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Λίγα  λόγια  για  εµάς  

Η  “ΑΝΑΔΕΙΞΗ”, Ακαδηµία Ανώτερης Αξιολόγησης, είναι µια οµάδα που δηµιουργήθηκε το 2012, 
µε πρώτη έδρα τη Θεσσαλονίκη και µε αριθµό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 3700. Η οµάδα αυτή 
είναι από νέους ανθρώπους µε ευαισθησίες, όραµα, έµπνευση και δηµιουργική διάθεση µε στόχο να 
αποτελέσει κοιτίδα γνώσης και πολιτισµού, να υπεραµυνθεί των ικανοτήτων, να στηρίξει και να 
αναδείξει τους νέους και να συντελέσει, κατά το δυνατόν, σε µια καλύτερη προοπτική και πορεία 
τόσο των ικανών, όσο και της κοινωνίας. 

Η  “ΑΝΑΔΕΙΞΗ”, αντιστέκεται στον διάχυτο και εξωγενή σύγχρονο αρνητισµό και αντιπαραβάλλει 
ένα κόσµο αξιών, ιδεών και έργων. Δεν επιδιώκουµε να ανακαλύψουµε τον τροχό ή να 
επαναπροσδιορίσουµε τις θεωρίες που υπάρχουν για τις ανθρώπινες δυνατότητες – ικανότητες και 
την προέλευσή τους. 

Βεβαιώνουµε ότι υπάρχουν παιδιά ταλαντούχα, χαρισµατικά, µε υψηλό δείκτη νοηµοσύνης και 
έχουµε την ευθύνη να παρέχουµε σε αυτά τη βέλτιστη εκπαιδευτική εµπειρία για να αναδειχτούν, 
προς ίδιο και γενικό όφελος. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την οργανωτική δοµή και το λειτουργικό 
δίκτυο της οµάδας µας. 

Με συνεργασίες και συνεργίες η εµβέλεια και το έργο της αφορά όλη την Ελλάδα και επεκτείνεται 
και στο εξωτερικό. 

Μέσα από τη δράση της οµάδας δεν αποκλείουµε καµία ηλικία. Αντίθετα στηρίζουµε και ενισχύουµε 
την ενηµέρωση, την αξιολόγηση, την εκπαίδευση, τον επαγγελµατικό σχεδιασµό, την ψυχολογική 
υποστήριξη και την ψυχαγωγία όλων των νέων, όσων είναι και νιώθουν νέοι, ώστε µέσω της δικής 
τους ανάπτυξης και προόδου να «αναδειχτούν» οι ίδιοι και οι ικανότητες τους µε στόχο ένα καλύτερο 
αύριο για όλους µας. 

 

Όραµα  της  οµάδας  

H οµάδα “ΑΝΑΔΕΙΞΗ” δηµιουργήθηκε από νέους εθελοντές για παιδιά και νέους, µε ένα κοινό 
όραµα, να συντελέσει µε όλες τις δυνάµεις της σε µια καλύτερη ζωή, σε ένα καλύτερο αύριο, τόσο 
για τα ίδια τα άτοµα µε ειδικές ικανότητες, αλλά και για το σύνολο. 

