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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   ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΙΙ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΕΕ ΦΦ ΗΗ ΒΒ ΟΟ ΥΥ ΣΣ   WW II SS CC -- VV GG RR   

Το WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition) είναι ένα ατομικά χορηγούμενο 

εργαλείο, σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης και της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας για 

παιδιά και εφήβους ηλικίας 6-17 ετών. Αποτελεί την βασικότερη και συχνότερη σε χρήσεις ψυχομετρική 

συστοιχία παγκοσμίως για την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των ηλικιών αυτών. Εκτιμά την Γενική 

Νοητική Ικανότητα καθώς και έναν μεγάλο αριθμό γνωστικών ικανοτήτων όπως είναι η Λεκτική Κατανόηση, 

η Οπτικο-χωρική Αντίληψη, ο Ρέων Συλλογισμός, η Εργαζόμενη Μνήμη και η Ταχύτητα Επεξεργασίας. Αυτή 

η 5η έκδοση της ψυχομετρικής κλίμακας WISC είναι σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα και το Κυπριακό 

Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας διοργανώνει από το Μάρτιο του 2018 ειδικά σεμινάρια εκμάθησης της 

ΧΧοορρήήγγηησσηηςς  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν,,  ττηηςς  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑννάάλλυυσσηηςς  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  

ΣΣυυγγγγρρααφφήήςς  ψψυυχχοολλοογγιικκήήςς  ββεεββααίίωωσσηηςς των ψυχομετρικών ευρημάτων της Κλίμακας αυτής.   

Η βασική μας εκπαίδευση στο WISC-VGR 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 
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➢ Στο δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους μίας 

τουλάχιστον χορήγησης του WISC-V, σε εξεταζόμενο παιδί ή έφηβο 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  

  

ΗΗ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροουυμμεε  γγιιαα  ττοο    WW II SS CC -- VV GG RR   ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  εεννόόττηηττεεςς::  

ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΙΙ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

❖ 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 εργαλείων αξιολόγησης 

νοημοσύνης 

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

χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα  

❖ Βασικά στοιχεία δεοντολογίας στην ψυχομετρία 

• Κριτήρια και κανόνες για τα ψυχολογικά τεστ 

• Ερωτήματα ως προς την δεοντολογική χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων 

❖ Εισαγωγικά στοιχεία των Κλιμάκων αξιολόγησης νοημοσύνης Wechsler 

• Ιστορική προσέγγιση των τεστ νοημοσύνης Wechsler 

• Συνοπτική παρουσίαση των 4 προηγούμενων εκδόσεων του WISC: 

o WISC – 1949 (Δείκτες, Υποδοκιμασίες, Στοιχεία στάθμισης) 

o WISC-R – 1974 (Δείκτες, Υποδοκιμασίες, Στοιχεία στάθμισης) 

o WISC-III – 1991 (Δείκτες, Υποδοκιμασίες, Δείκτες Παραγόντων, Στοιχεία στάθμισης) 

o WISC-IV – 2003 (Δείκτες, Υποδοκιμασίες, Περιγραφή αλλαγών της έκδοσης, Στοιχεία 

στάθμισης) 

❖ Στοιχεία του θεωρητικού υπόβαθρου των Wechsler τεστ (συνοπτικές αναφορές): 

• Θεωρία του Spearman (θεωρία των 2 παραγόντων) 

• Θεωρία του Thurston (θεωρία των πολλαπλών παραγόντων) 

• Θεωρία των Cattell – Horn (Αποκρυσταλλωμένη – Ρέουσα νοημοσύνη) 

• Θεωρία του Carroll (Ιεραρχικό μοντέλο των 3 επιπέδων) 

• Σύνθεση της θεωρίας Cattell – Horn με την θεωρία του Carroll (CHC θεωρία) 
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❖ Ταξινόμηση των Υποδοκιμασιών του WISC-V, βάσει των Φορτίσεων τους στον παράγοντα g 

❖ Ταξινόμηση των Αδρών Γνωστικών Ικανοτήτων της CHC θεωρίας στις Υποδοκιμασίες του WISC-V σύμφωνα με 

