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ΚΚ ΥΥ ΠΠ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΟΟ   ΙΙ ΝΝ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΤΤ ΟΟ ΥΥ ΤΤ ΟΟ   ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΘΘ ΕΕ ΡΡ ΑΑ ΠΠ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΛΛ ΛΛ ΗΗ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΕΕ ΚΚ ΔΔ ΟΟ ΣΣ ΗΗ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΚΚ ΛΛ ΙΙ ΜΜ ΑΑ ΚΚ ΑΑ ΣΣ   

ΝΝ ΟΟ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΗΗ ΣΣ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΕΕ ΝΝ ΗΗ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   WW AA II SS -- II VV GG RR   

Το WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition) είναι ένα ατομικά χορηγούμενο εργαλείο 

σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης και της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας για την ηλικίες 16-

91 ετών. Αποτελεί την βασικότερη και συχνότερη σε χρήσεις ψυχομετρική συστοιχία παγκοσμίως για την 

αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων. Εκτιμά της γενική νοητική ικανότητα καθώς και έναν μεγάλο αριθμό 

γνωστικών ικανοτήτων όπως είναι η λεκτική κατανόηση, ο αντιληπτικός συλλογισμός, η εργαζόμενη μνήμη και η 

ταχύτητα επεξεργασίας. Η τέταρτη έκδοση είναι σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα και το Κυπριακό Ινστιτούτο 

Ψυχοθεραπείας διοργανώνει από το 2015 ειδικά σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης της Κλίμακας αυτής. 

Η βασική μας εκπαίδευση στο WAIS-IVGR αποτελείται από 2 μέρη: 

➢ Στην πρώτο μέρος προσφέρεται επαγγελματική εκπαίδευση, διάρκειας 16 ωρών (2 οκτάωρα), σχετικά με 

την χορήγηση των 15 Υποδοκιμασιών του τεστ, την καταγραφή των αποτελεσμάτων, την ερμηνεία και 

ανάλυση τους καθώς και την συγγραφή της ψυχολογικής έκθεσης βάσει των ψυχομετρικών ευρημάτων.   

ΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΥΥΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΔΔΕΕΥΥΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΟΟ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗΣΣ 

➢ Στο δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους μίας τουλάχιστον 

χορήγησης του WAIS-IV, σε εξεταζόμενο της επιλογής τους, με πλήρη καταγραφή των ψυχομετρικών 

αποτελεσμάτων και συγγραφή επιστημονικής έκθεσης, με παράλληλη ενίσχυση και ανατροφοδότηση 

από τον εκπαιδευτή σχετικά με τον εντοπισμό και την επισήμανση διαφόρων λαθών και παραλείψεων 

που τυχόν παρατηρήθηκαν 

➢➢  ΠΠρροοααιιρρεεττιικκάά  γγιιαα  όόσσοουυςς  εεκκππααιιδδεευυόόμμεεννοουυςς  ττοο  εεππιιθθυυμμοούύνν,,  δδίίννεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσεε  εειιδδιικκήή  

εεξξέέτταασσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ««ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ  ΕΕππάάρρκκεειιααςς»»,,  ιιδδιιααιιττέέρρωωςς  χχρρήήσσιιμμοουυ  γγιιαα  χχοορρηηγγήήσσεειιςς  ττηηςς  

ψψυυχχοομμεεττρριικκήήςς  δδοοκκιιμμαασσίίααςς  σσεε  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοουυςς  φφοορρεείίςς  ττοουυ  δδηημμόόσσιιοουυ  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοομμέέαα  
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ΗΗ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροουυμμεε  γγιιαα  ττοο    WW AA II SS -- II VV GG RR   ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  εεννόόττηηττεεςς::  

❖ Εισαγωγικά στοιχεία για τις ψυχομετρικές αξιολογήσεις της νοημοσύνης και των γνωστικών ικανοτήτων 

❖ Βασικά  θέματα - ερωτήματα σχετικά με τα τεστ νοημοσύνης 

❖ Συνοπτική ιστορική αναδρομή στους σημαντικότερους ειδικούς ψυχομετρικών αξιολογήσεων νοημοσύνης 

