
To RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS σχεδιάστηκε για να παρέχει σε σύντομο χρόνο εκτιμήσεις, 
μη-λεκτικές και λεκτικές, για τη γενική νοητική ικανότητα παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. 

Αποτελείται από:

��  Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) που μετρούν τη μη-
λεκτική νοητική λειτουργικότητα 

��  Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales), που για πρώτη φορά 
ενσωματώνονται στο RAVEN, διεθνώς, και μετρούν τη λεκτική νοητική λειτουργικότητα.

Για τη χορήγησή του δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ψυχοµετρίας και ψυχοδιαγνωστικής που 
είναι απαραίτητες για τη χρήση μεγαλύτερων συστοιχιών αξιολόγησης της νοημοσύνης (όπως, 
WISC, WPPSI), και έτσι χρησιμοποιείται ευρύτερα από πολλές ειδικότητες επαγγελματιών της 
υγείας και της εκπαίδευσης:

�Από κάθε Ειδικό Επιστήµονα όταν απαιτείται ανιχνευτική εκτίμηση της νοημοσύνης για 
αποκλεισμό νοητικού ελλείμματος, για εντοπισμό νοητικών δυσκολιών που χρήζουν 
περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς.

�Από Ψυχολόγους για αξιολόγηση της νοητικής λειτουργικότητας σε άτομα με γνωστικά ή 
νοητικά ελλείμματα και σε σχολικά ή κλινικά πλαίσια αξιολόγησης. 

�Από Λογοθεραπευτές καθώς μπορεί να χορηγηθεί και σε ιδιαίτερες ομάδες του 
πληθυσμού, όπως άτομα με προβλήματα λόγου ή δυσκολίες ακοής.

�Από Ειδικούς Παιδαγωγούς στην υποστήριξη του διδακτικού του έργου σε ειδικές τάξεις 
και τμήματα ένταξης. 

�Από Παιδαγωγούς Γενικής Αγωγής ώστε να ενισχύσει ή να απορρίψει υποθέσεις για 
νοητικές ή μαθησιακές δυσκολίες. 

Η Δύναµη του RAVEN 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-πολιτιστικά 
περιβάλλοντα ή παιδιών με προβλήματα λόγου ή ακοής.



Το RAVEN’S CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιµοπούµενα τεστ στην 
εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει σταθµιστεί σε 

δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσµο.

Συγγραφέας: John C Raven et al ∆είγµα της Ελληνικής Στάθµισης

Έτος Ελληνικής έκδοσης: 2015 1.001 παιδιά 4 έως 12 ετών

Ηλικίες: Παιδιά 4 έως 12 ετών Φύλο: Αναλογία φύλου σύµφωνα µε την κατανοµή στον πληθυσµό

Τρόπος χορήγησης: Ατοµικά
Γεωγραφική Περιοχή: ∆ιαστρωµάτωση µε βάση 13 γεωγραφικές 
περιοχές της Ελλάδας και τη δηµογραφική κατανοµή

∆ιάρκεια χορήγησης: Περίπου 45’ Εκπαιδευτικό Επίπεδο Γονέων: Οχτώ εκπαιδευτικές κατηγορίες

Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι, 
Ειδικοί παιδαγωγοί, 
Εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, 
νηπιαγωγοί), Λογοθεραπευτές

Σταθµίστηκε από την ΜΟΤΙΒΟ Εκδοτική Α.Ε. για λογαριασµό της NCS 
Pearson Inc.

Επιστημονική ∆ιεύθυνση Ελληνικής Στάθμισης:
Γεώργιος Σιδερίδης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τµήµατος ΠΤ∆Ε ΕΚΠΑ 
Φαίη Αντωνίου, Επίκ. Καθηγ. Παιδαγωγικής των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, Τµήµα ΦΠΨ ΕΚΠΑ 
Αγγελική Μουζάκη, Επίκ. Καθηγ. Μαθησιακών ∆υσκολιών, Τµήµατος ΠΤ∆Ε Παν/µίου Κρήτης
Παναγιώτης Σίµος, Καθηγητής Εξελιγκτικής Νευροψυχολογίας, Ιατρική Παν/µίου Κρήτης

Για την ορθή χρήση και αξιολόγηση της κλίµακας απαιτείται αντίστοιχη εκπαίδευση. 

Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση –αποκλειστικός εγκεκριµένος εκπαιδευτής για τα τεστ της NCS Pearson Inc.– 

διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σεµινάρια εκπαίδευσης για το RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS.

Αν επιθυµείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS πατήστε εδώ

http://motiboaxiologisi.toposbooks.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=6&Itemid=233