τις αναλύσεις πολλών εξειδικευμένων ερευνητών 

ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   WW II SS CC -- VV GG RR   

❖❖  ΠΠεερριιεεχχόόμμεεννοο  κκααιι  δδοομμήή  ττοουυ  WWIISSCC--VVGGRR  ((ααννααλλυυττιικκοοίί  ππίίνναακκεεςς))::  

••  ΟΟΙΙ  1111  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΟΟΙΙ  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  WWIISSCC--VVGGRR  ((σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  κκααιι  ααγγγγλλιικκήή  γγλλώώσσσσαα,,  μμεε  ττιιςς  σσυυννττμμήήσσεειιςς  

ττοουυςς))    

••  ΟΟΙΙ  1111  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΟΟΙΙ  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  WWIISSCC--VVGGRR  ((κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  κκααιι  μμεε  ττιιςς  σσυυννττμμήήσσεειιςς  ττοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  

μμεε  ττιιςς  σσυυννττμμήήσσεειιςς  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  πποουυ  ττοουυςς  σσυυννθθέέττοουυνν))    

••  ΟΟΙΙ  1155  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ    WWIISSCC--VVGGRR,,  μμεε  ββάάσσεειι  ττηηνν  σσυυννιισσττώώμμεεννηη  σσεειιρράά  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττοουυςς  ((σσττηηνν  

εελλλληηννιικκήή  κκααιι  ααγγγγλλιικκήή  γγλλώώσσσσαα,,  μμεε  ττιιςς  σσυυννττμμήήσσεειιςς  ττοουυςς,,  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  ΣΣύύννθθεεττοουυςς  

ΔΔεείίκκττεεςς  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ααννήήκκοουυνν))  

••  ΟΟΙΙ  77  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  πποουυ  σσυυννθθέέττοουυνν  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΔΔεείίκκττηη  ΝΝοοηημμοοσσύύννηηςς  

((ΓΓΔΔΝΝ))  κκααιι  οοιι  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ααππόό  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ((ηη  ααρρίίθθμμηησσηη  ττοουυςς  γγίίννεεττααιι  

ββάάσσεειι  ττηηςς  σσεειιρράάςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττοουυςς))    

••  ΟΟΙΙ  55  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΓΓΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΩΩΝΝ  κκααιι  οοιι  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  πποουυ  ττιιςς  σσυυγγκκρροοττοούύνν    

••  ΟΟΙΙ  55  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΩΩΝΝ  κκααιι  οοιι  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  πποουυ  ττιιςς  σσυυγγκκρροοττοούύνν  

••  ΟΟΙΙ  1188  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  WWIISSCC--VVGGRR  ((σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  κκααιι  ααγγγγλλιικκήή  γγλλώώσσσσαα  μμεε  ττιιςς  

σσυυννττμμήήσσεειιςς  ττοουυςς))    

❖❖  ΛΛόόγγοοιι  χχρρήήσσεεωωνν  κκααιι  εεφφααρρμμοογγώώνν  ττοουυ  WWIISSCC--VV  

❖❖  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΕΕΙΙΣΣ  ((μμεε  άάλλλλεεςς  σσττααθθμμιισσμμέέννεεςς  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  γγλλώώσσσσαα  ΚΚλλίίμμαακκεεςς  

ΝΝοοηημμοοσσύύννηηςς  WWeecchhsslleerr))    

❖❖  ΤΤοο  εεξξεετταασσττιικκόό  υυλλιικκόό  ττοουυ  WWIISSCC--VV  ((μμηη  ααννααλλώώσσιιμμοο  κκααιι  ααννααλλώώσσιιμμοο  υυλλιικκόό))  

❖❖  ΒΒαασσιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσεεχχθθοούύνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  χχώώρροο  πποουυ  γγίίννεεττααιι  ηη  εεξξέέτταασσηη  

❖❖  ΗΗ  σσυυννεερργγααττιικκήή  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  ππααιιδδίί  

❖❖  ΠΠόόσσεεςς  κκααιι  πποοιιεεςς  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  μμέέττρρηησσηη  ττωωνν  ΣΣύύννθθεεττωωνν  ΔΔεειικκττώώνν  

❖❖  ΟΟιι  εεππιιττρρεεππόόμμεεννεεςς  ααννττιικκαατταασσττάάσσεειιςς  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  σσττηη  μμέέττρρηησσηη  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΔΔεείίκκττηη  ΝΝοοηημμοοσσύύννηηςς  

