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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21/12/2012
ΘΕΜΑ: Επιτυχής η εκδήλωση ψυχαγωγίας µικρών ασθενών του Γ.Ν.
Ιπποκρατείου
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ –Ακαδηµία Ανώτερης Αξιολόγησης & η Παιδιατρική Κλινική του
Γ.Ν. Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης πραγµατοποίησαν µε επιτυχία ψυχαγωγική
εκδήλωση
για
τον
εορτασµό
των
Χριστουγέννων.
Η
εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.
Ιπποκρατείου στις 21/12/2012, 12:00.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και µαθητές των γειτονικών του Νοσοκοµείου
Δηµοτικών Σχολείων παρουσία των καθηγητών τους. Σηµαντική ήταν η
παρουσία γονέων, κηδεµόνων, ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού του
Νοσοκοµείου που συνόδευαν τους µικρούς ασθενείς.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους
πληθώρα κόσµος, η Ανάδειξη πραγµατοποίησε ζωγραφική προσώπου στα
παιδιά και γέµισε το χώρο του αµφιθεάτρου µε µπαλόνια.
Σηµαντικό ήταν το ενδιαφέρον του κοινού για την οµάδα της Ανάδειξης.
Διανεµήθηκαν ενηµερωτικά φυλλάδια περιγραφικά της λειτουργίας και δοµής
της οµάδας και πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση γονέων και εκπαιδευτικών για
τα οφέλη της εκτίµησης των ικανοτήτων των παιδιών, τόσο για το παιδί, όσο
και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Απαντήθηκαν διεξοδικά ερωτήσεις που υπέβαλαν γονείς και εκπαιδευτικοί,
γεγονός που επέτρεψε την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των
στόχων της οµάδας ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ενώ οι εκπρόσωποι της εκπαίδευσης τόνισαν
την ανάγκη να αξιοποιηθούν, στο µέγιστο δυνατό βαθµό και ορθολογικά, οι
δράσεις της οµάδας στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Ο Δρ. Ευάγγελος Κατσιούλης, Ψυχίατρος και πρόεδρος της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
υπογραµµίζει: «Σε άµεση σύµπραξη και µε έµπρακτη συνέργεια, η Ανάδειξη
προσκλήθηκε και παρουσίασε το έργο της στην εκδήλωση που οργανώθηκε
από την Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Ιπποκρατείου. Πέραν των ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, µε

άµεσο θετικό αντίκτυπο, καταφανές στα πρόσωπα των παιδιών, είχαµε την
ευκαιρία να παρουσιάσουµε την οµάδα µας σε ενδιαφερόµενους γονείς και
εκπαιδευτικούς. Η διαδραστική επικοινωνία και ανταλλαγή θέσεων για την
σηµασία και αξία της χαρισµατικότητας και της υψηλής νοηµοσύνης, η
σηµασία της αξιοποίησης του δυναµικού των νέων και οι τρόποι προσέγγισης
χαρισµατικών ατόµων εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά κυριάρχησε
στις συζητήσεις µας. Η οµάδα µας αποτελεί µια νέα πρόταση και πρόκληση
στον χώρο της εκπαίδευσης. Το γενικότερο θετικό, ευοδωτικό και
εποικοδοµητικό κλίµα και η εγκάρδια υποδοχή της οµάδας µας από τους
ενδιαφερόµενους γονείς και εκπαιδευτικούς επιτείνουν την επιθυµία µας για
την ανάπτυξη και αναδίπλωση του πλήρους φάσµατος λειτουργιών της
Ανάδειξης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.»
	
  

