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Μέσω της οµάδας γνώρισα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους και δηµιούργησα σηµαντικές 
φιλίες µε άτοµα που µοιράζονται µερικές από τις ιδιαιτερότητες µου σαν κάποιος στο φάσµα, 
ή έχουν τις αντίστοιχες δίκες τους. Η ολική εµπειρία µε βοήθησε να καταλάβω καλύτερα τις 

αδυναµίες µου και τις δυνατότητες µου σαν άτοµο, και ως αποτέλεσµα να κατανοήσω 
καλύτερα τον εαυτό µου. Το πρόγραµµα µε οδήγησε στο να βρω νέες µεθόδους για 

να αντιµετωπίσω τις δυσκολίες που παραβρίσκονται καθηµερινά στη ζωή µου. Γιώργος Ο., 28  
 

Ήταν πολύ ενδιαφέρον που γνώρισα και άλλα άτοµα στο φάσµα του αυτισµού. Επίσης ήταν 
πολύ σηµαντικό που µπορούσα να είµαι ο εαυτός µου χωρίς πολλές δεύτερες σκέψεις και 

κριτική από τους άλλους. Ίρις, 32 

Χάρη στην οµάδα, δούλεψα τις κοινωνικές  δεξιότητες και επισκέφθηκα µέρη που δεν είχα 
ξαναδεί. Επίσης χάρη στην οµάδα ξεκίνησα την διαδικασία της φιλίας µε ανθρώπους που έχουν 

παρόµοια ενδιαφέροντα µε εµένα.  Παναγιώτης, 22 
 

Η οµάδα µε βοήθησε να κάνω φίλους και να γνωρίσω αρκετούς ανθρώπους στο φάσµα του 
αυτισµού. Έµαθα ότι παρόµοιες δυσκολίες µε τις δικές µου αντιµετωπίζουν και άλλοι άνθρωποι 

και ότι ο κάθε άνθρωπος στο φάσµα είναι ξεχωριστός, Γιώργος M., 29 
 

Μέσα από την οµάδα µάθαµε πόσο σηµαντικό είναι να αποδεχόµαστε τους άλλους µε τις 
διαφορετικότητες τους. Μάθαµε επίσης να αλλάζουµε τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής, γιατί 
µαθαίνουµε να εκτιµάµε και να αποδεχόµαστε τους εαυτούς µας έτσι όπως είναι.  Αυτό που 
κρατάω περισσότερα απ’ όλα είναι το αίσθηµα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης που 

δηµιουργείται µέσα στη οµάδα. Νίκη, 22 
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Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ενηλίκων µε υψηλής λειτουργικότητας αυτισµό 
(ΥΛΑ) έχει σκοπό να βοηθήσει τα άτοµα που συµµετέχουν σε αυτό να βελτιώσουν 
τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 
 
Αυτή θα είναι ή τρίτη µας χρόνια που θα τρέξει το συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
Έχοντας την εµπειρία των προηγούµενων δύο ετών αλλά και λαµβάνοντας σοβαρά 
υπόψη την ανατροφοδότηση το ατόµων που συµµετείχαν στις προηγούµενες 

οµάδες στεκόµαστε απέναντι σας µε ακόµα µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά πως το 
πρόγραµµα µπορεί να σας βοηθήσει ουσιαστικά να βελτιώσετε τις κοινωνικές δεξιότητες σας.  

Το πρόγραµµα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021 και 
αισθανόµαστε τεράστια ικανοποίηση που παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδηµίας το πρόγραµµα 
στέφθηκε και φέτος µε απόλυτη επιτυχία. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 24 συνεδρίες, µε το 
µεγαλύτερο µέρος αυτών να γίνονται διαδικτυακά και παρόλο τους περιορισµούς καταφέραµε να 
πραγµατοποιήσουµε και 7 από τις 9 προγραµµατισµένες εξωτερικές δράσεις. 

