ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ FAIRY TALE TEST
Σεμινάριο 16 ωρών
Δημιουργός του Τεστ: Καρίνα Κουλάκογλου, PhD1
Εκπαιδεύτρια: Τριαντοπούλου Αντωνία , (Κλ.ΨυχολόγοςUniversita di Roma “La Sapienza’)

Τι είναι το Τεστ των Παραμυθιών (Fairy Tale Test):
Το Τεστ των Παραμυθιών είναι ένα προβολικό ψυχομετρικό εργαλείο για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Έχει μεταφρασθεί και
σταθμιστεί σε διάφορες χώρες. Εκδίδεται και κυκλοφορεί ήδη στα γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά, ουγγρικά, σλοβένικα,
ινδικά, κινεζικά, τουρκικά, πολωνικά, ρώσικα και ελληνικά.
Το τεστ αποτελείται από 21 κάρτες (7 σετ καρτών), που παρουσιάζονται στο παιδί ανά σετ των τριών, ένα εγχειρίδιο, και 25
πρωτόκολλα όπου αναγράφονται οι γενικές ερωτήσεις που τίθενται στο παιδί και καταγράφονται οι απαντήσεις του.
Οι χαρακτήρες που απεικονίζονται στις κάρτες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα παραμύθια («Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Η Χιονάτη και
οι 7 νάνοι», «Ο Τζακ και η φασολιά» κ.ά.). Στις ιστορίες, οι σκέψεις, τα συναισθήματα τα κίνητρα των ηρώων δεν προσδιορίζονται
συχνά με σαφήνεια. Έτσι, τα παιδιά μέσω της ταύτισης, προβάλλουν τις δικές τους σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες ή
συγκρούσεις. Επιπλέον, στα 2 τελευταία σετ καρτών όπου απεικονίζονται σκηνές από τα παραμύθια της Κοκκινοσκουφίτσας και της
Χιονάτης τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δική τους ιστορία και αλληλουχία γεγονότων, ανεξάρτητα από την οικεία
σε αυτά εκδοχή του παραμυθιού. Οι απαντήσεις τους υπόκεινται τόσο σε ποσοτική όσο και σε ποιοτική ανάλυση προκειμένου να
αποκομίσουμε μια, όσο το δυνατόν, πιο ολοκληρωμένη εικόνα του φαντασιωσικού κόσμου τους.

Σε ποιους απευθύνεται το FTT:
Απευθύνεται σε ψυχολόγους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας
εφόσον είναι εξοικειωμένοι με τα προβολικά εργαλεία και διαθέτουν το αντίστοιχο υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα σας βοηθήσει ιδιαιτέρως τόσο στην ευκολότερη κατανόηση όσο και στην πιο άμεση χρήση
του FTT. Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου συνοδεύεται από πιστοποιητικό επαγγελματικής/διαγνωστικής εφαρμογής
του.

Χώρος διεξαγωγής: «Λόγω Ψυχής» Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, Στουντίου 10Β, 151 26 Μαρούσι
Πρόγραμμα: Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Μαΐου 2015, Ώρες: 09:00 – 17:00.
Κόστος: 260 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά άτομο)

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του «Λόγω Ψυχής»: Στουντίου 10Β, 151
26 Μαρούσι, Τηλέφωνο: 210-8033287, Fax: 210-8031341, e-mail: info@logopsychis.gr
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Η Δρ. Καρίνα Κουλάκογλου σπούδασε στο εξωτερικό, αποκτώντας το βασικό της πτυχίο στην Psychology and Education και
στη συνέχεια το μεταπτυχιακό της (MSc) στην Child Development, από το Institute of Education του Λονδίνου. Απέκτησε δεύτερο
μεταπτυχιακό τίτλο(MPhil) από το University of Sussex. Το Τεστ των Παραμυθιών αναπτύχθηκε ως μέρος της διδακτορικής
διατριβής της, στο Πανεπιστήμιο του Exeter στη Μ. Βρετανία (1989-1993). Από το 1993 η δρ. Κουλάκογλου αφιερώθηκε στην
περαιτέρω ανάπτυξη του Τεστ των Παραμυθιών και την προώθησή του σε πολλές χώρες στον κόσμο, μέσα από διαδικασίες
στάθμισης και μετάφρασης του έργου. Το 2006 ίδρυσε την Projective Fairy Tale Test Society με έδρα την Αθήνα. Η Δρ.
Κουλάκογλου διετέλεσε καθηγήτρια Ψυχομετρίας και Ψυχολογικής αξιολόγησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και
καθηγήτρια Ψυχολογίας στο American College of Greece και στο University of La Verne (Athens campus). Το τελευταίο της
βιβλίο (2008) τιτλοφορείται «Exploring the child’s personality: Developmental, Clinical and Cross-cultural Applications of the
Fairy Tale Test».

Κάλβου 9
Νέα Ερυθραία, 14671
Αθήνα

Τηλ.: 210 62 08 085
email: info@fairytaletest.com
www.fairytaletest.com

