ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ



Ανοίγουμε τον υπολογιστή μας και χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Πληκτρολογείς στο πεδίο
διεύθυνσης www.dyagnosis.gr



Εμφανίζεται η ιστοσελίδα που σε ενδιαφέρει! Στην επάνω δεξιά γωνία
της οθόνης, υπάρχει το κουμπί «Εγγραφή».




Κάνεις κλικ και σου εμφανίζεται ένα πεδίο όπου πρέπει να συμπληρώσεις το προσωπικό σου e-mal και να
βάλεις έναν κωδικό που θα τον θυμάσαι εύκολα. Κάνεις κλικ στο κουμπί «Δημιουργία Λογαριασμού».




Αυτόματα σου έρχεται στο e-mail σου, το link της ενεργοποίησης.

Κάνεις κλικ πάνω στο link και ανοίγει η σελίδα του dyagnosis.gr



Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάνεις κλικ στο κουμπί «Σύνδεση».



Εμφανίζεται το πεδίο όπου πρέπει να συμπληρώσεις ξανά το e-mail σου και να ξαναβάλεις τον κωδικό σου.
Στην συνέχεις κάνεις κλικ στο κουμπί «Σύνδεση» που βρίσκεται κάτω από τον κωδικό.



Έχεις μπει στην σελίδα για να κάνεις το test!

 Συμπλήρωσε την ηλικία σου.
 Συμπλήρωσε μόνος σου το τεστ IQ χωρίς την βοήθεια ή τη την καθοδήγηση κάποιου άλλου. Είναι μόνο
για σένα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιστρέφεις στον λογαριασμό σου. Προχωράς στο επόμενο βήμα.
 Ακολουθoύν 21 ερωτήσεις για να τις απαντήσει ο γονιός σου και οι ερωτήσεις είναι για σένα, οπότε
αν θες καν’ το μόνος σου.
 Υπάρχουν εξηγήσεις για τις ερωτήσεις και οδηγίες στην αριστερή πλευρά της οθόνης και σε
καθοδηγούν για την σειρά των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσεις.
 Στο τέλος των ερωτήσεων, έχεις ολοκληρώσει το test! Επιστρέφεις στον λογαριασμό σου.

 Αν έχεις κωδικό, βάλε τον όταν
σου ζητηθεί. (Ο Δήμος που ανήκεις, σου
έχει δώσει ένα κωδικό όνομα που μπορείς
να χρησιμοποιήσεις αντί χρημάτων)
 Σε περίπτωση που δεν έχεις
κωδικό, διάλεξε τον τρόπο πληρωμής και
επιβεβαίωσε ότι θες να σου σταλεί η
διάγνωση.



 Η Διάγνωση θα σου σταλεί στο προσωπικό σου e-mail και με βάση την νομοθεσία είναι απόρρητη
 Νιώσε ελεύθερα να επικοινωνήσεις μαζί μας για οτιδήποτε θέλεις να ρωτήσεις!

Σε Ευχαριστούμε
Η Επιστημονική Ομάδα του dyagnosis.gr