❖ Κατάλογος με τα συνηθέστερα Τεστ – Ερωτηματολόγια της αξιολόγησης της Νοημοσύνης, που 

χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα 

❖ Συγκρισιμότητα βασικών χαρακτηριστικών 10 ιδιαίτερα γνωστών τεστ γνωστικών ικανοτήτων 

❖ Στοιχεία Δεοντολογίας σχετικά με την χορήγηση των ψυχομετρικών δοκιμασιών 

❖ Κριτήρια – κανόνες για τα ψυχολογικά τεστ 

❖ Θέματα δεοντολογίας στην ψυχομετρία 

❖ Εισαγωγικά στοιχεία στα Wechsler τεστ 

❖ Ιστορική αναδρομή των Wechsler τεστ 

❖ Στοιχεία των παλαιότερων εκδόσεων του WAIS: 

••  WWeecchhsslleerr  ––  BBeelllleevvuuee  IInntteelllliiggeennccee  SSccaallee  ((WWBBIISS))    

••  WWAAIISS  

••  WWAAIISS--RR  

••  WWAAIISS--IIIIII  

❖ Το θεωρητικό υπόβαθρο των Wechsler τεστ 

••  ΑΑππόό  ττιιςς  θθεεωωρρίίεεςς  ττοουυ  SSppeeaarrmmaann  σσττηηνν  CCHHCC  θθεεωωρρίίαα  

••  CCHHCC  θθεεωωρρίίαα  κκααιι  WWAAIISS--IIVVGGRR  

••  ΤΤοο  ιιεερρααρρχχιικκόό  μμοοννττέέλλοο  ττωωνν  44  ππααρρααγγόόννττωωνν  σσττοο  WWAAIISS--IIVV  

••  ΤΤοο  μμοοννττέέλλοο  ττοουυ  TTiimm  KKeeiitthh  ττωωνν  55  ππααρρααγγόόννττωωνν  ((ββάάσσεειι  ττηηςς  CCHHCC  θθεεωωρρίίααςς))  

❖ Περιγραφή των βασικών στοιχείων της ελληνικής έκδοσης του WAIS-IV 

❖ Οι 15 Υποδοκιμασίες με τις συντμήσεις τους και με την ονομασία και τις συντμήσεις τους στην αγγλική γλώσσα 

❖ Οι Σύνθετοι Δείκτες του WAIS-IV 

❖ Οι βασικότερες εφαρμογές του τεστ 

❖ Οι χαρακτηρισμοί της νοητικής στέρησης και τα ποσοστά αναπηρίας βάσει του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα 

❖ Ειδικές περιπτώσεις χορήγησης 

❖ Βασικές κατευθύνσεις για την χορήγηση του WAIS-IVGR 

••  ΤΤοο  εεξξεετταασσττιικκόό  υυλλιικκόό  

••  ΟΟ  χχώώρροοςς  πποουυ  γγίίννεεττααιι  ηη  εεξξέέτταασσηη  

••  ΗΗ  σσυυννεερργγααττιικκήή  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοονν  εεξξεεττααζζόόμμεεννοο  

••  ΓΓεεννιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  

••  ΑΑπποοδδεεκκττέέςς  ααλλλλααγγέέςς  ΒΒαασσιικκώώνν  ααππόό  ΣΣυυμμππλληηρρωωμμααττιικκέέςς  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  

••  ΤΤαα  σσηημμεείίαα  ΈΈννααρρξξηηςς  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

••  ΟΟιι  κκααννόόννεεςς  ΑΑννττιισσττρροοφφήήςς  σσττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  
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oo  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  ΑΑννττίίσσττρροοφφηηςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  

oo  ΣΣυυννοοππττιικκάά  οοιι  κκααννόόννεεςς  ΑΑννττιισσττρροοφφήήςς  

••  ΟΟιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ττηηςς  ΔΔιιαακκοοππήήςς  

