Απηνέιεγρνο εγθεθαιηθήο
ιεηηνπξγίαο γηα
“ηέιεηα” απόδνζε θαη εξεκία
Η εηαηξεία καο AAI Scientific Cultural Services Ltd πξνζθέξεη ηξηήκεξν πξόγξακκα
κε ζέκα: Απηνέιεγρνο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο γηα “ηέιεηα’’ απόδνζε θαη εξεκία από
ηελ Σεηάξηε 7 κέρξη Παξαζθεπή 9 Δεθεκβξίνπ 2011 ζηα γξαθεία καο. Tν πξόγξακκα
επηρνξεγείηαη από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ – ΑλΑΔ.
Σν πξόγξακκα απνηειείηαη από ηέζζεξα κέξε δηαιέμεωλ θαη έλα πξαθηηθό κέξνο:
• Εηζαγωγή ηεο βαζηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ
• Καηαλόεζε ηη είλαη άγρνο θαη ηη απηνέιεγρνο
• Πεξηγξαθή ηωλ θπζηνινγηθώλ ξπζκώλ ηνπ εγθεθάινπ ζε δηάθνξεο αζρνιίεο θαη
ζηνλ ύπλν. Ση είλαη θπζηνινγηθό θαη ηη όρη ηόζν ζε γεληθό όζν θαη αηνκηθό επίπεδν.
• Ρπζκνί ηνπ εγθεθάινπ ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΕΓ). Αλαγλώξηζε κέζα
από αηνκηθή εμάζθεζε πωο νη ξπζκνί απηνί αιιάδνπλ, πωο κπνξνύκε λα ηνπο
επεξεάζνπκε κε ηελ ζέιεζή καο θαη έηζη λα ηνπο θάλνπκε κνρινύο γηα απηνέιεγρν.
• Πξαθηηθή άζθεζε Neurofeedback θαη αηνκηθή κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
ειέγρνπ ηωλ ξπζκώλ ηνπ εγθεθάινπ κε state-of-the-art κεραλήκαηα.
Ο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαιύηεξε δηαρείξηζε ρξόλνπ κέζα από ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο θαη ε αλάπηπμεο κεζόδωλ ραιάξωζεο. To
απνηέιεζκα δελ είλαη κόλν ε βειηίωζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο θαη ε απμεκέλε
απόδνζε αιιά θαη ε πξνζηαζία ηεο πξνζωπηθήο πγείαο.
Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 20 ώξεο θαη πεξηιακβάλεη 6 ώξεο πξαθηηθή
εμάζθεζε. Η πινπνίεζε ζα γίλεη ζε 3 κέξεο. Αξρηθό δηθαίωκα ζπκκεηνρήο € 650
αλά άηνκν (θόζηνο γηα δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ ΑλΑΔ από κόλν € 270).

Σν πξόγξακκα απνηείλεηαη ζε επνπηηθό/επηζηεκνληθό/Δηεπζπληηθό πξνζωπηθό
Ηκεξνκελίεο, Χώξνο, Γιώζζα θαη Δηδαθηηθό Πξνζωπηθό:
• Σεηάξηε 7 κέρξη Παξαζθεπή 9 Δεθεκβξίνπ 2011 8:30πκ - 4:30κκ
Γεύκα: 1:00κκ - 2:00κκ θαη ηηο ηξεηο κέξεο
• ηα γξαθεία καο Αξρ. Μαθαξίνπ ΙΙΙ, 33 Μέγαξν Γαιαμίαο Γξαθείν 501 Λ/ζία
• Κπξίωο Ειιεληθά κε κεξηθέο δηαιέμεηο ζηα Αγγιηθά
• Κύξηνη ιέθηνξεο Πξνγξάκκαηνο νη θαζεγεηέο Αλδξέαο Α. Ιωαλλίδεο (Κύπξνο)
θαη Γηώξγνο Κ. Κωζηόπνπινο (Ειιάδα) θαη ε Κα. Κπξηαθή Ιωάλλνπ
Λόγω πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζέζεωλ, παξαθαιώ δειώζεηε έγθαηξα ηε ζπκκεηνρή ζαο.
Γηα εγγξαθέο θαη πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηείλεζηε:
Tel: 22460228 Fax: 22028060
Email: info@ce.aaiscs.com
Web page: www.aaiscs.com/ce