❖❖  ΓΓεεννιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς  χχοορρήήγγηησσηηςς::  

••  ΤΤαα  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  σσττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

••  ΟΟιι  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣ  ττωωνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  σσττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

••  ΟΟιι  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣ  ττωωνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  σσττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  

••  ΤΤαα  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  σσττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  ((ΠΠρροοκκρριιμμααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  

ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΕΕππίίδδεειιξξηηςς,,  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα))  

••  ΆΆλλλλαα  ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  
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ΧΧ ΟΟ ΡΡ ΗΗ ΓΓ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΒΒ ΑΑ ΘΘ ΜΜ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΣΣ   11 55   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΚΚ ΙΙ ΜΜ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΕΕ ΣΣ   

❖❖  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηηνν  ΧΧοορρήήγγηησσηη  κκααιι  ΒΒααθθμμοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  1155  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  ττοουυ  WWIISSCC--VVGGRR  

••  ΓΓιιαα  ττηηνν  κκάάθθεε  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  1155  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  ττοουυ  ττεεσσττ,,  υυππάάρρχχεειι  ααννααλλυυττιικκήή  ππααρροουυσσίίαασσηη  κκααιι  

ααννάάλλυυσσηη  σστταα  ππααρραακκάάττωω  ππεεδδίίαα::  

oo  ΣΣεε  πποοιιοουυςς  ΔΔεείίκκττεεςς  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  

oo  ΤΤιι  ζζηηττάάμμεε  ααππόό  ττοονν  εεξξεεττααζζόόμμεεννοο  νναα  κκάάννεειι  

oo  ΑΑππααιιττοούύμμεεννοο  υυλλιικκόό  χχοορρήήγγηησσηηςς  

oo  ΣΣττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  ππρροοσσοοχχήή  σσττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ((χχρρήήσσιιμμεεςς  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  

ααννααγγκκααίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  σσωωσσττήή  χχοορρήήγγηησσηη))  

oo  ΣΣττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  ππρροοσσοοχχήή  σσττηηνν  ββααθθμμοολλόόγγηησσηη  ((ττόόσσοο  γγιιαα  ττοουυςς  ΑΑρρχχιικκοούύςς  

ΒΒααθθμμοούύςς  ττηηςς  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίααςς,,  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  ΒΒααθθμμοολλοογγίίεεςς  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς))  

oo  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  χχοορρήήγγηησσηηςς  ––  ββααθθμμοολλόόγγηησσηηςς  ττηηςς  κκάάθθεε  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίααςς  σσεε  σσυυμμππλληηρρωωμμέέννηη  

ΦΦόόρρμμαα  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς  

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))  

  

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΤΤ ΗΗ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΠΠ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΤΤ ΑΑ ΙΙ   ΑΑ ΠΠ ΟΟ   ΤΤ ΟΟ   WW II SS CC -- VV   

❖❖  ΟΟιι  ΓΓννωωσσττιικκέέςς  ΙΙκκααννόόττηηττεεςς  πποουυ  ααξξιιοολλοογγοούύνν  οοιι  ΔΔεείίκκττεεςς  κκααιι  οοιι  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  

••  ΓΓιιαα  ττοονν  κκάάθθεε  έένναανν  ααππόό  ττοουυςς  1111  ΔΔεείίκκττεεςς  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  1155  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς,,  

κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττιιςς  ΓΓννωωσσττιικκέέςς  ΙΙκκααννόόττηηττεεςς  πποουυ  ααξξιιοολλοογγοούύνν,,  γγιιαα  νναα  

υυππάάρρξξεειι  έέττσσιι  εευυκκοολλόόττεερρηη  εερρμμηηννεείίαα  ττοουυ  γγννωωσσττιικκοούύ  ππρροοφφίίλλ  ττοουυ  εεξξεεττααζζόόμμεεννοουυ..  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  

ααυυττάά  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  χχρρήήσσιιμμαα  γγιιαα  ττηηνν  εερρμμηηννεείίαα  κκααιι  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  υυψψηηλλώώνν  ήή  χχααμμηηλλώώνν  

εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττοουυ  εεξξεεττααζζόόμμεεννοουυ  σσεε  ΔΔεείίκκττεεςς  κκααιι  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  