Κατά την διάρκεια των οµαδικών συναντήσεων τα µέλη παρακολουθούσαν παρουσιάσεις και λάµβαναν 
επιµορφωτικά έντυπα. Επίσης, γινόντουσαν ανοιχτές συζητήσεις σχετικά µε την διάγνωση τους και τις 
κοινωνικές προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε την συναισθηµατική αυτό-ρύθµιση. 
Τέλος, οι συναντήσεις περιλάµβαναν πρακτικές διαδραστικές ασκήσεις που είχαν σκοπό να βοηθήσουν 
τα µέλη να εξασκήσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητές. Σηµαντικό ρόλο στην εξάσκηση και 
στην βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων έπαιξαν µια σειρά από εξωτερικές δραστηριότητες 
που οργανώθηκαν εκτός γραφείου. Κατά την διάρκεια του χρόνου επωφεληθήκαµε από τον καλό 
καιρό και πραγµατοποιήσαµε τις συναντήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Με την άρση των µέτρων για 
την εστίαση, πήγαµε για φαγητό, συναντηθήκαµε για ποτάκι σε εξωτερικό χώρο και επισκεφθήκαµε το 
Κέντρο Πολιτισµού Σταύρος Νιάρχος. 

Την χρονιά 2019-2020 που δεν υπήρχαν τόσα πολλά περιοριστικά µέτρα οι εξωτερικές µας δράσεις 
συµπεριλάµβαναν σινεµά και θέατρο, Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν µε ανταλλαγή δώρων, εξόδους για 
φαγητό και ποτό, βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και µία µονοήµερη εκδροµή στο Λαύριο. Σε όλες αυτές 
τις δράσεις τα µέλη της οµάδας είχαν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να περάσουν ευχάριστα 
αλλά και να εξασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες εκτός γραφείου. Παρόλο που οι διαδικτυακές 
συναντήσεις έχουν κάποιου περιορισµούς, κάποιες φορές µας επιτρέπουν να έχουµε διαδικτυακά 
σηµαντικούς καλεσµένους. Για παράδειγµα πέρσι ο διακεκριµένος επιστήµονας σε θέµατα αυτισµού Dr 
Wenn Lawson (έχοντας ο ίδιος αυτισµό) µας αφιέρωσε πάνω από 2 ώρες µιλώντας στην οµάδα για 
θέµατα αυτισµού και απάντησε σε µια σειρά από ερωτήσεις και απορίες που είχαν τα µέλη σχετικά µε 
την διάγνωση τους. 

Εάν έπρεπε να κρατήσω ένα πράγµα από τις εκπαιδευτικές οµάδες είναι το πόσο γρήγορα 
δηµιουργήθηκε ανάµεσα στα µέλη ένα κλίµα αποδοχής και αλληλοϋποστήριξης που ενθάρρυνε τα 
µέλη να µοιραστούν ανησυχίες, προβληµατισµούς, αλλά και χαρές. Είναι όµως επίσης πολύ 
ενθαρρυντικό το γεγονός πως τα µέλη της οµάδας έδεσαν τόσο πολύ µεταξύ τους ώστε και µετά την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος συνεχίζουν να επικοινωνούν µεταξύ τους και να βρίσκονται. Το νέο 
εκπαιδευτικό µας πρόγραµµα θα ξεκινήσει και φέτος τον Οκτώβριο του 2021 και µας βρίσκει το ίδιο 
ενθουσιασµένους όσο ήµασταν πριν δύο χρόνια όταν αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε την πρώτη µας 
οµάδα. Ελπίζουµε να σας έχουµε κοντά µας. 

Δρ. Κατίγκω Χατζηπατέρα-Γιαννούλη 
Chartered Clinical Psychologist – Επιστηµονική Υπεύθυνη Προγράµµατος 



 

 

 
ι δυσκολίες στην κοινωνική συµπεριφορά 
είναι το χαρακτηριστικό των ατόµων στο 
φάσµα του αυτισµού συµπερι-
λαµβανοµένου και ατόµων µε αυτισµό 

