
RAVEN’S Educational CPM/CVS 
Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αποκλειστικός εκδότης και διαθέτης της ελληνικής  

σταθμισμένης έκδοσης, διοργανώνει εκπαιδευτικό ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ σεμινάριο

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, 9.30 έως 13.30
Κόστος συμμετοχής 70 ευρώ

Το RAVEN’S Educational CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ διεθνώς στην εκπαιδευτική 
και κλινική πράξη σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.

Η συστοιχία δοκιμασιών Raven’s Educational σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη-λεκτικές και λεκτικές 
εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες 
Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) και για πρώτη φορά από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton 
Vocabulary Scales).

Οι  Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό 
πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton αξιολογούν τη λεκτική ικανότητα του ατόμου, η οποία σχετίζεται 
με την εξοικείωση που έχει κάποιος με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες. Ο συνδυασμός των 
αποτελεσμάτων από τη χρήση των δύο κλιμάκων (CPM και CVS) ενδείκνυται για τη σφαιρικότερη εκτίμηση 
της γενικής νοητικής ικανότητας.

Η συνδυαστική χρήση των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών με μια πολύ γνωστή Λεξιλογική Δοκιμασία, 
αυτή του Crichton, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS, καθώς 
εμπλουτίζει την αρχική μη-λεκτική δοκιμασία νοημοσύνης με ένα σημαντικό στοιχείο λεκτικής νοημοσύνης. 
Άλλωστε, σύμφωνα με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι αδιαμφισβήτητη η ικανότητα του 
λεξιλογίου να προβλέψει την ακαδημαϊκή επίδοση.

Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΟΎ RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS
• Παρέχει σφαιρική αξιολόγηση της νοητικής ικανότητας σε σύντομο χρόνο
• Περιλαμβάνει Κλίμακες Λεξιλογίου, απαραίτητες για προβλέψεις επίδοσης σε εκπαιδευτικά πλαίσια
•  Αποτελεί «δικαιότερη» κλίμακα νοημοσύνης για παιδιά με κινητικές δυσκολίες, καθώς απαιτεί ελάχιστη 

κινητική δραστηριότητα
•   Προσφέρεται για αξιολόγηση παιδιών από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα ή παιδιών με
προβλήματα λόγου ή ακοής

Η εκπαίδευση στην χρήση της κλίμακας Raven’s Educational CPM/CVS, είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση 
και επιτυχή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 Για το σεμινάριο

Επιστημονική διεύθυνση - Εκπαίδευση Φαίη Αντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής των ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ., 
εκ των Επιστημονικών Υπευθύνων της Ελληνικής έκδοσης του RAVEN’S Educational CPM/CVS.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση για την ορθή χορήγηση, βαθμολόγηση και αξιοποίηση της ελληνικής 
σταθμισμένης έκδοσης του Raven’s Educational CPM/CVS.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, λογοπεδικούς/λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ιατρούς, εκπαιδευτικούς 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Χρειάζεται η συμπλήρωση-αποστολή της 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (δείτε στο www.motiboaxiologisi.gr)  Η κράτηση της θέσης 
γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού έως 7 Φεβρουαρίου. Το ποσόν δεν επιστρέφεται παρά 
μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
•	 Γενική ανασκόπηση του Raven’s Educational CPM/CVS
•	 Περιγραφή της ελληνικής στάθμισης Raven’s Educational CPM/CVS
•	 Γενικές οδηγίες εξέτασης, χορήγησης, βαθμολόγησης
•	 Εφαρμογές της κλίμακας
•	 Αναλυτική παρουσίαση του εξεταστικού υλικού
•	 Συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών (Coloured Progressive 

Matrices (CPM)
•	 Συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής των Κλιμάκων Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales (CVS)
•	 Οδηγίες – ασκήσεις για τον υπολογισμό των βαθμολογιών
•	 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης»

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 Κατάθεση (Συνεργαζόμενες Τράπεζες): 

ΕΘΝΙΚΗ 151470821-09 • ΙΒΑΝ: GR4301101510000015147082109
ALPHA BANK 128002320002920 • IBAN: GR 1201401280128002320002920
EUROBANK 0026.0052.20.0200734618 • ΙΒΑΝ: GR7802600520000200200734618
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5026-071111-323 • IBAN: GR03 0172 0260 0050 2607 1111 323

(Δικαιούχος ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.)  
Στην αιτιολογία παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σεμινάριο RAVEN’S.

Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι εμπορικό σήμα της ΜΟΤΙΒΟ Εκδοτική Α.Ε.
Τηλ.: 210 8222835, 6943074179 • www.motiboaxiologisi.gr • e-mail: axiologisi@motibo.com

Για την καλύτερη παρακολούθηση του σεμιναρίου ενδείκνυται η πρόσβαση στο τεστ. 
Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 20%  

για την αγορά του τεστ έως 20 Απριλίου 2022

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.