••  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΕΕππίίδδεειιξξηηςς,,  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα,,  ΔΔιιοορρθθωωττιικκήή  ΑΑννααττρροοφφοοδδόόττηησσηη  

  

❖❖   ΑΑ νν αα λλ υυ ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ εε υυ θθ ύύ νν σσ εε ιι ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   μμ εε   ττ ηη νν   ΧΧ οο ρρ ήή γγ ηη σσ ηη   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ΒΒ αα θθ μμ οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   11 55   

ΥΥ ππ οο δδ οο κκ ιι μμ αα σσ ιι ώώ νν   ττ οο υυ   WW AA II SS -- II VV GG RR   

• Για την παρουσίαση της κάθε μίας από τις 15 Υποδοκιμασίες ((ΣΣχχέέδδιιοο  ΚΚύύββωωνν,,  ΟΟμμοοιιόόττηηττεεςς,,  ΜΜννήήμμηη  

ΑΑρριιθθμμώώνν,,  ΜΜήήττρρεεςς,,  ΛΛεεξξιιλλόόγγιιοο,,  ΑΑρριιθθμμηηττιικκήή,,  ΑΑννααζζήήττηησσηη  ΣΣυυμμββόόλλωωνν,,  ΟΟππττιικκοοίί  ΓΓρρίίφφοοιι,,  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  

ΚΚωωδδιικκοοπποοίίηησσηη,,  ΣΣεειιρροοθθέέττηησσηη  ΓΓρρααμμμμάάττωωνν--ΑΑρριιθθμμώώνν,,  ΓΓρρααφφήήμμαατταα  ΒΒάάρροουυςς,,  ΚΚααττααννόόηησσηη,,  ΑΑκκύύρρωωσσηη,,  

ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  ΕΕιικκόόννωωνν)),, παρατίθενται τα παρακάτω υποκεφάλαια: 

oo  ΒΒαασσιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίααςς  

oo  ΕΕιιδδιικκέέςς  εεππιισσηημμάάννσσεειιςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  

oo  ΤΤρρόόπποοςς  ββααθθμμοολλόόγγηησσηηςς  

oo  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  χχοορρήήγγηησσηηςς  ––  ββααθθμμοολλόόγγηησσηηςς  

oo  ΓΓννωωσσττιικκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  πποουυ  δδιιεερρεευυννώώννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίαα  

oo  ΣΣυυννήήθθηη  λλάάθθηη  κκααττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ,,  ΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ,,  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΟΟΔΔΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΗΗ  

((ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΓΓΓΓΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ))  

❖❖  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  77  ΣΣύύννθθεεττωωνν  ΔΔεειικκττώώνν  ττοουυ  WWAAIISS--IIVV  ((ΓΓεεννιικκόόςς  ΔΔεείίκκττηηςς  ΝΝοοηημμοοσσύύννηηςς,,  ΔΔεείίκκττηηςς  ΛΛεεκκττιικκήήςς  

ΚΚααττααννόόηησσηηςς,,  ΔΔεείίκκττηηςς  ΑΑννττιιλληηππττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλοογγιισσμμοούύ,,  ΔΔεείίκκττηηςς  ΕΕρργγααζζόόμμεεννηηςς  ΜΜννήήμμηηςς,,  ΔΔεείίκκττηηςς  ΤΤααχχύύττηηττααςς  

ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς,,  ΔΔεείίκκττηηςς  ΓΓεεννιικκώώνν  ΙΙκκααννοοττήήττωωνν,,  ΔΔεείίκκττηηςς  ΓΓννωωσσττιικκήήςς  ΕΕππάάρρκκεειιααςς))  

••  ΟΟννοομμαασσίίαα,,  σσυυννττμμήήσσεειιςς  σσεε  εελλλληηννιικκήή  κκααιι  ααγγγγλλιικκήή  γγλλώώσσσσαα  

••  ΓΓννωωσσττιικκέέςς  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  πποουυ  εεκκττιιμμώώννττααιι  ααππόό  ττοονν  κκάάθθεε  ΣΣύύννθθεεττοο  ΔΔεείίκκττηη  