υψηλής λειτουργικότητας. Πιο συγκεκριµένα, τα 
συνήθη προβλήµατα µεταξύ άλλων 
συµπεριλαµβάνουν: την χρήση κοινωνικών 
δεξιοτήτων που ρυθµίζουν τις κοινωνικές 
σχέσεις, την δυσκολία να κάνουν και να 
διατηρούν φιλικούς δεσµούς, τους περιορισµούς 
στο να µοιράζονται µε άλλους την χαρά που 
πηγάζει από κοινά ενδιαφέροντα και την 
γενικότερη αδύναµη κοινωνικο-συναισθηµατική 
αλληλοεπίδραση (ΑΡΑ, 2000). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι κοινωνικές δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν τα άτοµα στο φάσµα του 
αυτισµού δεν βελτιώνονται µε την φυσιολογική 
τους ανάπτυξη (Seltzer κ.α., 2004). Μάλιστα, 
προβλήµατα σχετιζόµενα µε την κοινωνική 
συµπεριφορά παρουσιάζονται να είναι πιο 
ανθεκτικά

 

κατά την διάρκεια της ενηλικίωσης σε σχέση µε 
αλλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα 
µε ΔΑΦ (Mesibov et al., 1989). Αίσθηση επίσης 
κάνει το γεγονός ότι περισσότερο από τον µισό 
ενήλικο πληθυσµό στο φάσµα του αυτισµού δεν 
έχουν φίλους και καθόλου κοινωνικές 
συναναστροφές (Howlin et al 2004). 

Προβλήµατα συνεπώς σχετιζόµενα µε την 
κοινωνική συµπεριφορά είναι από τα πιο 
δυσεπίλυτα και κύρια συµπτώµατα της διατα-
ραχής και εκείνο που σχετίζεται περισσότερο µε 
το αίσθηµα ευηµερίας. Πολλοί ενήλικες στο 
φάσµα του αυτισµού, ενώ έχουν την επιθυµία και 
την διάθεση να συναναστραφούν µε άλλους, 
πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να συνδεθούν 
και συνδιαλλαγούν ή αγχώνονται µε την ιδέα 
νέων εµπειριών. Αυτά τα άτοµα, χρειάζονται 
βοήθεια στο να µάθουν πώς να διαχειρίζονται 
διαφορετικές κοινωνικές συναναστροφές.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο 

 

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα στο φάσμα του αυτισμού 
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Τα συνήθη κοινωνικά προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουν άτοµα στο φάσµα του αυτισµού µεταξύ 
άλλων συµπεριλαµβάνουν:- 

• Αγνοούν ή δυσκολεύονται να κατανοήσουν 
κοινωνικούς κανόνες, όπως για παράδειγµα 
µπορεί να µην καταλαβαίνουν την σηµαντι- 
κότητα να περιµένουν την σειρά τους σε µια 
συζήτηση πριν µιλήσουν. 

• Δυσκολεύονται να διατηρήσουν οπτική επαφή 
µε άλλους. 

• Δυσκολεύονται να καταλάβουν τους άλλους. 
Για παράδειγµα δυσκολεύονται να διαβά-
σουν και να κατανοήσουν εκφράσεις του 
προσώπου (π.χ. µορφασµούς) ή την γλώσσα 
του σώµατος. 
Όταν συναναστρέφονται µε άλλους µπορεί 

να γίνονται εξαιρετικά ευθείς και να απο-
ζητούν τον απόλυτο έλεγχο, είτε πάλι να 
γίνονται παθητικοί και αδιάφοροι. 

• Δυσκολεύονται να διαχειριστούν εντάσεις και 
διαφωνίες µε άλλους και ίσως να µην 
κατανοούν την διαφορά µεταξύ µιλάω µε 
πυγµή και γίνοµαι επιθετικός. 

• Δεν αισθάνονται πολύ άνετα µε την σωµατική 
επαφή. Για παράδειγµα µπορεί να µην τους 
αρέσει να τους αγκαλιάζουν. 

• Δυσκολεύονται να µοιραστούν συναισθήµατα 
(όπως ενθουσιασµό) µε άλλους. 

• Μπορεί να έχουν λανθασµένες αντιδράσεις 
όπως να γελάνε σε ακατάλληλό περίσταση. 

• Προτιµούν µοναχικές δραστηριότητες και δεν 
προσπαθούν να κάνουν φίλους ή δεν ξέρουν 
πώς να κάνουν.