  

ΗΗ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΜΜ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ ΣΣ   

❖❖  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηηνν  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ((σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  44  ππρρώώττωωνν  σσεελλίίδδωωνν  ττηηςς  

ΦΦόόρρμμααςς  ΚΚααττααγγρρααφφήήςς))  

••  ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  11ηηςς  ΣΣεελλίίδδααςς  ((ΣΣυυννοοππττιικκόό  ΦΦύύλλλλοο  ΒΒααθθμμοολλόόγγηησσηηςς))::  
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oo  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ππεερριιγγρρααφφήή  κκααιι  εερρμμηηννεείίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ψψυυχχοομμεεττρριικκώώνν  όόρρωωνν  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  11ηη  ΣΣεελλίίδδαα::  ΑΑρρχχιικκόόςς  ΒΒααθθμμόόςς,,  ΤΤυυππιικκόόςς  ΒΒααθθμμόόςς,,  ΆΆθθρροοιισσμμαα  

ΤΤυυππιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν,,  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ΣΣύύννθθεεττοουυ  ΔΔεείίκκττηη,,  ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ΕΕκκααττοοσσττηημμοορρίίοουυ,,  

ΥΥπποολλοογγιισσμμόόςς  ΔΔιιαασσττήήμμααττοοςς  ΕΕμμππιισσττοοσσύύννηηςς,,  ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  ΔΔιιααγγρρααμμμμάάττωωνν  ΤΤυυππιικκώώνν  

ΒΒααθθμμώώνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  κκααιι  ΣΣύύννθθεεττηηςς  ΒΒααθθμμοολλοογγίίααςς  

oo  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς  δδυυννααττόόττηηττααςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίααςς  πποουυ  σσυυγγκκρροοττεείί  ττοονν  ΓΓΔΔΝΝ  

oo  ΗΗλλιικκιιαακκάά  ΙΙσσοοδδύύννααμμαα  ττωωνν  ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ΑΑρρχχιικκώώνν  ΒΒααθθμμώώνν,,  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττηηςς  ΜΜέέσσηηςς  

ΝΝοοηηττιικκήήςς  ΗΗλλιικκίίααςς  

••  ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  22ηηςς  ΣΣεελλίίδδααςς  ((ΑΑρρχχιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη))::  

oo  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ππεερριιγγρρααφφήή  κκααιι  εερρμμηηννεείίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ψψυυχχοομμεεττρριικκώώνν  όόρρωωνν  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  22ηη  ΣΣεελλίίδδαα::  ΚΚρριιττήήρριιοο  ΣΣύύγγκκρριισσηηςς,,  ΚΚρρίίσσιιμμηη  ΤΤιιμμήή,,  ΕΕππίίππεεδδοο  

ΣΣηημμααννττιικκόόττηηττααςς  ττηηςς  ΚΚρρίίσσιιμμηηςς  ΤΤιιμμήήςς,,  ΕΕκκττίίμμηησσηη  ΔΔυυννααττόόττηηττααςς  ήή  ΑΑδδυυννααμμίίααςς,,  ΤΤιιμμήή  ΒΒάάσσηηςς,,  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑννααφφοορράάςς  γγιιαα  ττηηνν  ΤΤιιμμήή  ΒΒάάσσηηςς  

••  ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  33ηηςς  ΣΣεελλίίδδααςς  ((ΒΒοοηηθθηηττιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη))::  

oo  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ππεερριιγγρρααφφήή  κκααιι  εερρμμηηννεείίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ψψυυχχοομμεεττρριικκώώνν  όόρρωωνν  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  33ηη  ΣΣεελλίίδδαα::  ΠΠεερριιλλααμμββάάννεειι  ππλλήήρρηη  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  υυπποολλοογγιισσμμοούύ  

ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΒΒοοηηθθηηττιικκώώνν  ΔΔεειικκττώώνν  

••  ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  44ηηςς  ΣΣεελλίίδδααςς  ((ΑΑννάάλλυυσσηη  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς))::  

oo  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ππεερριιγγρρααφφήή  κκααιι  εερρμμηηννεείίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ψψυυχχοομμεεττρριικκώώνν  όόρρωωνν  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  44ηη  ΣΣεελλίίδδαα::  ΠΠεερριιλλααμμββάάννεειι  ππλλήήρρηη  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  υυπποολλοογγιισσμμοούύ  

ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΒΒααθθμμοολλοογγιιώώνν  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς  

((ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΜΜΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  

ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  44  ΠΠΡΡΩΩΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΩΩΝΝ))  

ΣΣΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ,,  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΧΧΡΡΟΟΝΝΑΑ  

ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΥΥΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΟΟΙΙ  ««ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ»»,,  ΟΟΠΠΩΩΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΑΑ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑ,,  ΒΒ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΓΓΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ((ΣΣΕΕΛΛ..  226677--337788))  

  

ΕΕ ΡΡ ΜΜ ΗΗ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΛΛ ΥΥ ΣΣ ΗΗ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΡΡ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΣΣ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   

❖❖  ΒΒαασσιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΚΚααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ΕΕππιιδδόόσσεεωωνν  σσεε  ΔΔεείίκκττεεςς  κκααιι  σσεε  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  σστταα  WWeecchhsslleerr  

ττεεσσττ::  

••  ΗΗ  ττααξξιιννόόμμηησσηη  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  σστταα  WWeecchhsslleerr  ττεεσσττ  ((ππεερριιλλααμμββάάννεειι::  ΕΕππίίππεεδδαα  ΝΝοοηημμοοσσύύννηηςς,,  

ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ΕΕππιιππέέδδωωνν  ΝΝοοηημμοοσσύύννηηςς,,  ΕΕκκααττοοσσττιιααίίεεςς  ΘΘέέσσεειιςς,,  ΠΠοοσσοοσσττάά  εεππίί  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ))  
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••  ΚΚααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΤΤυυππιικκοούύ  ΒΒααθθμμοούύ  ττωωνν  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσιιώώνν  σστταα  WWeecchhsslleerr  ττεεσσττ  

••  ΗΗ  ΚΚααμμππύύλληη  ττοουυ  GGaauussss  ((ΚΚααμμππύύλληη  ΟΟμμααλλήήςς  ΚΚααττααννοομμήήςς))  ωωςς  ππρροοςς  τταα  εεππίίππεεδδαα  ττηηςς  ννοοηημμοοσσύύννηηςς  

σστταα  ττεεσσττ  WWeecchhsslleerr    

••  ΗΗ  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  ττοο  κκααιιννοούύρργγιιοο  σσύύσσττηημμαα  ττααξξιιννόόμμηησσηηςς  ττωωνν  ννοοηηττιικκώώνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  σσττοο  WWIISSCC--VV  

••  ΗΗ  εεννααλλλλαακκττιικκήή  ππρρόότταασσηη  ττααξξιιννόόμμηησσηηςς  γγιιαα  ψψυυχχοο--εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  ααξξιιοολλοογγήήσσεειιςς    

❖❖  ΤΤαα  55  ββήήμμαατταα  ττηηςς  εερρμμηηννεείίααςς  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  σσττοο  WWIISSCC--VV::  

••  ΒΒΗΗΜΜΑΑ  11::  ΕΕππιιλλοογγήή  ττοουυ  κκααλλύύττεερροουυ  ττρρόόπποουυ  ππεερριιγγρρααφφήήςς  ττηηςς  ΣΣυυννοολλιικκήήςς  ΓΓννωωσσττιικκήήςς  

ΙΙκκααννόόττηηττααςς::    

oo  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ήή  όόχχιι  ηη  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ΓΓΔΔΝΝ  

oo  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ήή  όόχχιι  ηη  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ΔΔΜΜΛΛ  

oo  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ήή  όόχχιι  ηη  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ΓΓΔΔΙΙ  

oo  ΟΟιι  έέννννοοιιεεςς  ττηηςς  ««ΣΣυυννεεκκττιικκόόττηηττααςς»»  κκααιι  ττηηςς  ««ΚΚλλιιννιικκάά  ΣΣηημμααννττιικκήήςς  ΔΔιιααφφοορράάςς»»  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  

33  ΔΔεείίκκττεεςς  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  ααξξιιοολλοογγήήσσοουυνν  ττηηνν  ΣΣυυννοολλιικκήή  ΓΓννωωσσττιικκήή  ΙΙκκααννόόττηητταα  