••  ΑΑξξιιοοσσηημμεείίωωττεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  κκααιι  χχρρηησσιιμμόόττηηττεεςς  ττοουυ  ΔΔεείίκκττηη  ΓΓεεννιικκώώνν  ΙΙκκααννοοττήήττωωνν  ((ΔΔΓΓΙΙ))  

••  ΛΛόόγγοοιι  εεππιιλλοογγήήςς  ττοουυ  ΔΔΓΓΙΙ  ααππόό  ττοονν  ΓΓΔΔΝΝ  

••  ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  σσύύγγκκρριισσηηςς  ΔΔΓΓΙΙ  μμεε  ΔΔΓΓΕΕ  

  

❖❖   ΗΗ   κκ αα ττ αα γγ ρρ αα φφ ήή   ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ μμ άά ττ ωω νν   σσ ττ οο   WW AA II SS -- II VV GG RR   

••  ΗΗ  έέννννοοιιαα  ττηηςς  ΣΣυυγγκκρριιττιικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ((ππρρώώττηη  σσεελλίίδδαα  ττηηςς  ΦΦόόρρμμααςς  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς))  

••  ΗΗ  έέννννοοιιαα  ττηηςς  ΑΑππόόλλυυττηηςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ((δδεεύύττεερρηη  σσεελλίίδδαα  ττηηςς  ΦΦόόρρμμααςς  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς))  

••  ΗΗ  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ΠΠρρώώττηηςς  σσεελλίίδδααςς  ττηηςς  ΦΦόόρρμμααςς  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς  

oo  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττηηςς  ηηλλιικκίίααςς  κκααττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  

oo  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ΑΑρρχχιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  

oo  ΜΜεεττααττρροοππήή  ττωωνν  ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ΑΑρρχχιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  σσεε  ΤΤυυππιικκοούύςς  ΒΒααθθμμοούύςς  
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oo  ΟΟιι  ΤΤυυππιικκοοίί  ΒΒααθθμμοοίί  ττηηςς  ΟΟμμάάδδααςς  ΑΑννααφφοορράάςς  

➢➢  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  σσύύγγκκρριισσηηςς  ττοουυ  ΤΤυυππιικκοούύ  ΒΒααθθμμοούύ  1100  ττηηςς  ΟΟμμάάδδααςς  ΑΑννααφφοορράάςς  μμεε  ττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  

εεππιιδδόόσσεειιςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ηηλλιικκιιαακκώώνν  οομμάάδδωωνν  

oo  ΆΆθθρροοιισσμμαα  ΤΤυυππιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  

oo  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  ττοουυ  ΠΠίίνναακκαα  ΜΜεεττααττρροοππήήςς  ΑΑρρχχιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  σσεε  ΤΤυυππιικκοούύςς  ΒΒααθθμμοούύςς  

oo  ΗΗ  ΜΜεεττααττρροοππήή  ττωωνν  ΑΑθθρροοιισσμμάάττωωνν  ττωωνν  ΤΤυυππιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  σσεε  ΣΣύύννθθεεττοουυςς  ΔΔεείίκκττεεςς  

oo  ΕΕρρμμηηννεείίαα  ττοουυ  σσττααττιισσττιικκοούύ  όόρροουυ  ττοουυ  ««ΕΕκκααττοοσσττηημμοορρίίοουυ»»  

oo  ΕΕρρμμηηννεείίαα  ττοουυ  σσττααττιισσττιικκοούύ  όόρροουυ  ττοουυ  ««ΔΔιιαασσττήήμμααττοοςς  ΕΕμμππιισσττοοσσύύννηηςς»»  

oo  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  ΜΜεεττααττρροοππήήςς  ττωωνν  ΑΑθθρροοιισσμμάάττωωνν  ττωωνν  ΤΤυυππιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  σσεε  ΣΣύύννθθεεττοουυςς  ΔΔεείίκκττεεςς  

oo  ΤΤοο  ΔΔιιάάγγρρααμμμμαα  ττωωνν  ΤΤυυππιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

oo  ΤΤοο  ΔΔιιάάγγρρααμμμμαα  ΣΣύύννθθεεττηηςς  ΒΒααθθμμοολλοογγίίααςς      

oo  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  αανν  δδεενν  έέχχοουυνν  χχοορρηηγγηηθθεείί  όόλλεεςς  οοιι  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  