 
 

Πηγή: http://www.researchautism.net/issues/3/sociai-interaction-and-autism



 

 
 
 
 
 

Πολλές από τις προαναφερθείσες δυσκολίες που τα 
άτοµα στο φάσµα του αυτισµού αντιµετωπίζουν έχουν 
να κάνουν µε την ελλιπή κατανόηση και την χρήση 
κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες? 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι κανόνες, κατα-
βολές και τρόποι συµπεριφοράς που κατευθύ-
νουν τις συναναστροφές µε άλλους και τον 
κόσµο γύρω µας. 

Σε γενικές γραµµές οι άνθρωποι τείνουν να 
µαθαίνουν αυτές τις δεξιότητες όπως µαθαίνουν 
την οµιλία (µητρική γλώσσα) και αυτό γίνεται 
απλά και φυσιολογικά από πολύ µικρή ηλικία. Με 
τον χρόνο αποκτούν έναν “κοινωνικό

χάρτη” (social map] για το πώς πρέπει να 
συµπεριφερθούν όταν συναναστρέφονται µε 
άλλους. 

Τα άτοµα στο φάσµα του αυτισµού 
δυσκολεύονται από µικρή ηλικία να µάθουν και 
να αφοµοιώσουν αυτές τις δεξιότητες. Πολλές 
φορές η απουσία βοήθειας και στήριξης από 
έµπειρο παιδοψυχολόγο σε µικρή ηλικία οδηγεί 
πολλά άτοµα µε αυτισµό να φτάσουν σε 
µεγαλύτερη ηλικία χωρίς να έχουν αποκτήσει 
αυτές τις δεξιότητες. Ως φυσικό επακόλουθο, 
µεγαλώνοντας να επηρεάζεται η ποιότητα των 
σχέσεων και συναναστροφών που έχουν µε 
τρίτους κάτι που πολλές φορές οδηγεί σε ένα 
αίσθηµα µοναξιάς επιβαρύνοντάς τους 
ψυχολογικά.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 

 

 

ο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προορίζεται για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του 
αυτισμού, βασίζεται πάνω σε ένα γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο (CBT) και επικεντρώνεται 
σε τρεις βασικούς τομείς: 

Ö Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
Ö Στη δημιουργία ενός ομαδικού πλαισίου αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας 
Ö Στην πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων εκτός του εκπαιδευτικού χώρου

Πιο αναλυτικά, σκοπός του εκπαιδευτικού προ-
γράµµατος είναι οι συµµετέχοντες να βοηθη- 
θούν ώστε να χτίσουν κοινωνικές δεξιότητες, οι 
οποίες µε την σειρά τους θα τους Βοηθήσουν να 
κοινωνικοποιηθούν και να διαχειριστούν µε 
µεγαλύτερή άνεση τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις. Υπό την συνεχή καθοδήγηση έµπειρων 
ψυχολόγων, οι συµµετέχοντες µαθαίνουν ωφέ-
λιµα κοινωνικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν 
να συµµετέχουν µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 
και άνεση σε διαφορετικές κοινωνικές επαφές 
είτε µέσα στην οικογένειά τους, είτε στον 
ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο. 

Αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής θερα-
πείας είναι το συναίσθηµα αλληλοβοήθειας και 
αλληλοϋποστήριξης που καλλιεργείται µέσα στην 
οµάδα. Τα άτοµα που συµµετέχουν στην οµάδα 
ενθαρρύνονται και µαθαίνουν να µοιράζονται µε 
τα άλλα µέλη της οµάδας σκέψεις,

συναισθήµατα και εµπειρίες. Μέσω αυτής της 
ανοιχτής επικοινωνίας, τα µέλη αντιλαµβάνονται 
ότι πολλά από τα συναισθήµατα, ανησυχίες και 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν δεν είναι 
αποκλειστικά δικά τους αλλά είναι παρόντα και 
σε άλλα άτοµα. Ως εκ τούτου, ανάµεσα στα µέλη 
δηµιουργείται ένα συναίσθηµα αποδοχής και 
αλληλοϋποστήριξης που αυτό µε την σειρά του 
τους Βοηθάει να το επεκτείνουν ως βίωµα και 
έξω από την οµάδα, διευκολύνοντας έτσι την 
κοινωνικοποίησή τους. 