Ειδικότερα, η οµάδα στοχεύει στο να ενηµερώνει το κοινό και να εντοπίζει, να ανιχνεύει και να 
αξιολογεί τα χαρισµατικά παιδιά και αυτά µε υψηλή νοηµοσύνη. Να προσφέρει εκπαιδευτικές 
προκλήσεις και ευκαιρίες, επιπρόσθετες του βασικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Η λειτουργία της 
οµάδας περιλαµβάνει και τη µέριµνα για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, όταν λόγω 
ασύγχρονης ανάπτυξης µίας ή δύο παραµέτρων της προσωπικότητάς τους, ή ένεκα της ιδιαίτερα 
αναπτυγµένης διανοητικής τους κατάστασης, ενδέχεται να υπολείπεται η ανάπτυξη άλλων πεδίων 
της προσωπικότητάς τους. 
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Με τη λειτουργία µας, προσφέροντας οδηγίες, συµβουλές και εφόδια στο παιδί, επιτυγχάνουµε τον 
απώτερο στόχο της οµάδας, που είναι να διανθίσουµε την Ελλάδα µε νέους ικανούς, σε λειτουργικές 
θέσεις, έτοιµους να διεκδικήσουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής και να συνδράµουν στην βελτίωση εν 
γένει της κοινωνίας. Επιζητούµε να αποκαταστήσουµε µία λησµονηµένη αξιοκρατία, να δώσουµε µια 
θέση και ευκαιρία στους ικανούς στον τόπο µας σε εποχές κρίσιµες. 

Την οµάδα “AΝΑΔΕΙΞΗ” απαρτίζουν άνθρωποι µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων, 
εκτεταµένη επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία πολλών ετών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δηµόσιο τοµέα. Την οµάδα επίσης πλαισιώνει ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών που υποστηρίζει και 
επεκτείνει τις δραστηριότητές της. 
 
Κοινές καταβολές, ενδιαφέροντα, στόχοι και ένα κοινό όραµα οδήγησαν στον σχηµατισµό της 
οµάδας “AΝΑΔΕΙΞΗ” µε σκοπό την ανάδειξη της χαρισµατικότητας και των ταλέντων παιδιών και 
νέων ανθρώπων και την καταξίωσή τους στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας µας. 

Η οµάδα µας συνεργάζεται µε πληθώρα δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και 

στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη θέση και αξία κατέχουν οι παλαιές και νέες συνεργασίες της οµάδας µε 
ανθρώπους ικανούς να υποστηρίξουν ένα τέτοιο µεγαλεπήβολο έργο, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε 
δυνατές σχέσεις συνέργειας, εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας. 

Ο Πρόεδρος της οµάδας  “ΑΝΑΔΕΙΞΗ” τονίζει :  “  

Τώρα ,  περισσότερο  από  ποτέ  άλλοτε  τα  τελευταία  χρόνια  σε  αυτόν  τον  τόπο ,  
υπάρχει  έντονη  η  ανάγκη  η  Ελλάδα  να  αναδυθεί  από  το  τέλµα ,  να  αναδειχθεί  µε  τα  
έργα  της  και  να  αναδείξει  τους  ανθρώπους  της .  Η  οµάδας  µας  δηµ ιουργήθηκε  για  
να  συντελέσει  µε  ένα  επιτελείο  ικανών  και  αξιόλογων  ανθρώπων  σε  ένα  καλύτερο  
και  πιο  ποιοτικό  µέλλον  για  όλους  µας .   
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Επικοινωνία  µε  την  οµάδα  “AΝΑΔΕΙΞΗ” :  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ,  Ακαδηµ ία  Ανώτερης  Αξιολόγησης  
Διεύθυνση  Γραφείων :  Καλαποθάκη  20, 3ος όροφος ,  Τ .Κ .  54624, Θεσσαλονίκη  
Διεύθυνση  Αλληλογραφίας :  Τ .Θ .  12100, Τ .Κ .  54110 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 231 55 00 33 9 
Email: info@aaaa.gr 
 
Πρόεδρος  της  οµάδας  “ΑΝΑΔΕΙΞΗ” 
Dr.  Ευάγγελος  Κατσιούλης  MD, MA, MSc, PhD 
Τηλέφωνο: 6930 107 600, 6980 360 500 
Email: katsioul is@aaaa.gr 
 
Γραφείο  Τύπου  της  οµάδας  
Email: press@aaaa.gr 
 
Ιστοσελίδα  οµάδας :  www.aaaa.gr 
Facebook:   aaaa.gr 
Twitter:  @aaaa_gr 
YouTube:  aaaa.gr 
 
 

 