••  ΗΗ  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ΔΔεεύύττεερρηηςς  σσεελλίίδδααςς  ττηηςς  ΦΦόόρρμμααςς  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς  

oo  ΠΠρρώώττοο  ΜΜέέρροοςς  ««ΑΑννάάλλυυσσηη»»  

➢➢  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ΔΔιιααφφοορρώώνν  σσεε  ΕΕππίίππεεδδοο  ΔΔεειικκττώώνν  

✓✓  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ττηηςς  ΔΔιιααφφοορράάςς  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΔΔεειικκττώώνν  

✓✓  ΕΕρρμμηηννεείίαα  ττοουυ  σσττααττιισσττιικκοούύ  όόρροουυ  ττηηςς  ««ΚΚρρίίσσιιμμηηςς  ΤΤιιμμήήςς»»  

✓✓  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ««ΣΣττααττιισσττιικκάά  ΣΣηημμααννττιικκήήςς  ΔΔιιααφφοορράάςς»»  

✓✓  ΕΕρρμμηηννεείίαα  ττοουυ  σσττααττιισσττιικκοούύ  όόρροουυ  ττηηςς  ««ΤΤιιμμήήςς  ΒΒάάσσηηςς»»  

✓✓  ΚΚρριιττήήρριιαα  ΣΣύύγγκκρριισσηηςς  ττωωνν  ΤΤιιμμώώνν  ΒΒάάσσεεωωνν  

➢➢  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ΔΔιιααφφοορρώώνν  σσεε  ΕΕππίίππεεδδοο  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίωωνν  

✓✓  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ΔΔιιααφφοορράάςς  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

✓✓  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ΚΚρρίίσσιιμμωωνν  ΤΤιιμμώώνν,,  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΣΣηημμααννττιικκόόττηηττααςς,,  κκααττααγγρρααφφήή  

ΤΤιιμμώώνν  ΒΒάάσσεεωωνν  

➢➢  ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  ΔΔυυννααττοοττήήττωωνν  κκααιι  ΑΑδδυυννααμμιιώώνν  

✓✓  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ττηηςς  ΜΜέέσσηηςς  ΤΤυυππιικκήήςς  ΒΒααθθμμοολλοογγίίααςς    

oo  ΣΣεε  εεππίίππεεδδοο  1100  ΒΒαασσιικκώώνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

oo  ΣΣεε  εεππίίππεεδδοο  33  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  ΛΛεεκκττιικκήήςς  ΚΚααττααννόόηησσηηςς  κκααιι  33  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

ΑΑννττιιλληηππττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλοογγιισσμμοούύ  

✓✓  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ΔΔιιααφφοορράάςς  ααππόό  ττοο  ΜΜέέσσοο  ΌΌρροο  

✓✓  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττηηςς  ΚΚρρίίσσιιμμηηςς  ΤΤιιμμήήςς  ((ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  ΕΕππίίππεεδδοο  ΣΣηημμααννττιικκόόττηηττααςς))  

✓✓  ΕΕκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  ΔΔυυννααττόόττηηττααςς  ήή  ττηηςς  ΑΑδδυυννααμμίίααςς  

✓✓  ΕΕκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  ΤΤιιμμήήςς  ΒΒάάσσηηςς  

✓✓  ΕΕκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  ΑΑθθρροοιισσττιικκώώνν  ΠΠοοσσοοσσττώώνν  ττηηςς  ΔΔιιαασσπποορράάςς  ττωωνν  ττιιμμώώνν  

oo  ΔΔεεύύττεερροο  ΜΜέέρροοςς  ««ΑΑννάάλλυυσσηη  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς»»  