Παράλληλα µε τις οµαδικές συναντήσεις, οργα-
νώνονται συγκεκριµένες δραστηριότητες εκτός 
γραφείου (Βλέπε Εξωτερικές Δραστηριότητες), 
οι οποίες αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος και αποσκοπούν 
στην πρακτική εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων 
που έχουν διδαχθεί κατά την διάρκεια των 
οµαδικών συναντήσεων.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Τ 



Ο Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

 

ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα αποσκοπεί τα 
άτοµα που συµµετέχουν να βελτιώσουν 
την ποιότητα των διαπροσωπικών τους 
σχέσεων, µε απώτερο στόχο την 

καλύτερη ψυχολογία τους και µεγαλύτερο 
αίσθηµα ευηµερίας. 

Το πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει εκµάθηση και 
πρακτική εξάσκηση πάνω στους ακόλουθους τοµείς:- 

Δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Social 
Interaction skill (π.χ. επικοινωνία, διατήρηση 
οπτικής επαφής, κατανόηση της γλώσσας του 
σώµατος, κανόνες συζήτησης και συνδιάλεξης, 
διαχείριση διενέξεων και διαφωνιών, κοινωνική 
αυτοπεποίθηση/αποφασιστικότητα 
(assertiveness). 

Συναισθηµατική νοηµοσύνη και ενσυναίσθηση 
(π.χ. την αντίληψη και κατανόηση της ύπαρξης 
διαφορετικών απόψεων και πεποιθήσεων, 
διπλωµατική ειλικρίνεια]. 

Κατανοώντας και ρυθµίζοντας συναισθήµατα 
(π.χ. αναγνώριση και διαχείριση συναισθηµάτων 
όπως αυτών της χαράς και θυµού και την 
κατάλληλη έκφραση αυτών, την κατανόηση του 
συσχετισµού µεταξύ σκέψης, συναισθήµατος και 
συµπεριφοράς, την έκφραση στοργικότητας). 

Ενώ πιο συγκεκριµένα µέσα στην οµάδα τα άτοµα 
µεταξύ άλλων µαθαίνουν:- 

• Συµπεριφορές που συµβάλουν στην απόκτηση 
και συντήρηση σηµαντικών κοινωνικών 
δεσµών όπως αυτών της φιλίας. 

• Κανόνες που ισχύουν στα πλαίσια µίας 
συζήτησης ή µίας διαφωνίας µε άλλους και να 
διαχειρίζονται εντάσεις και διαφωνίες µε 
άλλους. 

• Να καταλαβαίνουν την γλώσσα του σώµατος 
και να διατηρούν µε τους άλλους οπτική 
επαφή, καθώς και να αναγνωρίζουν στους 
άλλους βασικές εκφράσεις του προσώπου. 

• Να αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατα άλλων 
και να αναγνωρίζουν τα δικά τους.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τ 



 

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

 διάρκεια εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι συνολικά 6 µήνες χωρισµένοι σε 2 κύκλους. Κάθε 
κύκλος εµπεριέχει 6 συνεδρίες και 2-4 εξωτερικές δραστηριότητες ανάλογα µε τον κύκλο 
σπουδών. Κάθε κύκλος διαρκεί 3 µήνες οι οποίοι αναγράφονται στον πίνακα από κάτω. 

 

 

  

Η 

Κύκλος Διάρκεια Συνεδρίες 

1ος Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 9* 

2ος Απρίλιος  - Μάιος  - Ιούνιος 9* 
ι ακριβείς ηµεροµηνίες των συνεδριών θα προκόψουν µετά από συνεννόηση µε τους συµµετέχοντες 
 

 

 



 

Η Οµάδα και οι Συνεδρίες  

Η οµάδα συστήνεται από ία άτοµα που έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµετάσχουν σε 
αυτήν και αποτελείται από 6-8 µέλη. Μια σειρά 
από αξιολογικά ερωτηµατολόγια βοηθούν ώστε 
η οµάδα να αποτελείται από άτοµα που 
βρίσκονται σε παραπλήσιο φάσµα. Κάποια από 
αυτά τα τεστ αποτελούν χρήσιµα εργαλεία 
προόδου για ία µέλη αλλά και για το ίδιο το 
πρόγραµµα ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά και 
να το βοηθήσουν να γίνει ακόµα καλύτερο στο 
µέλλον. 