••  ΒΒΗΗΜΜΑΑ  22::  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ΕΕππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  55  ΠΠρρωωττοογγεεννώώνν  ΔΔεειικκττώώνν::    

oo  ΒΒαασσιικκέέςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΠΠρρωωττοογγεεννώώνν  ΔΔεειικκττώώνν        

oo  ΟΟιι  έέννννοοιιεεςς  ττηηςς  ««ΣΣυυννεεκκττιικκόόττηηττααςς»»  κκααιι  ττηηςς  ««ΚΚλλιιννιικκάά  ΣΣηημμααννττιικκήήςς  ΔΔιιααφφοορράάςς»»  κκααιι  γγιιαα  

ττοουυςς  55  ΠΠρρωωττοογγεεννεείίςς  ΔΔεείίκκττεεςς    

oo  ΤΤαα  ΌΌρριιαα  ττωωνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  σσττιιςς  22  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  πποουυ  σσυυννθθέέττοουυνν  ττοουυςς  ΠΠρρωωττοογγεεννεείίςς  

ΔΔεείίκκττεεςς  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  σσττάάθθμμιισσηη    

••  ΒΒΗΗΜΜΑΑ  33::  ((ΕΕάάνν  εείίννααιι  εεφφιικκττόό))  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ΕΕππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  55  ΒΒοοηηθθηηττιικκώώνν  ΔΔεειικκττώώνν::    

oo  ΒΒαασσιικκέέςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττωωνν  εεππιιδδόόσσεεωωνν  ττωωνν  ΠΠρρωωττοογγεεννώώνν  ΔΔεειικκττώώνν        

oo  ΣΣυυννοοππττιικκόόςς  ππίίνναακκααςς  γγιιαα  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  55  ΒΒοοηηθθηηττιικκώώνν  ΔΔεειικκττώώνν  

((ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττωωνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  σσττιιςς  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  ττοουυςς))    

••  ΒΒΗΗΜΜΑΑ  44::  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ΔΔυυννααττοοττήήττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΑΑδδυυννααμμιιώώνν  σστταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  ΔΔεειικκττώώνν    

oo  ΚΚααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη  σσττιιςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  ττωωνν  ΔΔεειικκττώώνν  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  

ΔΔυυννααττοοττήήττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΑΑδδυυννααμμιιώώνν  ττοουυ  εεξξεεττααζζόόμμεεννοουυ  ((ααννααλλυυττιικκόόςς  ππίίνναακκααςς))    

••  ΒΒΗΗΜΜΑΑ  55::  ((ΠΠρροοααιιρρεεττιικκόό))  ΚΚααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ΙΙδδιιααίίττεερρωωνν  ΓΓννωωσσττιικκώώνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα    

                              κκααττααγγρρααφφοούύνν  ααππόό  ττοουυςς    55  ΠΠρρωωττοογγεεννεείίςς  ΔΔεείίκκττεεςς    

oo  ΗΗ  οορροολλοογγίίαα  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν  ΑΑννάάλλυυσσηη  ΔΔυυννααττοοττήήττωωνν  κκααιι  

ΑΑδδυυννααμμιιώώνν  σσττιιςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  ττωωνν  ΠΠρρωωττοογγεεννώώνν  ΔΔεειικκττώώνν        

oo  ΠΠίίνναακκααςς  ττηηςς  ΑΑννάάλλυυσσηηςς  ττωωνν  ΔΔυυννααττοοττήήττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΑΑδδυυννααμμιιώώνν  σσττιιςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  ττωωνν  

ΠΠρρωωττοογγεεννώώνν  ΔΔεειικκττώώνν  σσττοο  σσυυννοολλιικκόό  εελλλληηννιικκόό  ΔΔεείίγγμμαα  ΣΣττάάθθμμιισσηηςς    
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ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΥΥ ΘΘ ΥΥ ΝΝ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΣΣ ΥΥ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΨΨ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΚΚ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

❖❖  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  σσυυγγγγρρααφφήή  ττηηςς  ψψυυχχοομμεεττρριικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς::  

••  ΠΠλλήήρρηηςς  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ππααρρααμμέέττρρωωνν  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκυυρρηη  δδόόμμηησσηη  ττηηςς  

ψψυυχχοολλοογγιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς  πποουυ  ββαασσίίζζεεττααιι  σσεε  χχοορρήήγγηησσηη  ψψυυχχοομμεεττρριικκοούύ  εερργγααλλεείίοουυ  