➢➢  ΜΜεεττααττρροοππήή  ΑΑρρχχιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  σσεε  ΤΤυυππιικκοούύςς  ((γγιιαα  ΣΣΚΚΧΧ,,  ΜΜΑΑΘΘ,,  ΜΜΑΑΝΝ,,  ΜΜΑΑΞΞ))  

➢➢  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ΤΤυυππιικκώώνν  ΒΒααθθμμοολλοογγιιώώνν  ((γγιιαα  ΣΣΚΚΧΧ,,  ΜΜΑΑΘΘ,,  ΜΜΑΑΝΝ,,  ΜΜΑΑΞΞ))  
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✓✓  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ΔΔιιααφφοορράάςς,,  ΚΚρρίίσσιιμμηηςς  ΤΤιιμμήήςς,,  ΣΣηημμααννττιικκήήςς  ΔΔιιααφφοορράάςς,,  ΤΤιιμμήήςς  ΒΒάάσσηηςς  

➢➢  ΜΜεεττααττρροοππήή  ΑΑρρχχιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  σσεε  ΤΤιιμμέέςς  ΒΒάάσσηηςς  ((γγιιαα  ΨΨΜΜΑΑΘΘ,,  ΨΨΜΜΑΑΝΝ,,  ΨΨΜΜΑΑΞΞ,,  ΣΣΤΤΓΓΑΑ))  

➢➢  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ΑΑρρχχιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν  ((γγιιαα  ΨΨΜΜΑΑΘΘ,,  ΨΨΜΜΑΑΝΝ,,  ΨΨΜΜΑΑΞΞ))  

ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ,,  ΥΥΠΠΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  

ΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΑΑ  33  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΓΓΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  

  

❖❖   ΗΗ   εε ρρ μμ ηη νν εε ίί αα   ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ μμ άά ττ ωω νν   ττ οο υυ   WW AA II SS -- II VV GG RR   

••  ΤΤαα  ΕΕππίίππεεδδαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ννοοηημμοοσσύύννηηςς  σστταα  ττεεσσττ  WWeecchhsslleerr  

••  ΤΤυυππιικκοοίί  ΒΒααθθμμοοίί  σστταα  ττεεσσττ  WWeecchhsslleerr  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε::  ΤΤυυππιικκήή  ΑΑππόόκκλλιισσηη,,  ΕΕκκααττοοσσττιιααίίαα  ΘΘέέσσηη,,  ΑΑννττιισσττοοιιχχίίαα  μμεε  

ΓΓΔΔΝΝ,,  ΓΓννωωσσττιικκέέςς  ΙΙκκααννόόττηηττεεςς,,  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  ΙΙκκααννόόττηηττεεςς  

••  ΗΗ  ΚΚααμμππύύλληη  ττοουυ  GGaauussss  ((ΚΚααμμππύύλληη  ΟΟμμααλλήήςς  ΚΚααττααννοομμήήςς))  σστταα  ττεεσσττ  WWeecchhsslleerr  

••  ΣΣυυννοοππττιικκάά  τταα  66  ΒΒήήμμαατταα  ΕΕρρμμηηννεείίααςς  ττοουυ  WWAAIISS--IIVV  

oo  11οο  ΒΒήήμμαα::  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ΣΣυυννοολλιικκήήςς  ΓΓννωωσσττιικκήήςς  ΙΙκκααννόόττηηττααςς  ((ΓΓΔΔΝΝ,,  ΔΔΓΓΙΙ))  

➢➢  ΠΠεερριιππττώώσσεειιςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ήή  όόχχιι  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΓΓΔΔΝΝ,,  ΔΔΓΓΙΙ  

➢➢  ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ήή  όόχχιι  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΓΓΔΔΝΝ,,  ΔΔΓΓΙΙ  

oo  22οο  ΒΒήήμμαα::  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  44  ΣΣύύννθθεεττωωνν  ΔΔεειικκττώώνν  ((ΔΔΛΛΚΚ,,  ΔΔΑΑΣΣ,,  ΔΔΕΕΜΜ,,  ΔΔΤΤΕΕ))  

➢➢  ΠΠεερριιππττώώσσεειιςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ήή  όόχχιι  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  44  ΣΣύύννθθεεττωωνν  ΔΔεειικκττώώνν  

