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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
27/12/2012
ΘΕΜΑ: Εξαιρετική η παρουσίαση της Ανάδειξης στην εκδήλωση
βράβευσης των επιτυχόντων του Δήµου Βόλβης
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ – Ακαδηµία Ανώτερης Αξιολόγησης αποδεχόµενη την πρόσκληση
του Δήµου Βόλβης αντιπροσωπεύτηκε δια του Προέδρου της, Δρ Ευάγγελου
Κατσιούλη, στην τελετή βράβευσης των επιτυχόντων του Δήµου Βόλβης. Η
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Γυµναστηρίου
Ασπροβάλτας την Κυριακή 23/12/2012. Παρόντες στην τελετή ήταν ο
Δήµαρχος Βόλβης, κος Δηµήτριος Γαλαµάτης, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης,
κος Σάββας Αναστασιάδης, εκπρόσωποι των δηµοτικής, εκκλησιαστικής,
εκπαιδευτικής αρχής, γονείς, κηδεµόνες, εκπαιδευτικοί και παιδιά.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους
πληθώρα κόσµος, ο Δήµαρχος Βόλβης παρουσίασε τον Δρ. Ευάγγελο
Κατσιούλη, Ψυχίατρο και Πρόεδρο της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ και το έργο του. Ο
Δήµαρχος Βόλβης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παγκόσµια διάκρισή του ως
του ανθρώπου µε τον υψηλότερο δείκτη ευφυϊας στον κόσµο µε επίδοση IQ
198, sd 15, επίδοση που αναµένεται µόνο από 1 άτοµο στα 30,000,000,000
του γενικού πληθυσµού. Ο κος Δηµήτριος Γαλαµάτης ανέλυσε µε σαφήνεια
πολλά καίρια σηµεία που περιγράφουν την δράση της νεοσύστατης
Ακαδηµίας.
Στη συνέχεια ο Δρ. Ευάγγελος Κατσιούλης πήρε το λόγο και παρουσίασε
διεξοδικά την Ακαδηµία ΑΝΑΔΕΙΞΗ. Κεντρική θεµατική στην οµιλία του είχε η
ενηµέρωση του κοινού για τις έννοιες της υψηλής νοηµοσύνης και της
χαρισµατικότητας, η σηµασία της ανίχνευσης και αξιοποίησής τους, όπως και η
παρουσίαση των σκοπών, των δράσεων, της λειτουργίας και του έργου της
οµάδας ‘Ανάδειξη’. Ιδιαίτερη µνεία έγινε στις έννοιες της ασύγχρονης
ανάπτυξης των χαρισµατικών παιδιών, της ψυχολογικής υποστήριξης αυτών,
αλλά και της συµβουλευτικής γονέων, η οποία αναπτύσσεται εντός της οµάδας
‘Ανάδειξη’. Πρακτικό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι προτάσεις της ‘Ανάδειξης’
για την επαγγελµατική αποκατάσταση των χαρισµατικών παιδιών µε άξονα τις
ικανότητες και δυνατότητές τους.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που διήρκησε σχεδόν 2 ώρες, παρουσιάστηκε η
φιλοσοφία και οι στόχοι 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
τονίζει: «Με µεγάλη χαρά αποδεχτήκαµε την πρόσκληση του Δήµου Βόλβης
και ανταποκριθήκαµε στην πρωτοβουλία του να παρουσιάσει την εκπαιδευτική
πρόκληση που ακούει στο όνοµα ΑΝΑΔΕΙΞΗ. Η διαδραστική συζήτηση για την
σηµασία και αξία κάθε πνευµατικού επιτεύγµατος, η αξιολόγηση των
ικανοτήτων, της χαρισµατικότητας και της υψηλής νοηµοσύνης, η αξιοποίηση
του δυναµικού των νέων και οι τρόποι προσέγγισης χαρισµατικών ατόµων
εκπαιδευτικά,
παιδαγωγικά
και
κοινωνικά
απασχόλησε
τους
παρευρισκόµενους. Είχαµε την ευκαιρία να παρουσιάσουµε την οµάδα µας
στις αρχές και τον κόσµο του Δήµου Βόλβης. Το γενικότερο θετικό και
εποικοδοµητικό κλίµα και η εγκάρδια υποδοχή της οµάδας µας στην πόλη της
Ασπροβάλτας από τους ενδιαφερόµενους πολίτες, τον Δήµο Βόλβης και
προσωπικά από τον Δήµαρχο Βόλβης, κο Δηµήτριο Γαλαµάτη, συντελούν στην
επιθυµία µας για ενίσχυση της συνεργασίας και σύµπραξής µας και για
ανάπτυξη και επίταση της λειτουργίας της οµάδας µας και στα πλαίσια
παρόµοιων και ευρύτερων εκδηλώσεων.
	
  

