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-Τν 2002 πξνζιήθζεθα ζην Διεγθηηθό Σπλέδξην θαη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα είκαη Πξντζηακέλε 

Τκήκαηνο ηεο Υπεξεζίαο Δπηηξόπνπ ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο (πξώελ Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο) γηα ηελ Ννκηκόηεηα Γεκνζίσλ 

Γαπαλώλ, Διεγθηηθό Σπλέδξην (www.elsyn.gr) 

-Μέινο ηνπ Σπιιόγνπ Διιήλσλ Κνηλσληνιόγσλ, θαη ηεο παγθόζκηαο νηθνγέλεηαο AHEPA 

-Πξνζέθεξα εζεινληηθή εξγαζία ζην «Δξγαζηήξην Γπζιεμίαο θαη Οθζαικνθίλεζεο» ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία παξάιιεια κε ηελ πξνζθνξά κνπ ζην «Κέληξν Γπζιεμίαο θαη Δπθπΐαο» 

όπνπ θαη άξρηζα ην εξεπλεηηθό κνπ έξγν ζηελ Γηάγλσζε ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  

-Γηαθξίζεθα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κνπ ζην πξόγξακκα «Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο 

Παηδηώλ» θαη κνπ απνλεκήζεθε Τηκεηηθή Πιαθέηα.  

-Δξγάζηεθα ζηε «Γξακκή Βνήζεηαο 1037»  

- Έρσ δεκνζηεύζεηο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ θαη ζπκκεηνρή ζε παγθόζκηα, δηεζλή θαη παλειιήληα 

ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο 

 

 

 

http://www.elsyn.gr/


Αθξηβήο Γηάγλσζε Μαζεζηαθώλ 
Γπζθνιηώλ  

κε Βάζε ην Κνηλσληθν-Χπρν-
Δθπαηδεπηηθό Πξνθίι 

 

 

 

 

 Ξύζηξνπ Μαξία – Ph.D. Sociology of Education-
Psychology 

Πξντζηακέλε Τκήκαηνο Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ ζην 
Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο.  



dyagnosis.gr 

 

 

Τί είναι το dyagnosis.gr; 

 

Ηιεθηξνληθή εθαξκνγή δηάγλσζεο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ κε ηνλ ζπλδπαζκό 21 

εξσηήζεσλ θαη ηνπ ηεζη IQ RAVEN, 

βαζηζκέλε ζε πνιπεηή θαη ελδειερή έξεπλα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο 

θαηαηεζεηκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο ζην Brunel University ηνπ Λνλδίλνπ θαη 

αλαγλσξηζκέλεο από ην ειιεληθό θξάηνο.  

Τν dyagnosis.gr απνδεηθλύεηαη σο έλα εύθνιν & γξήγνξν ζηε ρξήζε εξγαιείν, κε 

ρακειό θόζηνο κε αθξίβεηα 97.6%,  γηα παηδηά πνπ πηζαλώο παξνπζηάδνπλ 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.  

Καζώο δελ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάγλσζε, νξζνγξαθία θαη 

ρξήζε γιώζζαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθόκε & ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο σο Γηαγλσζηηθό ηεζη Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

Τν πνιύ πςειό πνζνζηό αθξίβεηαο πνπ πξνέθπςε από ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, 

επηβάιεη ηε ρξήζε ηνπ dyagnosis.gr  

 

 



dyagnosis.gr 

Σθνπόο: 

 Τν θαηά πόζν ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ζηα Κνηλσληθό-Χπρό-
Δθπαηδεπηηθά Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Δάλ κπνξνύλ νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο λα δηαθνξνπνηεζνύλ από 
ηνπο ππόινηπνπο. 

 



LD & NORMAL CONTROL SAMPLE 

 

 

SAMPLE MALE FEMALE TOTAL 

NORMALS             57 78          135 

DYSLEXICS-LD             65               26         91 

TOTAL            122             104          226 



dyagnosis.gr 

Σηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Τν “Descriminant Analysis Technique” 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα: 

  Ταμηλνκήζεη έλα παηδί σο Γπζιεμηθό ή κε 
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

 Δξκελεύζεη ηελ εξώηεζε ηεο δηάγλσζεο ησλ 
Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ-Γπζιεμίαο 

 



dyagnosis.gr 

1ε Αλάιπζε 

 Τα θνηλσληθν-ςπρν-εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, 
κεηνλεθηνύλ ζε ζύγθξηζε κε εθείλα ησλ 
θπζηνινγηθώλ παηδηώλ ηεο ίδηαο ειηθίαο 