➢➢  ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ήή  όόχχιι  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  44  ΣΣύύννθθεεττωωνν  

ΔΔεειικκττώώνν  

oo  33οο  ΒΒήήμμαα::  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ΣΣυυγγκκρρίίσσεεωωνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  σσεε  ΕΕππίίππεεδδοο  ΔΔεείίκκττηη  

➢➢  ΒΒαασσιικκοοίί  ΌΌρροοιι  σσχχεεττιικκοοίί  μμεε  ττηηνν  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ττωωνν  ΔΔεειικκττώώνν  

➢➢  ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  μμεε  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ΌΌρρωωνν  

➢➢  ΣΣυυγγκκρρίίσσεειιςς  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ττηηςς  εεππίίδδοοσσηηςς  εεννόόςς  ΔΔεείίκκττηη  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  ΜΜέέσσοο  ΌΌρροο  ττωωνν  44  

ΔΔεειικκττώώνν  

oo  44οο  ΒΒήήμμαα::  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ΣΣυυγγκκρρίίσσεεωωνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  σσεε  ΕΕππίίππεεδδοο  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίααςς  

➢➢  ΕΕρρμμηηννεείίαα  ττωωνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  σσττιιςς  ΣΣυυγγκκρρίίσσεειιςς  πποουυ  κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  σσττηηνν  ΦΦόόρρμμαα  

ΚΚααττααγγρρααφφήήςς::  ΜΜΑΑ  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ΑΑΡΡ  κκααιι  ΑΑΣΣ  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ΚΚΔΔ  

oo  55οο  ΒΒήήμμαα::  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  εείίττεε  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ΣΣυυννοολλιικκήή  

ΚΚλλίίμμαακκαα,,  εείίττεε  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ΕΕππίίδδοοσσηη  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ΔΔεείίκκττηη  

oo  66οο  ΒΒήήμμαα::  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ΒΒααθθμμοολλοογγιιώώνν  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς    

  

❖❖   ΗΗ   εε ρρ μμ ηη νν εε ίί αα   ττ ηη ςς   ΠΠ οο λλ ύύ   ΧΧ αα μμ ηη λλ ήή ςς   ΝΝ οο ηη μμ οο σσ ύύ νν ηη ςς   (( ΜΜ έέ ττ ρρ ιι αα   κκ αα ιι   ΒΒ αα ρρ ιι άά   ΝΝ οο ηη ττ ιι κκ ήή   ΣΣ ττ έέ ρρ ηη σσ ηη ))   ββ άά σσ εε ιι   

ττ οο υυ   WW AA II SS -- II VV   

••  ΑΑννααλλυυττιικκήή  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  οορρίίωωνν  κκααιι  ττωωνν  δδιιααββααθθμμίίσσεεωωνν  ττηηςς  ΝΝοοηηττιικκήήςς  ΣΣττέέρρηησσηηςς,,  ββάάσσεειι  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

ννοομμιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ((οοιι  κκααττααγγρρααφφέέςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  κκααιι  ββάάσσεειι  ττοουυ  IICCDD--1100  κκααιι  ββάάσσεειι  ττοουυ  DDSSMM--55))  

••  ΠΠεερριιππττώώσσεειιςς  όόπποουυ  οο  ΑΑρρχχιικκόόςς  ΒΒααθθμμόόςς  00  αακκυυρρώώννεειι  ττηηνν  εεππίίδδοοσσηη  εεννόόςς  ΣΣύύννθθεεττοουυ  ΔΔεείίκκττηη  
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••  ΔΔυυννααττέέςς  ααννττιικκαατταασσττάάσσεειιςς  ΒΒαασσιικκήήςς  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίααςς  πποουυ  έέχχεειι  ΑΑρρχχιικκόό  ΒΒααθθμμόό  00,,  ααππόό  ΣΣυυμμππλληηρρωωμμααττιικκήή  

ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίαα  μμεε  ΑΑρρχχιικκόό  ΒΒααθθμμόό  ((άάλλλλοονν  εεκκττόόςς  ττοουυ  00))  

