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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
8/2/2013
ΘΕΜΑ:

Ένθερµη η
Πανοράµατος

παρουσία

της

Ανάδειξης

στο

Γυµνάσιο

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ –Ακαδηµία Ανώτερης Αξιολόγησης ανταποκρίθηκε στην
πρόσκληση της Διευθύντριας του Γυµνασίου Πανοράµατος και συµµετείχε στις
δράσεις της σχολικής εφηµερίδας του Γυµνασίου. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της
Ανάδειξης, Δρ. Ευάγγελος Κατσιούλης, αντιπροσώπευσε την Ανάδειξη και
παρευρέθηκε στο Γυµνάσιο Πανοράµατος στις 8/2/2013, 12:30. Ο Δρ.
Κατσιούλης παρουσίασε την Ακαδηµία και παραχώρησε συνέντευξη στους
µαθητές της Β’ Γυµνασίου.
Η παρουσίαση της οµάδας και η συνέντευξη του Δρ. Κατσιούλη
πραγµατοποιήθηκαν σε ένθερµο και υποστηρικτικό κλίµα εντός της αίθουσας
διδασκαλίας. Υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας του τµήµατος, κας Ελπίδας
Συµεωνίδου, οι µαθητές του Β3 είχαν διαµορφώσει συγκεκριµένες ερωτήσεις
για τον Πρόεδρο της Ανάδειξης και η συνέντευξη εστιάστηκε τόσο στην
Ακαδηµία Ανάδειξη, όσο και στην διεθνή διάκριση του Δρ. Κατσιούλη ως του
ανθρώπου που κατέχει τον υψηλότερο καταγεγραµµένο δείκτη ευφυίας
ενηλίκων (IQ 198, sd 15, µια επίδοση που στατιστικά αναµένεται µόνο από 1
άτοµο στα 30.000.000.000 του γενικού πληθυσµού).
Ο Δρ. Ευάγγελος Κατσιούλης παρουσίασε αναλυτικά την Ακαδηµία ΑΝΑΔΕΙΞΗ.
Κεντρική θέση στη συζήτηση είχε η ενηµέρωση των µαθητών για τις έννοιες
της υψηλής νοηµοσύνης και της χαρισµατικότητας, η σηµασία της ανίχνευσης
και αξιοποίησής τους, όπως και η υπογράµµιση των σκοπών, των δράσεων,
της λειτουργίας και του έργου της οµάδας ‘Ανάδειξη’. Ιδιαίτερη αναφορά 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’. Το ενδιαφέρον των µαθητών
κέντρισαν 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 1,5 ώρα, απαντήθηκαν
διεξοδικά ερωτήσεις που υπέβαλαν οι µαθητές, γεγονός που επέτρεψε την
ευρύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας 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
τονίζει: «Συγκινητική και έντονη ήταν η εµπειρία της άµεσης επαφής µας µε
τους νέους µας. Στα µάτια τους φαίνεται η ανάγκη για ελπίδα και στα λόγια
τους διακρίνονται οι ικανότητες και οι σκέψεις τους. Τα παιδιά µας βιώνουν
πολύ πιο έντονα το όλο γενικευµένο πλαίσιο της κρίσης αξιών, ηθών και
οικονοµικών δεδοµένων, µια και η ζωή και οι επιλογές τους είναι ακόµα υπό
διαµόρφωση και σύσταση. Δεν έχουµε το δικαίωµα να στερήσουµε τις
δυνατότητες και ευκαιρίες από τους νέους µας και αυτό ακριβώς αποπειράται
η Ανάδειξη να κάνει, να στηρίξει και να βοηθήσει τα παιδιά να βρουν τον
δρόµο τους βασισµένα στις ικανότητές τους και να ζήσουν τα όνειρά τους. Η
πρωτοβουλία της πρόσκλησης της Ανάδειξης από την Διευθύντρια του
Γυµνασίου Πανοράµατος και η ένθερµη υποστήριξη µαθητών και
εκπαιδευτικών του οράµατος και των στόχων της Ακαδηµίας ενδυναµώνει την
επιθυµία µας και γιγαντώνει την πεποίθησή µας πως µπορούµε να βοηθήσουµε
και να στηρίξουµε τους νέους µας.»

	
  