 Οη δύν νκάδεο δηαθέξνπλ ηόζν πνιύ ώζηε ην 
discriminant analysis ηηο θαηεγνξηνπνίεζε κε 
αθξίβεηα 94,6% 

 



dyagnosis.gr 
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Norm al Has learning difficulties
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2ε αλάιπζε 

 Απνθιείζηεθαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζην 
εθπαηδεπηηθό πξνθίι (1.αλάγλσζε, νξζνγξαθία, 
αξηζκεηηθή 2.αλάγλσζε, νξζνγξαθία). Τν 
“Discriminant Analysis επαλαιήθζεθε. 

 Οη δύν νκάδεο δηέθεξαλ ηόζν πνιύ, ώζηε ηα 
ςπρν-θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά από κόλα ηνπο, 
ήηαλ αξθεηά γηα λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ κε 
αθξίβεηα 88,8% θαη 89,9% αληίζηνηρα.  



dyagnosis.gr 

Classification Resultsa

36 7 43

12 115 127

83,7 16,3 100,0

9,4 90,6 100,0

Diagnosis (Normal -

With learning dif f iculties)

Has learning dif f iculties

Normal

Has learning dif f iculties

Normal

Count

%

Original

Has

learning

dif f iculties Normal

Predicted Group

Membership

Total

88,8% of  original grouped cases correctly  classif ied.a. 
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Classification Resultsa

36 5 41

12 115 127

87,8 12,2 100,0

9,4 90,6 100,0

Diagnosis (Normal -

With learning dif f iculties)

Has learning dif f iculties

Normal

Has learning dif f iculties

Normal

Count

%

Original

Has

learning

dif f iculties Normal

Predicted Group

Membership

Total

89,9% of  original grouped cases correctly  classif ied.a. 
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Σπκπεξάζκαηα: 

 Τν πνιύ πςειό πνζνζηό αθξίβεηαο πνπ 
πξνέθπςε από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, επηβάιιεη 
ηε ρξήζε ηνπ dyagnosis.gr, γηαηί είλαη έλα 

 Γξήγνξν 

 Δύθνιν 

 Φακεινύ θόζηνπο 

 Υςειήο αθξίβεηαο 

Γηαγλσζηηθό Τέζη, γηα παηδηά πνπ πηζαλώο 
παξνπζηάδνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 



dyagnosis.gr 

Γελ πεξηιακβάλεη: 

 Αλάγλσζε 

 Οξζνγξαθία 

 Φξήζε Γιώζζαο 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθόκε θαη ζε παηδηά 
πξνζρνιηθήο ειηθίαο σο Πξώην Γηαγλσζηηθό 
Τεζη Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ. 



dyagnosis.gr 

Σηόρνο: 

 Δγθαηξε Γηάγλσζε Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ από 
ηα πξώηα λεπηαθά ρξόληα. 

 Δπθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε. 

 Να βνεζήζεη ηα παηδηά από όπνην θνηλσληθν-
νηθνλνκηθό πιαίζην θαη αλ πξνέξρνληαη. 



dyagnosis.gr 

Οθέιε: 

 Η έγθαηξε θαη έγθπξε δηάγλσζε ησλ Μαζεζηαθώλ 
Γπζθνιηώλ, έρεη πξννξηζκό ηελ Μάζεζε. 

 Να αλαγλσξηζηνύλ νη αλάγθεο ησλ παηδηώλ κε 
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ώζηε, λα έρνπλ ηελ 
ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη. 



dyagnosis.gr 

Αλέζηεο Σηακάηεο 

Υπεύζπλνο Γηαδηθπαθώλ 
Δθαξκνγώλ 

www.cactuserp.gr 

6978556246 

 

http://www.cactuserp.gr/
http://www.cactuserp.gr/
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Φξίληα Ν. Ξύζηξνπ 

 

Σπκβνπιεπηηθε -Χπρνζεξαπεία 

Δθπαίδεπζε-Σεκηλάξηα 

Μνπζηθνζεξαπεία 

Χπρόδξακα 

 

Ίσλνο Γξαγνύκε 4, Θεζζαινλίθε 

Τει.: 2313 031837, 6945 158349 

e-mail: frida@fridaxistrou.gr 

www.fridaxistrou.gr 

 