Οι συνεδρίες είναι το βασικό κοµµάτι της 
θεραπευτικής προσέγγισης και διαρκούν δύο 
ώρες µε ένα ενδιάµεσο 

διάλειµµά 10 λεπτών. Κάθε εκπαιδευτικός 
κύκλος συµπεριλαµβάνει 5 ή 6 συνεδρίες και κάθε 
συνεδρία έχει συγκεκριµένο θεραπευτικό στόχο. 
Στις συνεδρίες είναι πάντα παρόντες οι δύο 
ψυχολόγοι του προγράµµατος, οι οποίοι 
διατηρούν τον ρόλο του συντονιστή και εκπαι-
δευτή. Οι συνεδρίες ξεκινούν µε την παρουσίαση 
των εκπαιδευτικών στόχων που έχει η 
συγκεκριµένη συνεδρία, συνήθως σχετιζόµενη 
µε κάποια καινούργια κοινωνική δεξιότητα. 
Επίσης κατά την διάρκεια των συνεδριών 
συζητούνται θέµατα που απασχολούν τα µέλη 
και ενθαρρύνεται η ανταλλαγή εµπειριών και 
απόψεων. 



 

Εξωτερικές Δραστηριότητες   

* Μια από τις εξωτερικές δραστηριότητες αφορά µονοήµερη εκδροµή 
 

Κύκλος Εξωτερικές Δραστηριότητές 

1ος  4 

2ος   4 

Σύνολο Εξωτερικών Δραστηριοτήτων Προγράµµατος 8 

Στο πρόγραµµα συµπεριλαµβάνονται µια σειρά 

από εξωτερικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην πρακτική εξάσκηση των 
κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν διδαχθεί κατά 
την διάρκεια των οµαδικών συναντήσεων. 

Ενδεικτικά οι εξωτερικές δραστηριότητες µπορεί 
να είναι κάποια έξοδος για φαγητό ή για ποτό ή 
η παρακολούθηση κάποιας θεατρικής παρά-
στασης ή κάποιου έργου σε κινηµατογράφο. 
Επίσης, µπορεί να οργανωθεί κάποιος κυρια-
κάτικος περίπατος στο κέντρο της Αθήνας ή 

επίσκεψη κάποιου αρχαιολογικού χώρου. 

Είναι σηµαντικό για τα άτοµα που είναι στην 
οµάδα να συµµετέχουν στις εξωτερικές δρα-
στηριότητες γιατί αυτό Βοηθάει στην πρακτική 
εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που 
διδάσκονται κατά την διάρκεια των συνεδριών. 

Συνολικά σε όλο το πρόγραµµα έχουν προ-
γραµµατιστεί 8 εξωτερικές δραστηριότητες και σε 
κάθε κύκλο προγράµµατος αντιστοιχούν 4 
εξωτερικές δραστηριότητες (Βλέπε σχετικό 
πίνακα). 



 

Επιστηµονικό Προσωπικό 
 

 

 

Δρ. Κατίγκω Χατζηπατέρα-Γιαννούλη είναι πιστοποιηµένη κλινικός ψυχολόγος και εταίρος 
(Affiliate Fellow) της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Είναι κάτοχος πτυχίου BA (Hons) στην 
ψυχολογία, M.Sc. στην κλινική ψυχολογία από το πανεπιστήµιο του Surrey και είναι διδάκτωρ 
ψυχολογίας Ph.D. του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.  

Ασχολείται µε νευρό-αναπτυξιακές διαταραχές για περισσότερα από 25 χρονιά και ειδικότερα µε το 
φάσµα του αυτισµού. Παράλληλα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά για 
θέµατα όπως µεταξύ άλλων, συναισθηµατικά προβλήµατα (π.χ. ως αποτέλεσµα εκφοβισµού), 
κατάθλιψη, διαχείριση άγχους και θυµού, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Η Δρ. Χατζηπατέρα-Γιαννούλη έχει την αποκλειστική επιστηµονική επίβλεψη του προγράµµατος. 
Παράλληλα είναι υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό υλικό που διδάσκεται στο πρόγραµµα καθώς και την 
επίβλεψη της προόδου των ατόµων στην οµάδα. 

