WISC – IV Eğitim İçeriği
Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği IV
Değerli meslektaşlarımız,
Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde birçok ülkede güvenilir ve yaygın kullanılan klinik ölçme
araçlarından olan Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV’e gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
Türkiye’de yalnızca Türk Psikologlar Derneği tarafından açılmış WISC - IV eğitimlerini başarıyla tamamlayan
psikologların uygulayıcısı olabildiği bu değerlendirme aracı için sizlerin geçmiş deneyimlerinize göre iki farklı eğitim
açıyoruz.
32 Saatlik Kısa Süreli Eğitime Katılım Şartları:
 Psikoloji bölümünden mezun olmak
 Lisansüstü veya doktora eğitiminde WÇZÖ-IV uygulamalı zihinsel değerlendirme dersini almış olmak ve/veya
Türk Psikologlar Derneği tarafından verilmiş WÇZÖ-R sertifikasına sahip olmak
64 Saatlik Uzun Süreli Eğitime Katılım Şartları:
 Psikoloji bölümünden mezun olmak

Kurs İçeriği
6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri hakkında bilgi sağlayan klinik bir
ölçme aracı olan Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği IV’e eklenen yeni alt testler, uygulama yönergeleri,
puanlama ve raporlama ile klinikte kullanım alanları temelinde aşağıdaki alt başlıklara ilişkin bilgileri
kapsamaktadır.
1. WÇZÖ-IV Testinin Tanıtımı





WÇZÖ-IV’ün kuramsal alt yapısının tanıtılması
WÇZÖ-IV Türkiye Standardizasyon çalışmasının aktarımı
WÇZÖ-R ile WÇZÖ-IV arasındaki farklar ve yenilikler hakkında bilgilendirme
WÇZÖ-IV’ün dönüştürülmüş ya da küme puanlarının tanıtımı

2. WÇZÖ-IV Uygulama Becerileri
Zekâ ölçeğinin alt testlerinin uygulanma becerisinin kazandırılmasına yönelik gereklilikler ve pratik
uygulamalarla bunların pekiştirilmesi
3. WÇZÖ-IV Puanlarının Yorumlanması ve Raporlandırılması
 Elde edilen puanların hesaplanması ve bunların yorumlanması
 Kapsamlı bir rapor yazma için gerekli bilgilerin aktarılması
Kursun Hedefleri: Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV’ün uygulama becerilerinin kazandırılması, test
puanlarının yorumlanması ve rapor yazma becerisinin kazandırılması, bu aracın kullanımının klinik
becerilerle birleştirilmesine yardımcı olma kursun hedefleri içindedir.
Değerlendirme: Yukarıda içeriği aktarılan kursun (32 ya da 64 saatlik) sonunda yazılı sınav ile kursun
değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere TPD onaylı sertifika
verilecektir.
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