ=µνήµη αριθµών, ΑΡ=αριθµητική, ∆Φ=διάκριση φθόγγων. 

 ΑΝ-Χ ΟΡ-Λ ΟΡ-Χ ΕΤ ∆Σ ΕΑ2 ΕΑ3 ΜΨ ΕΛ ΜΓ
AN-Ν -,042 -,221 -,002 -,109 -,039 -,154 -,059 ,125 ,248 ,117
AN-Χ ,279 ,264 ,091 ,035 -,048 ,034 -,045 -,305 -,198
OP-Λ ,144 ,165 ,106 ,067 ,076 -,308 -,551 -,252
OP-Χ ,042 ,093 ,013 ,058 ,062 -,191 -,174
ΕΤ ,171 ,149 ,117 -,144 -,080 -,105
∆Σ ,335 ,349 -,126 -,093 -,173
ΕΑ2 ,570 -,205 -,072 -,175
ΕΑ3 -,153 -,086 -,188
ΜΨ ,271 ,102
ΕΛ ,305

Πίνακας 2:  Πίνακας µη παραµετρικών συναφειών µεταξύ επιδόσεων 144 µαθητών στις δοκι- 
µασίες του εΜα∆ύς. Με έντονα στοιχεία, συνάφειες µε p<0,0005. Υπόµνηµα:  ΑΝ-Ν=αριθµός 
ορθών επιλογών ανάγνωσης, ΑΝ-Χ=χρόνος ανάγνωσης, ΟΡ-Λ=αριθµός λαθών διόρθωσης 
ορθογραφίας, ΟΡ-Χ=χρόνος διόρθωσης ορθογραφίας, ΕΤ=εντοπισµός τόνου (χωρίς σκίαση), ∆Σ= 
διάκριση συχνοτήτων, ΕΑ2=επανάληψη αλληλουχιών δύο τόνων, ΕΑ3=επανάληψη αλληλουχιών 
3 τόνων, ΜΨ=µνήµη ψευδολέξεων, ΕΛ=ταυτοποίηση εικόνας-λέξης, ΜΓ=µνήµη γραµµάτων. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, οι υψηλότερες συνάφειες µεταξύ δοκιµασιών εΜα∆ύς και 
κλινικής αξιολόγησης προέκυψαν για µετρήσεις σχετιζόµενες µε την ορθογραφία, π.χ. λάθη στην 
ορθογραφία κειµένου (ΟΚ-Λ) της κλινικής αξιολόγησης µε αριθµό λαθών στη διόρθωση 
ορθογραφίας (ΟΡ-Λ, τ=0,573) και µε αριθµό ορθών αποκρίσεων στην ταυτοποίηση εικόνας-λέξης 
(ΕΛ, τ=−0,569) του εΜα∆ύς.  Η δοκιµασία µνήµης γραµµάτων του εΜα∆ύς επίσης βρίσκεται σε 
σηµαντική συνάφεια µε κλινικές δοκιµασίες.  Αντίθετα, κάποιες άλλες δοκιµασίες του εΜα∆ύς δε 
συσχετίζονται σηµαντικά µε δοκιµασίες της κλινικής αξιολόγησης.  Ειδικότερα, η φασµατική και 
χρονική ακουστική επεξεργασία δε φαίνεται να σχετίζονται µε τους γνωστικούς και ακαδηµαϊκούς 
δείκτες, παρότι παρόµοιες συνάφειες έχουν επανειληµµένως επιβεβαιωθεί στη βιβλιογραφία. Ίσως 
η ασυµφωνία να οφείλεται στο δείγµα, το οποίο προέρχεται από το γενικό πληθυσµό και συνεπώς 
δεν περιλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό ατόµων µε µ.δ.  



Πρωτόπαπας κ. συν., ΕΤΠΕ 2002 

441 

ΑΝ-Ν ΑΝ-Χ ΟΡ-Λ ΟΡ-Χ ΕΤ ∆Σ ΕΑ2 ΕΑ3 ΜΨ ΕΛ ΜΓ
ΑΨ-Λ -,076 ,073 ,347 ,060 ,071 ,067 ,189 ,172 -,171 -,282 -,093
ΑΨ-Χ -,141 ,310 ,243 ,223 ,065 ,035 -,047 -,014 ,028 -,253 -,216
ΕΨ-Λ -,172 ,103 ,163 ,179 ,115 ,134 ,141 ,106 -,133 -,158 -,183
ΑΛ-Λ -,169 ,258 ,453 ,178 ,159 ,043 ,066 ,044 -,192 -,374 -,197
ΑΛ-Χ -,084 ,277 ,336 ,242 ,025 ,039 -,032 ,012 -,016 -,325 -,263
ΑΚ-Χ -,104 ,395 ,437 ,299 ,140 ,053 -,037 ,011 -,056 -,375 -,299
ΑΚ-Λ -,120 ,287 ,486 ,169 ,130 ,086 ,101 ,147 -,147 -,338 -,249
ΚΚ ,257 -,200 -,336 -,149 -,131 -,001 -,080 -,090 ,183 ,322 ,142

ΟΚ-Λ -,158 ,370 ,573 ,305 ,128 ,062 ,052 ,070 -,198 -,569 -,363
ΟΛ-Λ -,112 ,291 ,522 ,257 ,121 ,057 ,060 ,115 -,233 -,481 -,290
ΑΦ -,055 ,074 ,226 ,030 ,100 ,102 ,183 ,212 -,096 -,229 -,302
RM ,257 -,004 -,143 -,037 -,065 -,112 -,224 -,252 ,264 ,191 ,155