❖❖  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  έέκκθθεεσσηηςς  ψψυυχχοολλοογγιικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ββάάσσεειι  ττηηςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττοουυ  WWIISSCC--VVGGRR      

••  ΤΤοο  ππεερριισσττααττιικκόό  πποουυ  έέχχεειι  εεππιιλλεεγγεείί  γγιιαα  ττηηνν  σσυυγγγγρρααφφήή  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  ψψυυχχοολλοογγιικκήήςς  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  

εείίννααιι  ττοο  ίίδδιιοο  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  όόλληηςς  ττηηςς  ππααρροουυσσίίαασσηηςς  κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  τταα  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττοουυ,,  οοππόόττεε  οο  εεκκππααιιδδεευυόόμμεεννοοςς  μμπποορρεείί  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι  ααννααλλυυττιικκάά  όόλλαα  τταα  

ββήήμμαατταα  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππλλήήρρηη  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  εεννόόςς  εεξξεεττααζζόόμμεεννοουυ    

  

ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΛΛ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΒΒ ΙΙ ΒΒ ΛΛ ΙΙ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   WW II SS CC -- VV   

❖❖  ΚΚααττααγγρράάφφεεττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  όόλληη  ηη  ααγγγγλλόόφφωωννηη  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  πποουυ  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ψψυυχχοομμεεττρριικκήή  

κκλλίίμμαακκαα    

  

ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΜΜ ΝΝ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ::   ΕΕ ρρ μμ ηη νν εε ίί αα   ττ ωω νν   ΓΓ νν ωω σσ ττ ιι κκ ώώ νν   ΙΙ κκ αα νν οο ττ ήή ττ ωω νν   ππ οο υυ   ΑΑ ξξ ιι οο λλ οο γγ οο ύύ νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ιι ςς   

ΥΥ ππ οο δδ οο κκ ιι μμ αα σσ ίί εε ςς   (( ΒΒ άά σσ εε ιι   ττ ηη ςς   CC HH CC   θθ εε ωω ρρ ίί αα ςς ))   

❖❖   ΚΚααττααγγρράάφφοοννττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  οοιι  εερρμμηηννεείίεεςς  όόλλωωνν  ττωωνν  όόρρωωνν  ττωωνν  γγννωωσσττιικκώώνν  ιικκααννοοττήήττωωνν  πποουυ  ααξξιιοολλοογγεείί  ηη  

κκάάθθεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  1155  ΥΥπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  ττοουυ  WWIISSCC--VV..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  εερρμμηηννεεύύοοννττααιι  εεμμππεερριισσττααττωωμμέένναα  ττιι  

εεππαακκρριιββώώςς  σσηημμααίίννοουυνν  οοιι  όόρροοιι  ««ΡΡέέωωνν  ΣΣυυλλλλοογγιισσμμόόςς»»,,  ««ΤΤααχχύύττηητταα  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς»»,,  ««ΠΠοοσσοοττιικκόόςς  

ΣΣυυλλλλοογγιισσμμόόςς»»,,  ««ΕΕρργγααζζόόμμεεννηη  ΜΜννήήμμηη»»  κκ..λλ..  

  

  

  

ΗΗ   ππ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη   σσ ττ οο χχ εε ύύ εε ιι   σσ ττ ηη νν   κκ άά λλ υυ ψψ ηη   ττ ωω νν   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν   αα ιι ττ ηη μμ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   αα ππ αα ιι ττ ήή σσ εε ωω νν   

ττ ωω νν   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ όό μμ εε νν ωω νν   σσ εε   44   ββ αα σσ ιι κκ οο ύύ ςς   ττ οο μμ εε ίί ςς ::   

11 ..   ΚΚ αα ττ αα νν όό ηη σσ ηη   ττ ωω νν   οο υυ σσ ιι αα σσ ττ ιι κκ όό ττ εε ρρ ωω νν   ππ αα ρρ αα μμ έέ ττ ρρ ωω νν ,,   αα λλ λλ άά   κκ αα ιι   ττ ωω νν   εε ιι δδ ιι κκ ώώ νν   

