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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 25/11/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ 3ο ΚΥΚΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΓΙΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εγγραφών του 2ου κύκλου σεμιναρίων ΙΓΙΝ, η Ανάδειξη
ανακοινώνει την έναρξη του 3ου κύκλου σεμιναρίων με τον τίτλο “Ικανοποιημένοι γονείς
ικανών νέων (ΙΓΙΝ)” και θέμα την ενημέρωση, συμβουλευτική, ψυχολογική και πρακτική
υποστήριξη των γονέων που επιθυμούν να αναδείξουν τις ικανότητες και τα ταλέντα των
παιδιών τους.
Κάθε κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικές θεματικές:
1η : Τι σημαίνει να είσαι γονιός
Η μετάβαση από την ατομικότητα στο ρόλο του συντρόφου και του γονέα. Ευθύνες και
υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί.
2η :

Η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού στη βρεφική, παιδική και εφηβική
ηλικία
Προεπισκόπηση των θεωριών για την βιολογική – ψυχολογική – συναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών στα τρία κυριότερα αναπτυξιακά στάδια της ζωής.

3η : Χαρακτηριστικά χαρισματικού παιδιού
Πώς καταλαβαίνουμε το χαρισματικό παιδί και τί είναι η χαρισματικότητα.
4η : Χαρισματικότητα και ψυχοπαθολογία
Συνηθέστερες ψυχοπαθολογικές διαταραχές που εμφανίζονται στα χαρισματικά άτομα.
5η : Χαρισματικό παιδί στην οικογένεια και στο σχολείο
Πώς λειτουργεί το χαρισματικό παιδί σε δύο διαφορετικά και ταυτόχρονα πλαίσια
(δυσκολίες, ανάγκες κλπ)
*Στις περισσότερες θεματικές ενότητες θα χρησιμοποιούνται παραδείγματα και αναλύσεις
περιστατικών
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε 5 συνεδρίες με εισηγητή και επιβλέπων ψυχολόγο,
συνεργάτη της Ανάδειξης με συναφή εξειδικευμένη εμπειρία, την Συστημική Ψυχολόγο,
Διαλεκτή Γεράτζη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια είτε με

την φυσική παρουσία τους στους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις, αλλά και
μέσω του διαδικτύου για όσους αδυνατούν να παρευρεθούν.
Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων είναι:
Συνεδρία Ημερομηνία
ΏΏρα
1η

02/12/2013

18:00 – 20:00

2η

04/12/2013

18:00 – 20:00

3η

09/12/2013

18:00 – 20:00

4η

11/12/2013

18:00 – 20:00

5η

16/12/2013

18:00 – 20:00

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από 02/12/2013 έως 16/12/2013 κάθε Δευτέρα και
Τετάρτη από 18:00 έως 20:00 στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Luxembourg, το οποίο
βρίσκεται στην Κομνηνών 6 και Καλαποθάκη γωνία στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ένας
χάρτης του ξενοδοχείου

Η είσοδος στα σεμινάρια προϋποθέτει την εγγραφή των ενδιαφερομένων, η οποία ισχύει κατά
άτομο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος προκειμένου να επιτευχθούν οι
σκοποί της άμεσης διάδρασης με τους ενδιαφερόμενους γονείς.

Το αντίτιμο συμμετοχής και παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι μειωμένο για τα μέλη της
Ακαδημίας. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των κύκλων του
σεμιναρίου από απόσταση μέσω video, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση
κάθε κύκλου αποκλειστικά για όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον παρακολούθησης του
σεμιναρίου εξ αποστάσεως. Το αντίτιμο παρακολούθησης του σεμιναρίου ανά κατηγορίες
ενδιαφερομένων ακολουθεί:

Μέλη της Ακαδημίας

Εξ αποστάσεως παρακολούθηση

€ 50

Μέλη της Ακαδημίας

Ενεργή παρακολούθηση

€ 60

Μη Μέλη της Ακαδημίας

Εξ αποστάσεως παρακολούθηση

€ 70

Μη Μέλη της Ακαδημίας

Ενεργή παρακολούθηση

€ 80

Δεδομένων των περιορισμένων θέσεων συμμετεχόντων συστήνεται να πραγματοποιήσετε την
καταβολή του αντιτίμου παρακολούθησης των σεμιναρίων ΙΓΙΝ πριν την έναρξη των
σεμιναρίων μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ακαδημίας ή μέσω PayPal.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας σχετικά με τα σεμινάρια ΙΓΙΝ μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την Ακαδημία με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Με τηλεφωνική επικοινωνία στο 23155003399 ή στο 6930107600
2. Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο info@aaaa.gr
Γραφείο Τύπου, ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Δελτίου Τύπου:
http://www.aaaa.gr/docs/press/AAAA.GR_2013_11_25_Seminaria_IGIN.pdf
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανακοίνωσης:
http://www.aaaa.gr/nea/3ος-Κύκλος-Σεμινάριων-ΙΓΙΝ-ΈΈναρξη-εγγρ	
  

