
Σεμινάριο WPPSI-IIIGR

Αθήνα 10 & 11 Δεκεμβρίου 2016 και 21 Ιανουαρίου 2017

πληροφορίες γία το ςεμίναρίο

Γενικά

Το σεμινάριο γίνεται στην έδρα της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση, Καλλιδρομίου 89 & Τσαμαδού, 
Εξάρχεια, Αθήνα.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να 
βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της 
Κλίμακας Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας του Wechsler (WPPSI-ΙΙΙGR)

Απευθύνεται σε σχετικά έμπειρους ψυχολόγους. Θεωρείται δεδομένο ότι από τις σπουδές 
τους οι ψυχολόγοι γνωρίζουν τις βασικές αρχές ψυχομετρίας, καθώς και χορήγηση και 
ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων.

Παίρνουν μέρος 12–15 ψυχολόγοι, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο 
μπορεί να μην πραγματοποιηθεί εάν δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός. 

Ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 9π.μ. -5μ.μ. 
και Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 10π.μ.-2μ.μ.

Κόστος σεμιναρίου: 550 ευρώ

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης 
γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής 200 € έως 21/11/2016. Η 
εξόφληση γίνεται την πρώτη μέρα του σεμιναρίου. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά 
μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή. Έκπτωση προβλέπεται για 
όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε περισσότερα από 1 σεμινάρια.

Τρόποι Πληρωμής
1.  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.

2.  Χρέωση Πιστωτικής/Χρεωστικής Κάρτας VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS έκδοσης 
οποιασδήποτε τράπεζας μέσω ηλεκτρονικής αγοράς στη διεύθυνση www.motiboaxiologisi.gr και 
με δυνατότητα 3, 4 ή 6 άτοκων δόσεων.

3.  Χρέωση οποιασδήποτε κάρτας και στα γραφεία της εταιρείας μας με δυνατότητα 3, 4 ή 6  
άτοκων δόσεων.

Εγκεκριμένος εκπαιδευτής 
για τα σταθμισμένα εργαλεία 
της Pearson Assessment 
στην Ελλάδα.



Στόχοι, δομή και περιεχόμενο

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του σεμιναρίου  WPPSI-ΙΙΙGR είναι η εμβάθυνση τόσο στο 
πρωτογενές, όσο και στο δευτερογενές επίπεδο ανάλυσης της κλίμακας.  Την επιστημονική 
διεύθυνση της εκπαίδευσης έχει ο Γεώργιος Δ. Σιδερίδης, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στην 
Παιδιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard. Υπεύθυνη της εκπαίδευσης είναι η Φαίη 
Αντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Σεμινάριο αποτελείται από 20 ώρες ομαδική διά ζώσης 
διδασκαλία και πρακτική άσκηση. Διακρίνονται 3 μέρη εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική Διδασκαλία 

Κατά το πρώτο μέρος του σεμιναρίου γίνεται εισαγωγή στην κλίμακα μέσω γενικής 
ανασκόπησης του WPPSI-ΙΙΙGR και της περιγραφής της ελληνικής στάθμισης WPPSI-ΙΙΙGR. 
Ακολούθως γίνεται εκπαίδευση στην ελληνική σταθμισμένη έκδοση (οδηγίες εξέτασης, 
χορήγησης και βαθμολόγησης, αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών και ασκήσεις 
για τον υπολογισμό των απλών και σύνθετων βαθμολογιών των υποδοκιμασιών.  

ΜΕΡΟΣ Β: Πρακτική Άσκηση

Προσομοίωση Χορήγησης: Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους του 
σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να χορηγήσει την κλίμακα σε ένα άτομο. Η 
χορήγηση πρέπει να βιντεοσκοπηθεί και να παραδοθεί στους εκπαιδευτές σε συγκεκριμένη 
ημερομηνία. Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, να πραγματοποιήσουν την προσομοίωση 
χορήγησης στο χώρο της εκπαίδευσης κατόπιν συνεννόησης.  

Ασκήσεις πρωτοκόλλου WPPSI-ΙΙΙGGR: Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και τρίτου μέρους 
του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος καλείται να δουλέψει επάνω σε ασκήσεις πρωτοκόλλου 
WPPSI-ΙΙΙGR. Προβλέπεται προθεσμία παράδοσης των ασκήσεων πρωτοκόλλου WPPSI-ΙΙΙGR.

ΜΕΡΟΣ Γ: Ομαδική Διδασκαλία & Παροχή Ατομικής Ανατροφοδότησης

Στο τρίτο μέρος του σεμιναρίου γίνεται περιγραφή και ανάλυση των σύνθετων δεικτών 
του WPPSI-ΙΙΙGR και εισαγωγή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, στη συγγραφή αναφοράς 
των αποτελεσμάτων καθώς και σε θέματα διάγνωσης, θεραπευτικού σχεδιασμού και 
κλινικής χρησιμότητας του εργαλείου. Σε αυτό το τελευταίο μέρος του σεμιναρίου κάθε 
εκπαιδευόμενος λαμβάνει ατομική ανατροφοδότηση για τις επιδόσεις του στις ασκήσεις 
πρωτοκόλλου και στην προσομοίωση της χορήγησης. 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου,  

χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι εμπορικό σήμα της ΜΟΤΙΒΟ Εκδοτική ΑΕ
Τηλ:. 210 8225183, 210 8222835 • www.motiboaxiologisi.gr •e-mail: axiologisi@motibo.com


