
Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών  
για την επαγγελματική χρήση του  

WAIS-IVGR 

  
Συνεργασία  

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ & ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

 
στην Κύπρο 9,10&11 Οκτωβρίου 2015 

 

Θα παρέχεται πιστοποιητικό επιστημονικής επάρκειας 



Στην υπηρεσία όσων  
υπηρετούν τον άνθρωπο 

 H MOTIBO ΕΚΔΟΤΙΚΗ AΕ είναι ο αποκλειστικός εκδότης και διανομέας για την Ελλάδα και 

όπου αλλού ομιλείται η Ελληνική, των ελληνικών σταθμισμένων εκδόσεων των: 

 
Κλίμακα Νοημοσύνης για παιδιά - Wechsler Intelligence Scale for Children Third Edition (WISC-III) 
 
Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες - Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS-IV) 
 
Κλίμακα Νοημοσύνης για παιδιά -Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence  Third Edition (WPPSI-III) 
 
Raven’s Coloured Progressive Matrices and Crichton Vocabulary Scale 

 

Επίσημα εγκεκριμένος διοργανωτής σεμιναρίων για τα σταθμισμένα τεστ της NCS Pearson Inc  



Από το 2008 στο πλευρό των Κυπρίων 
λειτουργών της Ψυχικής Υγείας 

 

Το ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

 

• Διαθέτει στην Κύπρο τα σταθμισμένα από την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ  
ψυχομετρικά εργαλεία της NCS Pearson Inc.  

• Είναι ο αποκλειστικός επίσημος αντιπρόσωπος της ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ 
ΑΕ για τη διοργάνωση σεμιναρίων που αποσκοπούν στην εκπαίδευση 
και επιστημονική επάρκεια για την επαγγελματική χρήση των 
σταθμισμένων στην ελληνική γλώσσα τεστ της NCS Pearson Inc. 

• Θα τηρεί Μητρώο Κατόχων Επιστημονικής Επάρκειας για την 
Επαγγελματική Χρήση των σταθμισμένων στην ελληνική γλώσσα τεστ 
των NCS Pearson Inc. 

• Θα τηρεί Μητρώο Κατόχων των γνήσιων τεστ των NCS Pearson Inc. που 
σταθμίστηκαν στην ελληνική γλώσσα. 

 
 



ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ WECHSLER 
 

Οι Κλίμακες Νοημοσύνης Wechsler δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1939.  
Από τότε  έχουν καταξιωθεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως οι πλέον 

αξιόπιστες κλίμακες αξιολόγησης ικανοτήτων ατόμων κάθε ηλικίας. 
Πρόκειται για την Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler για Ενήλικες (WAIS),  

που αφορά ηλικίες 16:0-90:11, την Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler  
για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας (WISC), που αφορά ηλικίες 6:0-16:11  

και την Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 
(WPPSI), που αφορά ηλικίες 2:6-7:3 έτη. 

 

Οι Κλίμακες Wechsler είναι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες 
κλίμακες αξιολόγησης νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

 



ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ WECHSLER 
 

• Οι Ελληνικές Σταθμισμένες Εκδόσεις των τεστ της σειράς 
Wechsler αποτελούν μοναδικά εργαλεία για την ουσιαστική 
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε όφελος 
τόσο του δημοσίου όσο και των πολιτών.  

• Με δεδομένη την πολυπλοκότητα της χορήγησης, της 
διάγνωσης και της ερμηνείας των κλίμακων, η εκπαίδευση 
είναι απαραίτητη για την ορθή τους χρήση. 

• Το WAIS–IVGR ενσωματώνει σημαντικές αναθεωρήσεις, 
συγκριτικά με τις προηγούμενες εκδοχές των κλιμάκων 
Wechsler, κυρίως με την εισαγωγή νέων υποδοκιμασιών και 
σύνθετων δεικτών.  

