Για να ενωθείτε με το σεμινάριο στις 14.09.22 πατήστε το link βάζοντας τους
κωδικούς:
Meeting ID: 852 5670 2936, Passcode: 229193
https://us06web.zoom.us/j/85256702936
pwd=c3FRWXMxWDV2VlZRQ3ZxQWNpa09Gdz09
Αγαπητοί γονείς με χαρά σας ανακοινώνουμε το επόμενο σεμινάριο της Family Academy με
θέμα: « «Σχολική αποτυχία και άγχος». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14
Σεπτεμβρίου 2022, 18:00-19:30. Συντονίστρια του σεμιναρίου θα είναι η Δρ Άννα
Εμμανουηλίδου, κλινική ψυχολόγος(Dr.Phil., MSc.), συστημική ψυχοθεραπεύτρια.
Το πρόγραμμα Family Academy προσφέρεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Καταπολέμησης Ναρκωτικών και με την στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας και τελεί υπό την
αιγίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Δέσπως Μιχαηλίδου.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom.
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Βιογραφικό Δρ Άννας Εμμανουηλίδου
Κλινική ψυχολόγος (Dr.Phil., Msc) και συστημική ψυχοθεραπεύτρια (εκπαίδευση στη Διεθνή
Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας IGST της Χαϊδελβέργης). Σπούδασε στην Ελλάδα και τη
Γερμανία, φιλοσοφία και ψυχολογία. Μεταξύ 1992-2001 εργάστηκε στη Γερμανία στο χώρο
της ψυχιατρικής και συνεργάστηκε σε πολυάριθμες εναλλακτικές πρωτοβουλίες, μέσω των
οποίων ήρθε σε επαφή με το εκεί ακμαίο κίνημα αυτοβοήθειας προσώπων με ψυχιατρική
εμπειρία και με διάφορες εναλλακτικές στην ψυχιατρική προτάσεις.
Στην Ελλάδα, όπου ζει και εργάζεται και πάλι από το 2001, έχει ασχοληθεί με πολιτικές και
κοινωνικές πρωτοβουλίες σε θέματα κοινωνικών μειονοτήτων με έμφαση το χώρο της ψυχικής
υγείας, από το 2003 επικεντρωμένα σε δράσεις ενάντια στην ψυχιατρική βία και υπέρ της
ανάπτυξης εναλλακτικών στην Ελλάδα. Από το 2002 είναι τακτικό μέλος της Συστημικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Από το 2004 εργάζεται στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής και Ερευνών, παράρτημα Θεσσαλονίκης, ως οικογενειακή θεραπεύτρια και και
θεραπεύτρια παιδιών και εφήβων ει όπου οργανώνει επίσης Σεμινάρια Συστημικής Θεωρίας
και Πράξης στον ίδιο φορέα.
Από το 2006 είναι ιδρυτικό Μέλος του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της
Ψυχικής Υγείας (www.paratiritiriopsy.org). Από το 2009 είναι εκπαιδεύτρια στη συστημική
ψυχοθεραπεία σε Ελλάδα και Κύπρο (ΚΕΣΜΕΘ,ΣΙΚ, ΕΚΕΨΥΕ, Family Institute of Cyprus).
Πολυάριθμες προσωπικές δημοσιεύσεις και μεταφράσεις στα ελληνικά θεμάτων ψυχικής
υγείας και συστημικής σκέψης. Παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών.

