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Η Κλίμακα Νοημοσύνης WPPSI-ΙΙΙ (Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence-Third 
Edition) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης 
παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, 2:6 έως 7:3 ετών.

Είναι, σε παγκόσµιο επίπεδο, η πιο ευρέως χρησιµοποιύµενη κλίµακα αξιολόγησης 
νοητικών ικανοτήτων παιδιών Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής ηλικίας.

Το WPPSI-III διατηρεί την παράδοση και τη λογική των τεστ του Wechsler (WISC, WAIS). Αποτελείται 
από κλίμακες που αντιπροσωπεύουν την γνωστική λειτουργία σε λεκτικά και πρακτικά γνωστικά 
πεδία και παρέχει ένα συνολικό αποτέλεσμα που εκφράζει τη γενική νοητική ικανότητα (Γενικός 
∆είκτης Νοημοσύνης). 

Η δομή του σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις αναθεωρήθηκε με στόχο την ενσωμάτωση των 
νεότερων θεωριών για τη νοητική αξιολόγηση των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές 
γνωστικές μεταβολές σε αυτό το ηλικιακό φάσμα. Έτσι το WPPSI-IIIGR είναι πλέον ένα µοναδικό 
εργαλείο, ξεχωριστό από τα προηγούμενα.

Λόγω των πολύ σημαντικών αλλαγών που παρατηρούνται στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 
από τα 2:6 έτη έως τα 7:3 έτη δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες ηλικιακές ομάδες (2:3-3:11 και 4:0-
7:3) με διαφορετικές συστοιχίες υποδοκιμασιών για κάθε ομάδα, μειώνοντας έτσι ταυτόχρονα 
το αδικαιολόγητο άγχος ή την κόπωση των μικρότερων παιδιών. Σε κάθε μία από αυτές τις 
ομάδες αντιστοιχούν περισσότερες ηλικιακές υποκατηγορίες με τις αντίστοιχες νόρμες για κάθε 
υποκατηγορία. 

Τα αποτελέσματά του προσφέρουν καθοδήγηση για την ένταξη του εξεταζόμενου σε κλινικά 
και/ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης. 

Δοµή της Κλίµακας:

	Γενικός ∆είκτης Νοημοσύνης (Γ∆Ν)

	4 Σύνθετοι ∆είκτες (Λεκτικός ∆είκτης Νοημοσύνης,  Πρακτικός ∆είκτης Νοημοσύνης, 
∆είκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας, Γενικός Γλωσσικός ∆είκτης)

	Βασικές, Συμπληρωματικές και Προαιρετικές υποδοκιμασίες



Εφαρµογές:

	Σφαιρική εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας 

	Αξιολόγηση νοητικής χαρισματικότητας

	Αξιολόγηση γνωστικών αναπτυξιακών καθυστερήσεων

	Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών

Συγγραφέας: David Wechsler ∆είγµα της Ελληνικής Στάθµισης

Έτος ελληνικής έκδοσης: 2015 942 παιδιά από 15 ηλικιακές κατηγορίες 2:6-2:11 έως 7:0-7:3

Ηλικίες: Παιδιά 2:6 έως 7:3 έτη 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:  
Παιδιά 2:6-3:11, 30-45 λεπτά,  
Παιδιά 4:0-7:3, 45-60 λεπτά

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Γονέων: Έξι εκπαιδευτικές κατηγορίες

Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι 
µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος

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

Επιστημονική ∆ιεύθυνση της Ελληνικής Στάθμισης:
Γεώργιος Σιδερίδης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τµήµατος ΠΤ∆Ε ΕΚΠΑ
Φαίη Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, Τµήµα 
ΦΠΨ ΕΚΠΑ 

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 WPPSI-ΙΙΙGR.

Αν επιθυµείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το WPPSI-ΙΙΙGR πατήστε εδώ

http://motiboaxiologisi.toposbooks.gr/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=7&Itemid=234