 

 

 



1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για το WAIS-IVGR 

Επιστημονική διεύθυνση: ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ,  

Καθηγήτρια Διαγνωστικών μεθόδων και Συμβουλευτικής, 
Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ.   

PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA. 
Επιστημονική υπεύθυνη της ελληνικής έκδοσης του WAIS-IV 

 

Εκπαίδευση: ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ,  

Κλινικός Ψυχολόγος, εξειδικευμένος στις κλίμακες Wechsler 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

• Ενημέρωση για τις Τυπικές Αρχές της Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής 
Αξιολόγησης και τις Διεθνείς Οδηγίες για τη Χρήση Τεστ. Θέματα 
δεοντολογίας σχετικά με την ορθή χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων 
και ειδικότερα των τεστ νοημοσύνης 

• Το θεωρητικό υπόβαθρο των κλιμάκων Wechsler  

• Γενική ανασκόπηση του WAIS–IVGR 

• Περιγραφή της ελληνικής στάθμισης WAIS–IVGR 

• Γενικές οδηγίες εξέτασης 

• Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών 

• Οδηγίες – ασκήσεις για τον υπολογισμό των βαθμολογιών των 
υποδοκιμασιών καθώς και των σύνθετων βαθμολογιών 

• Συμπλήρωση της Φόρμας Καταγραφής  

• Ερμηνεία των αποτελεσμάτων: Περιγραφή και ανάλυση Σύνθετων 
Δεικτών.  

• Συγγραφή αναφοράς αποτελεσμάτων  

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Το Σεμινάριο αποτελείται από 20 ώρες ομαδική δια ζώσης διδασκαλία 
και χωρίζεται σε τρία μέρη.  

Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους του σεμιναρίου, ο 
κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να χορηγήσει την κλίμακα σε ένα άτομο 
(προσομοίωση χορήγησης). Η χορήγηση πρέπει να βιντεοσκοπηθεί ώστε 
να χορηγηθεί ατομική γραπτή ανατροφοδότηση για την ορθότητα της 
χορήγησης  

 

Αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί σε όσους εγγραφούν στο σεμινάριο 

 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, χορηγείται  
«Βεβαίωση Παρακολούθησης» και παρέχεται δωρεάν δικαίωμα 

εξέτασης για εξασφάλιση «Πιστοποιητικού Επιστημονικής Επάρκειας 
για την Επαγγελματική Χρήση του WAIS–IVGR  

 

 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Συμμετέχοντες: 12 – 15 ψυχολόγοι, εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Ψυχολόγων που τηρεί το 
ΣΕΨ. Το σεμινάριο μπορεί να μην πραγματοποιηθεί  εάν δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος 
αριθμός 

• Κόστος Σεμιναρίου: 550 €  
• Κράτηση Θέσης: Προκαταβάλλεται το 50% και εξοφλείται το υπόλοιπο 15 ημέρες πριν το 

σεμινάριο. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το Σεμινάριο ακυρωθεί με 
ευθύνη του διοργανωτή. 

• Έκπτωση: 10 % για όσους εγγραφούν πριν τις 15/7/2015   
• Προτεραιότητα: Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο θα ακολουθηθεί η σειρά δήλωσης 

συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση προνομιακή προτεραιότητα θα έχουν όσοι αγοράσουν το τεστ.  
 

• Χώρος Διεξαγωγής: Τροφώνειο Διδασκαλείο, Λεμεσός  

 

Δωρεάν Φιλοξενία 
Το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας μπορεί να παράσχει δωρεάν διανυκτέρευση 
για 8 εκπαιδευόμενους στον Ξενώνα του που βρίσκεται στον ίδιο χώρο που θα 
διεξαχθεί το σεμινάριο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας,  
Τηλ. 00357 70005531, 00357 97641215, email: cypruspsychotherapy.sec@gmail.com  

  
 



Διδασκαλείο και ξενώνας  
Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας 