••  ΣΣττοοιιχχεείίαα  πποοιιοοττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  ττηηςς  εεκκττίίμμηησσηηςς  ΣΣττοοιιχχεείίοουυ  ((FFlloooorr  IItteemmss))  

  

❖❖   ΗΗ   σσ ύύ νν ττ αα ξξ ηη   ττ ηη ςς   ΈΈ κκ θθ εε σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΨΨ υυ χχ οο μμ εε ττ ρρ ιι κκ ήή ςς   ΑΑ ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ςς   ββ άά σσ εε ιι   ττ οο υυ   WW AA II SS -- II VV   

••  ΣΣυυννοοππττιικκόόςς  ΠΠίίνναακκααςς  ττωωνν  1100  ΠΠααρρααμμέέττρρωωνν  ττηηςς  σσύύννττααξξηηςς  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  

••  ΑΑννααλλυυττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττηηνν  κκάάθθεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  ΠΠααρρααμμέέττρροουυςς  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  

••  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  έέκκθθεεσσηηςς  ψψυυχχοομμεεττρριικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ββάάσσεειι  ττοουυ  WWAAIISS--IIVV  

  

❖❖  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  ((κκααττααγγρράάφφεεττααιι  ττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ααγγγγλλόόφφωωννηηςς  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  

ψψυυχχοομμεεττρριικκήή  ΚΚλλίίμμαακκαα))  

  

  

ΗΗ  ππααρροούύσσαα  εερργγαασσίίαα  γγιιαα  ττοο  WWAAIISS--IIVVGGRR  σσττοοχχεεύύεειι  νναα  κκααλλύύψψεειι,,  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππεερριισσσσόόττεερροο,,  44  ββαασσιικκέέςς  

ππααρρααμμέέττρροουυςς  ττωωνν  σσυυχχννόόττεερρωωνν  ααιιττηημμάάττωωνν  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυόόμμεεννωωνν  σσεε  ααννάάλλοογγεεςς  εεκκππααιιδδεεύύσσεειιςς::    

11..  ΤΤαα  θθέέμμαατταα  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  ΧΧοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  1155  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

22..  ΤΤηηνν  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  σσττηηνν  ΦΦόόρρμμαα  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς  ((σσττιιςς  22  ππρρώώττεεςς  σσεελλίίδδεεςς)),,  μμεε  

ππααρράάλλλληηλληη  ΕΕρρμμηηννεείίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ΠΠιιννάάκκωωνν  πποουυ  κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  σστταα  33  ΠΠααρρααρρττήήμμαατταα  ττοουυ  ΕΕγγχχεειιρριιδδίίοουυ  

ΧΧοορρήήγγηησσηηςς  κκααιι  ΒΒααθθμμοολλόόγγηησσηηςς  

33..  ΤΤηηνν  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ψψυυχχοομμεεττρριικκώώνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

44..  ΤΤηηνν  ΣΣυυγγγγρρααφφήή  εεππιισσττηημμοοννιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς  μμεε  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ψψυυχχοομμεεττρριικκώώνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν    

ΕΕυυεελλππιισσττοούύμμεε  όόττιι  δδίίννοοννττααιι  σσααφφεείίςς  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  

μμπποορρεείί  οο  εεκκππααιιδδεευυόόμμεεννοοςς  νναα  κκααλλύύψψεειι  τταα  δδιικκάά  ττοουυ  ζζηηττοούύμμεενναα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ττεεσσττ..  

  

                                                                                                          ΟΟ   ΔΔ ιι δδ άά σσ κκ ωω νν   ττ ηη ςς   ΚΚ λλ ίί μμ αα κκ αα ςς   WW AA II SS -- II VV GG RR   

                                                                                                                                                                                ΜΜ όό σσ χχ οο ςς   ΝΝ ίί κκ οο ςς   

                                                                                                                                                                              ΚΚ λλ ιι νν ιι κκ όό ςς   ΨΨ υυ χχ οο λλ όό γγ οο ςς                                                                                                             