λλ εε ππ ττ οο μμ εε ρρ εε ιι ώώ νν   ττ ηη ςς   ΧΧ οο ρρ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΒΒ αα θθ μμ οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ςς   ττ ωω νν   11 55   ΥΥ ππ οο δδ οο κκ ιι μμ αα σσ ιι ώώ νν   

22 ..   ΚΚ αα ττ αα νν όό ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   κκ αα ττ αα γγ ρρ αα φφ ήή ςς   ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ μμ άά ττ ωω νν   μμ εε   ττ ηη νν   σσ υυ μμ ππ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη   ττ ωω νν   44   

ππ ρρ ώώ ττ ωω νν   σσ εε λλ ίί δδ ωω νν   ττ ηη ςς   ΦΦ όό ρρ μμ αα ςς   ΚΚ αα ττ αα γγ ρρ αα φφ ήή ςς ..   ΕΕ ππ ιι ππ ρρ όό σσ θθ εε ττ αα   ττ ηη νν   εε ππ εε ξξ ήή γγ ηη σσ ηη   όό λλ ωω νν   

ττ ωω νν   ΠΠ ιι νν άά κκ ωω νν   ττ ωω νν   σσ ττ οο ιι χχ εε ίί ωω νν   ττ ηη ςς   εε λλ λλ ηη νν ιι κκ ήή ςς   σσ ττ άά θθ μμ ιι σσ ηη ςς ,,   όό ππ ωω ςς   αα υυ ττ ήή   
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κκ αα ττ αα γγ ρρ άά φφ εε ττ αα ιι   σσ ττ αα   ΠΠ αα ρρ αα ρρ ττ ήή μμ αα ττ αα   ΑΑ ,,   ΒΒ ,,   ΓΓ   ττ οο υυ   ΕΕ γγ χχ εε ιι ρρ ιι δδ ίί οο υυ   ΧΧ οο ρρ ήή γγ ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   

ΒΒ αα θθ μμ οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ςς   

33 ..   ΚΚ αα ττ αα νν όό ηη σσ ηη   ββ αα σσ ιι κκ ώώ νν   ππ αα ρρ αα μμ έέ ττ ρρ ωω νν   ττ ηη ςς   ΕΕ ρρ μμ ηη νν εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΑΑ νν άά λλ υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   

αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ μμ άά ττ ωω νν   ττ ηη ςς   ψψ υυ χχ οο μμ εε ττ ρρ ιι κκ ήή ςς   δδ οο κκ ιι μμ αα σσ ίί αα ςς   

44 ..   ΟΟ υυ σσ ιι αα σσ ττ ιι κκ έέ ςς   κκ αα ττ εε υυ θθ ύύ νν σσ εε ιι ςς   σσ ττ ηη νν   σσ υυ γγ γγ ρρ αα φφ ήή   ττ ηη ςς   εε ππ ιι σσ ττ ηη μμ οο νν ιι κκ ήή ςς   έέ κκ θθ εε σσ ηη ςς   

αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ςς     

ΌΌ λλ εε ςς   οο ιι   κκ αα ττ αα γγ ρρ αα φφ έέ ςς   ττ ηη ςς   «« ΠΠ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ηη ςς   ττ οο υυ   WW II SS CC -- VV GG RR »» ,,   ππ ρρ οο έέ ρρ χχ οο νν ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο   σσ ύύ νν οο λλ οο   

ττ ηη ςς   ββ ιι ββ λλ ιι οο γγ ρρ αα φφ ίί αα ςς   ππ οο υυ   σσ χχ εε ττ ίί ζζ εε ττ αα ιι   μμ εε   ττ οο   ττ εε σσ ττ ..   

ΕΕ υυ εε λλ ππ ιι σσ ττ οο ύύ μμ εε   όό ττ ιι   ηη   όό λλ ηη   εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη   νν αα   μμ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   κκ αα λλ ύύ ψψ εε ιι   σσ ττ οο   μμ εε γγ αα λλ ύύ ττ εε ρρ οο   δδ υυ νν αα ττ όό   

ββ αα θθ μμ όό   ττ αα   αα ιι ττ ήή μμ αα ττ αα   ττ ωω νν   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ όό μμ εε νν ωω νν   σσ υυ νν αα δδ έέ λλ φφ ωω νν ..   

  

ΟΟ   ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   σσ ττ οο   WW II SS CC -- 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   

 

 