RM-Χ ,014 ,011 ,050 ,055 ,033 -,032 -,053 -,098 ,166 ,058 -,002
ΜΑ ,099 -,125 -,199 -,079 -,071 -,100 -,081 -,120 ,087 ,244 ,212
ΑΡ ,266 -,216 -,298 -,170 -,165 -,197 -,167 -,181 ,177 ,268 ,305
∆Φ -,152 ,173 ,261 ,116 ,145 ,209 ,133 ,207 -,164 -,228 -,170

Πίνακας 3:  Πίνακας µη παραµετρικών συναφειών µεταξύ επιδόσεων 138 µαθητών στις 
δοκιµασίες του λογισµικού εΜα∆ύς και στις δοκιµασίες της κλινικής αξιολόγησης. Με έντονα 

στοιχεία, συνάφειες µε p<0,0005. Υπόµνηµα:  Όπως στους Πίνακες 1 και 2. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Από την ιδιαίτερα συνοπτική αυτή παρουσίαση µπορεί κανείς να επισηµάνει ότι (α) ορισµένες 

µετρήσεις του εΜα∆ύς βρίσκονται σε σηµαντική συνάφεια µε µετρήσεις κλινικής αξιολόγησης 
σαν αυτές που χρησιµοποιούνται συνήθως για τον εντοπισµό µ.δ. και (β) η χρηστικότητα του 
εΜα∆ύς από µαθητές 1ης Γυµνασίου είναι ιδιαίτερα υψηλή.  Με βάση τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η κλινική σηµαντικότητα των συναφειών, κάτι 
που  θα γίνει στο µέλλον βάσει της διακριτικής ικανότητας του λογισµικού.   

Για τη συνολική αποτίµηση του εΜα∆ύς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες στις οποίες 
καλείται το συγκεκριµένο εργαλείο λογισµικού να διαδραµατίσει το ρόλο του.  Στην παρούσα 
κατάσταση, η πλειονότητα των µαθητών δεν έχει την ευκαιρία να αξιολογηθεί ώστε αν χρειαστεί 
να παραπεµφθεί για να λάβει την αξιολόγηση και την εκπαιδευτική υποστήριξη που χρειάζεται. 
Ακόµα και για κάποιον που παραπέµπεται, ο φόρτος εργασίας στα αρµόδια ιατροπαιδαγωγικά 
κέντρα είναι τέτοιος που παρατηρούνται χρόνοι αναµονής πολλών µηνών για την εξυπηρέτηση 
περιστατικών. Ένα εργαλείο χαµηλού κόστους (σε εξοπλισµό, χρόνο, προσωπικό, ανάγκες 
επιµόρφωσης και εξειδίκευσης) που αυξάνει την πιθανότητα εντοπισµού περιπτώσεων µ.δ. θα 
µπορούσε να έχει πολύ σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και στην αποτελεσµατικότητα µε την οποία αυτό αντιµετωπίζει τους «πελάτες» του, 
τις ανάγκες τους και τις διατοµικές διαφορές µεταξύ τους. 

Η νέες τεχνολογίες µπορούν να παίξουν κεντρικό ρόλο στην αποσυµφόρηση του συστήµατος 
για καλύτερη, εξατοµικευµένη χορήγηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, χάρη στην αυτοµατοποίηση, 
η οποία µειώνει τις ανάγκες εξειδικευµένου προσωπικού, αυξάνει την οµοιογένεια και άρα την 
αξιοπιστία των στοιχείων, και δρα ως πρώτη γραµµή επιλογής για την τροφοδότηση εστιασµένων 
φορέων παροχής υπηρεσιών ολοκληρωµένης αξιολόγησης και παρέµβασης.  Η σωστή χρήση της 
νέας τεχνολογίας µπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα, όπως και στην ίδια την 
εµπειρία της αξιολόγησης και το στίγµα που συνδέεται µ� αυτήν.  Μια καλά σταθµισµένη και 
χαρακτηρισµένη αυτόµατη συστοιχία που χορηγείται οµοιογενώς µπορεί να δίνει πιο αξιόπιστα 
και έγκυρα αποτελέσµατα από άτοµα µέτριας ή παρωχηµένης κατάρτισης, µε ανεπαρκές 
ενδιαφέρον και κίνητρο και ανεξέλεγκτες διακυµάνσεις διάθεσης.  Ίσως ένα αυτόµατο πρόγραµµα 
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εντοπισµού να µην ξεπεράσει ποτέ τον αφοσιωµένο, ενηµερωµένο και εξειδικευµένο παιδαγωγό, 
πόσοι όµως τέτοιοι είναι διαθέσιµοι και πώς αξιοποιούνται οι υπηρεσίες τους από το σύστηµα; 

Οπωσδήποτε πριν από οποιαδήποτε ευρύτερη χρήση θα πρέπει το εΜα∆ύς να αξιολογηθεί 
πλήρως στις δύο βασικές του διαστάσεις (ψυχοµετρική επάρκεια και πρακτική εφαρµοσιµότητα).  
Οι πρώτες παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν είναι ενθαρρυντικές ώστε να δικαιολογούν περαιτέρω 
ανάλυση της δοκιµαστικής εφαρµογής.  Αν τα ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά του λογισµικού 
κριθούν επαρκή από το δείγµα αυτό θα πρέπει να ακολουθήσει ευρεία εφαρµογή και στάθµιση σε 
αντιπροσωπευτικό δείγµα του γενικού πληθυσµού και µελέτη σε ειδικούς πληθυσµούς. Αν τα 
συµπεράσµατα από τις δράσεις αυτές είναι θετικά τότε και µόνο θα έχει νόηµα η ευρύτερη 
διάχυση και ενσωµάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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