
Το WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition) είναι η τελευταία έκδοση 
της πλέον συχνά χρησιµοποιούµενης, σε παγκόσµιο επίπεδο, κλίµακας νοητικής αξιολόγησης 
για παιδιά.

Ο επανασχεδιασµός της και οι αναθεωρήσεις που ενσωµατώνει δίνουν µία πλήρη εικόνα 
των ικανοτήτων και του γνωσιακού προφίλ του παιδιού και διευκολύνουν τον εντοπισµό των 
δυνατοτήτων και των αδυναµιών του. Για την αναθεώρηση της κλίµακας ελήφθησαν υπόψη οι 
σύγχρονες έρευνες για τη νοηµοσύνη, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νευρολογική εξέλιξη, και τις 
διαδικασίες που εµπλέκονται στη µάθηση.

Η 5η έκδοση του WISC ενισχύει την ήδη σηµαντική συµβολή της κλίµακας στην ψυχολογική 
αξιολόγηση των παιδιών, τη διάγνωση, τις αποφάσεις ένταξης σε ειδικά πλαίσια και τον σχεδιασµό 
εξατοµικευµένου προγράµµατος.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα συµβαδίζει µε τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα  
και, µάλιστα, είναι η τέταρτη χώρα παγκοσµίως που κυκλοφόρησε  

σταθµισµένη έκδοση του WISC-V. 

Δοµή της Κλίµακας:
	Γενικός Δείκτης Νοηµοσύνης (ΓΔΝ)

	5 Πρωτογενείς Δείκτες (Λεκτική Κατανόηση, Οπτικοχωρική Ικανότητα, Ρέων 
Συλλογισµός, Εργαζόµενη Μνήµη, Ταχύτητα Επεξεργασίας) 

	5 Βοηθητικοί Δείκτες (Ποσοτικός Συλλογισµός, Ακουστική Εργαζόµενη Μνήµη,  
Μη-Λεκτική Ικανότητα, Γενική Ικανότητα, Γνωστική Επάρκεια)

	Βαθµολογίες Επεξεργασίας (για λεπτοµερέστερη καταγραφή των γνωστικών  
διαδικασιών που εµπλέκονται στις υποδοκιµασίες)

	6 νέες υποδοκιµασίες (σε σχέση µε το WISC-III) 

Η Δύναµη του WISC-V:
	Αναθεώρηση της νοητικής λειτουργικότητας σε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία

	Επικαιροποιηµένες νόρµες και ενισχυµένες ψυχοµετρικές ιδιότητες

	Μεγαλύτερη ερµηνευτική και ερευνητική ισχύς

	Ελαχιστοποίηση του χρόνου για την εξαγωγή του ΓΔΝ

	Βέλτιστες διαδικασίες χορήγησης και βαθµολόγησης

αξιολόγηση axiologisi

αξιολόγηση axiologisi
Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  είναι  

εµπορικό σήµα της ΜΟΤΙΒΟ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ

Η κάρτα που κρατάτε στα χέρια σας, πιστοποιεί ότι είστε νόµιµος 
κάτοχος της Κλίµακας Νοηµοσύνης για Παιδιά WISC-VGR. 

Με τον µοναδικό αριθµό της κάρτας σας µπορείτε  
να πραγµατοποιείτε όλες τις συναλλαγές σας  

µε τη Μοtiβο αξιολόγηση

Πλαπούτα 2 & Καλλιδροµίου, Αθήνα
Τηλ.: 210 8222835

www.motiboaxiologisi.gr
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Εφαρµογές:
Χρησιµοποιείται από σχολικούς ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους που 
εργάζονται ιδιωτικά ή/και σε σχολικά, κλινικά, νοσοκοµειακά και πανεπιστηµιακά πλαίσια για 
εφαρµογές όπως:

	Εντοπισµός νοητικής ανεπάρκειας

	Εντοπισµός µαθησιακών διαταραχών

	Αξιολόγηση γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναµιών

	Αξιολόγηση νοητικής χαρισµατικότητας

	Αξιολόγηση επίπτωσης εγκεφαλικών τραυµάτων

Απαραίτητο ψυχοµετρικό εργαλείο για τον επαγγελµατία ψυχολόγο στην εργασία 
του µε παιδιά σχολικής ηλικίας.

Συγγραφέας: David Wechsler ∆είγµα της Ελληνικής Στάθµισης

Έτος ελληνικής έκδοσης: 2017 880 παιδιά χωρισµένα από 11 ηλικιακές κατηγορίες

Ηλικίες: Παιδιά 6:0 έως 16:11 έτη Φύλο: Αναλογία φύλου σύµφωνα µε την κατανοµή στον πληθυσµό

Τρόπος χορήγησης : Ατοµικά
Γεωγραφική Περιοχή: ∆ιαστρωµάτωση µε βάση 11 γεωγραφικές 
περιοχές της Ελλάδας, σύµφωνα µε την απογραφή του 2011

∆ιάρκεια χορήγησης: 60 λεπτά Εκπαιδευτικό Επίπεδο Γονέων: Τρεις εκπαιδευτικές κατηγορίες

Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι 
µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος

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

Eπιστηµονική Διεύθυνση της Ελληνικής Στάθµισης: 
Aριάδνη Στογιαννίδου, Καθηγήτρια ∆ιαγνωστικών Μεθόδων και Συµβουλευτικής, Τµήµα 
Ψυχολογίας ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA

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 WISC-VGR.

Αν επιθυµείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το WISC-VGR πατήστε εδώ

http://motiboaxiologisi.toposbooks.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=30&Itemid=298

