
Σεμινάριο

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

"Στο κατώφλι σημαντικών αποφάσεων:
Πανελλήνιες εξετάσεις & επιλογή σπουδών"



Εισηγήτρια:

Το ψυχο-εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές
τελειόφοιτους, σπουδαστές  καθώς και στους γονείς τους.

 
Ράνια Θρασκιά
(Παιδαγωγός, Σύμβουλος
Ψυχικής Υγείας,
Οικογενειακή Σύμβουλος
MSc.)

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη
Θεσσαλονίκη. Σπούδασα στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου. 

Εκεί παράλληλα με τις σπουδές μου
ξεκίνησα την επαγγελματική μου
πορεία στην τηλεόραση, στον
ενημερωτικό τομέα ως παρουσιάστρια
ειδήσεων. Μετά το πέρας των
σπουδών μου, παρακολούθησα ένα
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη
Σαλαμάνκα της Ισπανίας με τίτλο:
«Ψυχολογικές παρεμβάσεις στη
νοητική υγεία, Ευρωπαϊκές
προοπτικές». 
Εργάστηκα ως δημοσιογράφος και
παρουσιάστρια στα κανάλια
TVΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ANT1, MEGA και ALTER. 

Ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου
σπουδές στο University of East London
και έλαβα Master of Science στην
«Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία» με
ειδίκευση στην «Επιλόχειο Κατάθλιψη»
και τη Θεωρία Σχημάτων (Schema
Therapy).

Ακολούθως ολοκλήρωσα με επιτυχία
το τριετές πρόγραμμα Ειδίκευσης στη
Συστημική Συμβουλευτική και
Οικογενειακή Συμβουλευτική στο
Εργαστήριο Διερεύνησης
Ανθρώπινων Σχέσεων και έλαβα την
πιστοποίηση Συμβούλου Ψυχικής
Υγείας και Οικογενειακού Συμβούλου.

Το Σεπτέμβριο του 2018 δημιούργησα
με αγάπη και αίσθημα ευθύνης το
«Κέντρο Προσωπικής και
Οικογενειακής Εξέλιξης – Ράνια
Θρασκιά», στο Νέο Ψυχικό.

Είμαι συγγραφέας του
Βιβλίου «Κοιτάω Μπροστά».



Σεμινάριο:
"Στο κατώφλι σημαντικών αποφάσεων:

Πανελλήνιες εξετάσεις & επιλογή σπουδών"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαχείριση επιτυχίας και αποτυχίας
Διαχείριση άγχους κατά την περίοδο των πανελληνίων ή
των εξετάσεων του Πανεπιστημίου
Διαχείριση κρίσεων όσον αφορά το μέλλον και
την επαγγελματική τους αποκατάσταση

Να βρουν νέους τρόπους διαχείρισης του άγχους και στρες για
να είναι βοηθητικοί στο ρόλο τους ως γονείς, καθώς και νέους
τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους.

Για τους σπουδαστές: 

Για τους γονείς: 

Πρόκειται για ένα βιωματικό σεμινάριο που θα
βοηθήσει τους μαθητές και τις οικογένειές τους
προκειμένου να προετοιμαστούν ψυχικά για τη
σημαντική εμπειρία των Πανελληνίων εξετάσεων, να
μάθουν τρόπους διαχείρισης του άγχους και να
κατανοήσουν τα συναισθήματά τους αλλά και τον
τρόπο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, στη διάρκεια
αυτήν της κρίσιμης περιόδου για όλους.
Επίσης, θα μιλήσουμε για την ανεκτίμητη αξία των
επιλογών σε κάθε σταυροδρόμι της ζωής μας!

ΣΤΟΧΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ικανότητες διαχείρισης στρες και άγχους
Αυτογνωσία

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:



Κόστος Συμμετοχής: 150€

100€ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ NYC SEMINARS CLUB

120€ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ- ΑΝΕΡΓΟΙ (με την επίδειξη της φοιτητικής/ σπουδαστικής ταυτότητας/ κάρτας ανεργίας) 

Με τη συμμετοχή 2 ατόμων παρέχεται έκπτωση 20% και άνω των 3 ατόμων, έκπτωση 30%

Ημέρες & Ώρες Διεξαγωγής: Δευτέρα 16 Μαρτίου, 18:00 έως 21:00

Διάρκεια: 3 ώρες

Πληροφορίες/ Εγγραφές: 
New York College - Αμαλίας 38, Σύνταγμα,105 58 

Τηλ: + (30) 210 322 5961, e-Mail: nycath@nyc.gr | www.nyc.gr

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


