
Ψυχομετρία 
και Ψυχολογίκή

Aξίολογήσή

Το βασικό αυτό εγχειρίδιο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές ψυχο-
λογίας όσο και σε επαγγελματίες ψυχολόγους, και αποτελεί μια 
αναλυτική παρουσίαση των τομέων της ψυχομετρίας και της 
ψυχολογικής αξιολόγησης. Η συγγραφέας εξηγεί με σαφήνεια 
τους όρους και τις διαδικασίες της ψυχομετρίας, όπως είναι η 
κατασκευή ψυχολογικών τεστ και η επιτυχής εφαρμογή τους. 
Περιγράφει επίσης τα πιο αντιπροσωπευτικά εργαλεία διαφό-
ρων τομέων της ψυχολογίας, όπως ο γνωστικός, ο εξελικτικός, 
ο εκπαιδευτικός, ο νευροψυχολογικός και ο κλινικός.

Η 3η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου εμπεριέχει τις τε-
λευταίες εξελίξεις στους συγκεκριμένους τομείς. Παρουσιάζει 
εκτενώς τις τελευταίες αναθεωρήσεις δημοφιλών δοκιμασι-
ών, όπως είναι οι κλίμακες νοημοσύνης του Wechsler και το 
Μ.Μ.Ρ.Ι., καταγράφοντας και αξιολογώντας τα πλεονεκτήμα-
τα και τα μειονεκτήματά τους και παρέχοντας πληροφορίες 
που αφορούν τη διαδικασία στάθμισης και τις ψυχομετρικές 
τους ιδιότητες. Ξεπερασμένα και αναχρονιστικά τεστ έχουν 
αφαιρεθεί από την καινούρια έκδοση. Η δομή των κεφαλαίων 
άλλαξε, ενώ σημαντική προσθήκη αποτελούν τα κεφάλαια της 
Συνέντευξης και της Παρατήρησης, καθώς και η αξιολόγηση 
των Εσωτερικευμένων και Εξωτερικευμένων προβλημάτων 
στα παιδιά. Σημαντική αλλαγή συνιστά επίσης η τρίτη ενότητα, 
που περιγράφει τις σύγχρονες τάσεις στην ψυχολογική αξιολό-
γηση, όπως είναι η θετική, η θεραπευτική και η διαπολιτισμική 
αξιολόγηση. 
Ο αναγνώστης του βιβλίου θα έχει την ευκαιρία να αποκομίσει 
τόσο μια γενική εικόνα όσο και έναν πολύτιμο οδηγό για τα 
επιτεύγματα και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ψυχο-
μετρίας και της ψυχολογικής αξιολόγησης.

3η έκδοση
αναθέωρημένη-βέλτιωμένη
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Η Καρίνα ΚουλαΚογλου γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπι-
στήμιο του Λονδίνου. Ολοκλήρωσε τον κύ-
κλο των μεταπτυχιακών της σπουδών στην 
εξελικτική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του 
Sussex και απέκτησε το διδακτορικό της 
δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Exeter. 
Έχει διατελέσει καθηγήτρια Ψυχομετρίας 
και Ψυχολογικής Αξιολόγησης στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και καθη-
γήτρια Ψυχολογίας στο American College 
of Greece και στο University of La Verne 
(Athens campus). Είναι η δημιουργός του 
Fairy Tale Test (προβλητικό τεστ προσωπι-
κότητας για παιδιά), το οποίο έχει σταθμιστεί 
στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται διεθνώς. Το 
2006 ίδρυσε την Projective Fairy Tale Test 
Society με έδρα την Αθήνα, που έχει στόχο 
την προώθηση της διδασκαλίας, έρευνας 
και πρακτικής εφαρμογής του Fairy Tale 
Test, τη διεύρυνση της χρήσης του τεστ στον 
τομέα της ψυχικής υγείας, της ψυχολογικής 
αξιολόγησης και σε άλλους συναφείς τομείς, 
και γενικότερα τη συνεύρεση επιστημόνων 
που χρησιμοποιούν τα παραμύθια στην κλι-
νική τους πρακτική ή για ερευνητικούς σκο-
πούς. Μεταξύ άλλων έχει εκδώσει το βιβλίο 
Exploring the Child’s Personality: Clinical and 
Cross-Cultural Applications of the Fairy Tale 
Test (2008), ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευ-
θεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
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οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ σασ προσκαλούν
την ΤρΙΤΗ 10 ΜΑρΤΙΟυ 2015 και ώρα 19:45

στο ΒΙΒλΙΟΠωλΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ
στην παρούσιαση τού βιβλιού τησ

ΚΑρΙνΑΣ ΚΟυλΑΚΟγλΟυ

ΨυχΟΜΕΤρΙΑ ΚΑΙ ΨυχΟλΟγΙΚΗ 
ΑξΙΟλΟγΗΣΗ

το βιβλιο θα παρούσιασούν οι:

ΑνΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑλΙΚΑΣ, καθηγητησ κλινικησ Ψύχολογιασ, 
τμημα Ψύχολογιασ παντειού πανεπιστημιού, 

προεδροσ τησ ελληνικησ εταιριασ θετικησ Ψύχολογιασ

ΑννΑ χρΙΣΤΟΠΟυλΟυ, αναπληρώτρια καθηγητρια κλινικησ Ψύχολογιασ, 
τμημα Ψύχολογιασ πανεπιστημιού αθηνών,

Ψύχαναλύτρια μελοσ τησ ελληνικησ Ψύχαναλύτικησ εταιριασ 
και τησ διεθνούσ Ψύχαναλύτικησ ενώσησ

Τμήμα Tύπού: τηλ.: 210.36.50.027-8, 210.52.05.627-8, fax: 210.36.50.039
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ΒΙΒλΙΟΠωλΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ
ακαδημιασ 65, αθηνα


