
 

 

Η εηαηξεία «Fairy Tale Test Society» 

δηνξγαλώλεη νκαδηθό ζεκηλάξην ζηηο 14 θαη 15 

Ιαλνπαξίνπ 2017, γηα ςπρνιόγνπο θαη 

παηδνςπρνιόγνπο, κε ζθνπό ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο ζηε ρνξήγεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ 

πξνβνιηθνύ εξγαιείνπ «Το Τεζη ηων 

Παπαμςθιών». 

 

 

 

 

Τν Fairy Tale Test είλαη έλα εκηδνκεκέλν 

ςπρνκεηξηθό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί σο 

νπηηθό εξέζηζκα 21 θάξηεο ραξαθηήξσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα παξακύζηα 

(«Η Κνθθηλνζθνπθίηζα», «Η Φηνλάηε θαη νη 7 

λάλνη», «Ο Τδαθ θαη ε θαζνιηά» θ.ά.). Καζώο 

ζηα παξακύζηα νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ ραξαθηήξσλ ζπρλά δελ πξνζδηνξίδνληαη 

μεθάζαξα ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία, κέζσ ηεο 

ηαύηηζεο, λα πξνβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα ή ζπγθξνύζεηο. Βάζεη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο ν θιηληθόο δύλαηαη λα 

εληνπίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηα δπλακηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, πξνζθέξνληαο 

πιεξνθνξίεο όρη κόλν γηα κεκνλσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο, αιιά θαη γηα 

ηελ κεηαμύ ηνπο αιιειεπίδξαζε. 

 

Σηαζκηζκέλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε πνιιέο 

ρώξεο παγθνζκίσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά: (1) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ζε πιαίζηα εξεπλεηηθά 

(πιεζπζκηαθέο/δηαπνιηηηζκηθέο/δηαρξνληθέο 

κειέηεο), (2) γηα ηε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε 

θιηληθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη (3) γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο έθβαζεο κηαο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

πξνζπάζεηαο. 
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η
 ημέρα  Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 

08:30-09:00 Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ ηεζη –ζεσξεηηθό ππόβαζξν 

09:00-10:00 Οδεγίεο ρνξήγεζεο 

10:00-10:30  Διάλειμμα 

10:30-13:30 Πνζνηηθή αλάιπζε-πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηώλ 

13:30-14:00  Διάλειμμα  

14:00-16:00 Πεξηγξαθή κεραληζκώλ άκπλαο 

16:00-16:30 Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε 

 

2
η
 ημέρα Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 

08:30-10:00 Πνηνηηθή εξκελεία  

10:00-10:30  Διάλειμμα 

10:30-11:30 Πνηνηηθή εξκελεία-ζπλέρεηα 

11:30-13:30 Παξνπζίαζε κειέηεο πεξηζηαηηθνύ 

13:30-14:00  Διάλειμμα 

14:00-16:00 Πξαθηηθή εμάζθεζε 

16:00-16:30 Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε 

 

Τελ νινθιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ζα αθνινπζήζεη κηα ζεηξά εβδνκαδηαίσλ 

ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο (4 ζην ζύλνιν) όπνπ ζα παξέρεηαη επνπηεία ζε πξσηόθνιια πνπ ζα 

έρνπλ ρνξεγεζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ 

ζπλαληήζεσλ ζα νξηζζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

Ειζηγήηπια : Αλησλία Τξηαληνπνύινπ, Κι. Χπρνιόγνο 

Χώπορ διεξαγυγήρ θευπηηικήρ εκπαίδεςζηρ: Κάιβνπ 9, Ν. Δξπζξαία.   

Χώπορ διεξαγυγήρ εποπηικού έπγος: Κέληξν Χπρηθήο Υγείαο Πεξηζηεξίνπ, Πινύησλνο 19 

& Ηθαίζηνπ, Πεξηζηέξη.  



Κόζηορ ζςμμεηοσήρ: 180 επξώ (ζπκπ.ΦΠΑ) (έθπησζε 18%) 

Κόζηορ αγοπάρ τςσομεηπικού επγαλείος: Η β’ έθδνζε ηνπ «Τεζη ησλ Παξακπζηώλ» 

(εγρεηξίδην, θάξηεο, 25 πξσηόθνιια) δηαηίζεηαη από ηελ εηαηξεία καο ζηελ ηηκή 

ησλ 100 επξώ (ζπκπ. ΦΠΑ) (έθπησζε 18 % γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

ζεκηλάξην).  

Για δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ κπνξείηε λα θαιέζεηε ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο (ηει.: 210-

6208085), Γεπηέξα-Παξαζθεπή, 8:00-16:00, ή λα καο ζηείιεηε ην ειεθηξνληθό 

ζαο κήλπκα ζην info@fairytaletest.com, μέσπι ηην 11 Ιανοςαπίος 2017. 

 

Ελάσιζηορ απιθμόρ ζςμμεηοσών: 9 άηομα (ζε πεπίπηωζη μη επαπκούρ απιθμού ζςμμεηοσών η 

διεξαγωγή ηος ζεμιναπίος αναβάλλεηαι με ζσεηική ενημέπωζη). 
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