 

 
 Μιχάλης Μάγκος είναι ψυχολόγος και εκπαιδευόµενος ψυχοθεραπευτης στην γνωσιακή 
συµπεριφορική προσέγγιση από το Κέντρο Εφαρµοσµένης Ψυχοθεραπείας & Συµβουλευτικής 
(Κ.Ε.ΨΥ.ΣΥ.). Το 2019 αποφοίτησε µε άριστα από το τµήµα ψυχολογίας του Αµερικανικού 
κολλεγίου Ελλάδος (Deree).  

Ο Μιχάλης έχει κλινική εµπειρία εργαζόµενος ως ψυχολόγος σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική. Επίσης 
έχει παρακολουθήσει και το περίφηµο ετήσιο σεµινάριο ψυχοπαθολογίας “Παναγιώτης Ουλής” το 
οποίο παραδίδεται σε συνεργασία µε το Αιγινήτειο ψυχιατρικό νοσοκοµείο. Πριν ακολουθήσει το 
επάγγελµα του ψυχολόγου εργαζόταν ως οικονοµολόγος για 15 συναπτά έτη µε πτυχιακές και 
µεταπτυχιακές σπουδές στα οικονοµικά.  

Μέσα στο πρόγραµµα, ο Μιχάλης βοηθάει στην κατάρτιση και διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού και 
υπεύθυνος για την οργάνωση των εξωτερικών δράσεων.  

  

Η 

Ο 

 

Δρ. Κατίγκω Χατζηπατέρα-Γιαννούλη 
Κλινική Ψυχολόγος 

Μιχάλης Μάγκος 
Ψυχολόγος  



 

Έγραψαν για εμάς  
 
 

Θα θέλαµε να µοιραστούµε µαζί σας, ένα από τα πιο ωραία γράµµατα που λάβαµε από µία 

κοπέλα που συµµετέχει στα προγράµµατα µας τα τελευταία δύο χρόνια. Τα λόγια της Νίκης 

µας δίνουν δύναµη να συνεχίσουµε µε ακόµα µεγαλύτερο ενθουσιασµό και αφοσίωση αυτό 

που ξεκινήσαµε µε πολύ αγάπη πριν τρία χρόνια.  

 
 
 
 
Κυρία Κατίγκω, Κύριε Μιχάλη,  
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί ήσασταν και είστε για εµένα µία πολύ µεγάλη βοήθειά.  
 
Η οµάδα που δηµιουργήσατε θα µείνει σε όλους ως ένα υπέροχο ταξίδι, που µέσα από αυτήν µας 
βοηθήσατε να καταλάβουµε πόσο σηµαντικό είναι να αποδεχόµαστε τον εαυτό µας µε την 
διαφορετικότητα του καθώς και να βελτιώνουµε τον τρόπο σκέψης µας πάνω σε θέµατα που µας 
απασχολούν.  
 
Τίποτα δεν έρχεται ουρανοκατέβατο, ξέρω πως έχετε προσπαθήσει πολύ για την δηµιουργία αυτής 
της οµάδας. Κάθε φορά που έρχοµαι στις συνεδρίες, µας ακούτε όλους έναν προς έναν. Είµαι 
σίγουρή που δεν είναι εύκολο και θέλει δύναµη να παίρνεις όλα αυτά που περνάνε οι άλλοι να τα 
κάνεις δικά σου και να προσπαθείς κάθε µέρα µε το χαµόγελο.  
 
Ευχαριστούµε! Και σας αξίζει γιατί τα χρήµατα που δίνουµε είναι λίγα µπροστά σ’ αυτά που µας 
δίνετε εσείς! Είναι εφόδιά ζωής, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ. Και µε πολύ καλή διάθεση βγαλµένα από τη ψυχή 
σας. Και κάτι τελευταίο, αυτό που ΜΕΝΕΙ πιστεύω σε όλους µας στο τέλος τις ηµέρας είναι η αγάπη 
και η έννοια που έχουµε για τα παιδιά του γκρουπ.  
 
Με εκτίµηση,  
 

Νίκη  
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