Το Fairy Tale Test είναι ένα ημιδομημένο
ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιεί
ως οπτικό ερέθισμα 21 κάρτες χαρακτήρων
που εμφανίζονται σε ένα ή περισσότερα
παραμύθια («Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Η
Χιονάτη και οι 7 νάνοι», «Ο Τζακ και η
φασολιά» κ.ά.). Καθώς στα παραμύθια οι
σκέψεις και τα συναισθήματα των
χαρακτήρων συχνά δεν προσδιορίζονται
ξεκάθαρα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία,
μέσω της ταύτισης, να προβάλλουν τις
δικές τους σκέψεις, συναισθήματα ή
συγκρούσεις. Βάσει της συγκεκριμένης
διεργασίας ο κλινικός δύναται να εντοπίσει
και να αξιολογήσει τα δυναμικά της
προσωπικότητας του παιδιού, προσφέροντας
πληροφορίες όχι μόνο για μεμονωμένα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αλλά και
για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Σταθμισμένο στην Ελλάδα αλλά και σε
πολλές χώρες παγκοσμίως, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά:
(1) για την αξιολόγηση της προσωπικότητας
σε πλαίσια ερευνητικά
πληθυσμιακές/διαπολιτισμικές/διαχρονικέ
ς μελέτες),
(2) για τη διαγνωστική εκτίμηση κλινικών
περιστατικών και
(3) για την αξιολόγηση της έκβασης μιας
ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας.

Η εταιρεία «Fairy Tale Test Society»
διοργανώνει ομαδικό σεμινάριο στις 16 και
23 Φεβρουαρίου 2020, για ψυχολόγους και
παιδοψυχολόγους (με άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος), με σκοπό την εκπαίδευσή
τους στη χορήγηση και αξιολόγηση του
προβολικού εργαλείου «Το Τεστ των
Παραμυθιών».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ημέρα 16 Φεβρουαρίου 2020
09:00-10:30 Θεωρητικό υπόβαθρο και περιγραφή του Τεστ
10:30-11:00

Διάλειμμα

11:00-13:00 Διαδικασία χορήγησης του Τεστ
13:00-13:30

Διάλειμμα

13:30-16:00 Περιγραφή και ανάλυση των μεταβλητών
16:00-17:00 Θέματα προς συζήτηση

2η ημέρα 23 Φεβρουαρίου 2020
09:00-11:00 Περιγραφή μηχανισμών άμυνας
11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-13:30 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών
13:30-14:00

Διάλειμμα

14:00-17:00 Πρακτική εξάσκηση

Εισηγήτρια: Καρίνα Κουλάκογλου Ph.D., δημιουργός του Τεστ
Χώρος διεξαγωγής εκπαίδευσης: Κάλβου 9, 146 71 Νέα Ερυθραία
Κόστος συμμετοχής: 200€ (περιλαμβάνεται η παρακολούθηση του σεμιναρίου και η
αγορά του FTT kit).
Δηλώσεις συμμετοχής: με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@fairytaletest.com (με θέμα:
«Συμμετοχή στο Σεμινάριο 16 & 23/02»), μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2020.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα (σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού
συμμετοχών η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα αναβληθεί με σχετική ενημέρωση)
Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης του
σεμιναρίου, με το πέρας της διεξαγωγής.

