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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  

ΝΟΗΤΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ  4-12 ΕΤΩΝ 

 

Το RAVEN’S EDUCATIONAL αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκτιμήσεις της γνωστικής λειτουργικότητας η 

οποία μας παρέχει, σε σύντομο χρόνο, αξιολόγηση για τη νοητική ικανότητα παιδιών 4 έως 12 χρόνων. Εκτιμά τη 

μη-λεκτική, οπτικο-χωρική γνωστική ικανότητα του ατόμου με τις Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (Coloured 

Progressive Matrices) και τη λεκτική, ως προς την κατανόηση λεκτικών εννοιών και πληροφοριών, γνωστική 

ικανότητα του ατόμου με τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales). Απευθύνεται σε ευρύ φάσμα 

επιστημονικών ειδικοτήτων και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις ψυχομετρίας και ψυχοδιαγνωστικής.  

Η εκπαίδευση που προσφέρουμε στο Raven’s Educational αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: 

❖ Βασικά εισαγωγικά στοιχεία για την επιστήμη της ψυχομετρίας και ειδικότερα για τις ψυχομετρικές 

αξιολογήσεις της νοημοσύνης 

❖ Θέματα δεοντολογίας σχετικά με την χορήγηση και ανάλυση των ψυχομετρικών δοκιμασιών 

❖ Το θεωρητικό υπόβαθρο των τεστ Raven 

❖ Η αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων βάσει του τεστ 

❖ Παρουσίαση των τριών βασικών μορφών των Προοδευτικών Μητρών (Βασικές, Έγχρωμες, Προηγμένες) 

❖ Η ανάπτυξη των Κλιμάκων Λεξιλογίου 

❖ Γενική περιγραφή των 2 Κλιμάκων του τεστ (Coloured Progressive Matrices – CPM) και (Crichton Vocabulary 

Scales – CVS) 

❖ Το «Φαινόμενο Flynn» (Flynn Effect) στις Προοδευτικές Μήτρες Raven 

❖ Βασικές κατευθύνσεις χορήγησης (συνθήκες εξέτασης, σχέση εξεταστή – παιδιού, διάρκεια χορήγησης, 

χορήγηση σε παιδιά με αναπηρία, χορήγηση σε παιδιά με άλλη μητρική γλώσσα) 

❖ Παρουσίαση του υλικού του τεστ 

❖ Αναλυτική εκπαίδευση στην χορήγηση της Κλίμακας CPM, με ταυτόχρονες κατευθύνσεις σχετικά με την 

συμπλήρωση της Φόρμας Καταγραφής CPM: 

➢ Καταγραφή των Στοιχείων του Εξεταζόμενου και της Χρονολογικής του Ηλικίας 
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➢ Ειδικές επισημάνσεις χορήγησης της Κλίμακας CPM (αναλυτικός τρόπος παρουσίασης των 

Προβλημάτων στις 3 Υποκλίμακες της CPM)  

➢ Παράδειγμα συμπληρωμένης CPM Φόρμας Καταγραφής 

❖ Αναλυτική εκπαίδευση στην χορήγηση της Κλίμακας CVS, με ταυτόχρονες κατευθύνσεις σχετικά με την 

συμπλήρωση της Φόρμας Καταγραφής CVS: 

➢ Καταγραφή των Στοιχείων του εξεταζόμενου και της Χρονολογικής του Ηλικίας 

➢ Αναλυτικός τρόπος παρουσίασης των Καρτών Λεξιλογίου και ειδικότερες επισημάνσεις χορήγησης 

με έμφαση στον τρόπο βαθμολόγησης των απαντήσεων 

➢ Παράδειγμα συμπληρωμένης CVS Φόρμας Καταγραφής 

❖ Η βαθμολόγηση της Κλίμακας CPM με επεξηγήσεις για τους ψυχομετρικούς όρους: Αρχικός Βαθμός, 

Τυπικός Βαθμός, Εκατοστημόριο, Διάστημα Εμπιστοσύνης, Ισοδύναμη Νοητική Ηλικία CPM 

❖ Παράδειγμα Βαθμολόγησης συμπληρωμένης CPM Φόρμας Καταγραφής 

❖ Η βαθμολόγηση της Κλίμακας CVS με επεξηγήσεις για τους ψυχομετρικούς όρους:  Αρχικός Βαθμός, 

Τυπικός Βαθμός, Εκατοστημόριο, Διάστημα Εμπιστοσύνης, Ισοδύναμη Νοητική Ηλικία CVS 

❖ Παράδειγμα Βαθμολόγησης συμπληρωμένης CVS Φόρμας Καταγραφής 

❖ Η έννοια της «Συγκριτικής Αξιολόγησης» 

❖ Οι κατηγοριοποιήσεις της αξιολόγησης της νοημοσύνης 

❖ Σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των Κλιμάκων CPM και CVS (αναλυτικές κατευθύνσεις σχετικά με την 

συμπλήρωση του συγκεκριμένου Πίνακα στην Φόρμα Καταγραφής CPM) 

❖ Η έννοια της «Απόλυτης Αξιολόγησης» 

❖ Κατευθύνσεις σχετικά με τις δυνατότητες των χρήσεων του Raven’s Educational. Αναλυτικά στοιχεία και 

παραδείγματα για τις παρακάτω δυνατότητες των χρήσεων του τεστ: 

➢ Εκτιμήσεις για 2 συνιστώσες της Γενικής Νοημοσύνης (συλλογιστική νοητική διεργασία, 

αναπαραγωγική νοητική ικανότητα) 

➢ Πληροφορίες για το γνωστικό υπόβαθρο του εξεταζόμενου 

➢ Ανίχνευση των λειτουργιών της προσοχής, της υπερκινητικότητας και της λεκτικής κατανόησης 

➢ Τονισμός ιδιαίτερων γνωστικών αναγκών και δυσκολιών 

➢ Αποτελεί ένα επίπεδο αναφοράς ως προς την σχολική επίδοση 

➢ Πρόταση κατευθύνσεων για την εκπαίδευση, ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, 

ψυχοθεραπεία 

➢ Πρόταση για την ανάγκη εμπεριστατωμένης αξιολόγησης γνωστικής λειτουργικότητας (WISC, 

WPPSI) 

➢ Βασική, πρωταρχική εκτίμηση για την ύπαρξη Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 

❖ Βασικές κατευθύνσεις σχετικά με την σύνταξη επιστημονικής έκθεσης που βασίζεται σε ψυχομετρική 

δοκιμασία 

❖ Υποδείγματα Ψυχομετρικών Εκθέσεων που εμπεριέχουν την αξιολόγηση της νοητικής λειτουργίας με το 

Raven’s Educational 

❖ Πίνακας αναλυτικής καταγραφής των αποτελεσμάτων του τεστ 

❖ Βιβλιογραφικές παραπομπές.           


