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ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΕΠΥ

Τα βασικά για την ΔΕΠΥ
Συχνά συνυπάρχουσες καταστάσεις
Αιτιολογία και νευρολογία της ΔΕΠΥ
Επιτελικές λειτουργίες: Αυτός ο διαφορετικός εγκέφαλος
Πως επηρεάζει η ΔΕΠΥ κάθε τομέα της ζωής μας
Τα δυνατά στοιχεία της ΔΕΠΥ

Αν είσαι άνω των 18 ετών και νιώθεις, πιστεύεις ή ξέρεις ότι έχεις
ΔΕΠΥ τότε αυτή η ομάδα είναι για σένα! Δε χρειάζεται να μάθεις
για τη ΔΕΠΥ σου μόνος/η σου. Σε χαρακτηρίζει η αναβλητικότητα;

Χάνεις τα κλειδιά σου; Ξεχνάς τις υποχρεώσεις σου; Και εμείς!
 

Σε ένα φιλικό κλίμα, από την άνεση του σπιτιού σου, σε όποιο
μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού κι αν βρίσκεσαι, μπορείς να
μάθεις, να συζητήσεις και να μοιραστείς εμπειρίες με άλλα άτομα
με ΔΕΠΥ
Τα θέματα που θα καλύψουμε είναι:

 

Ημέρα και Ώρα: Κάθε Πέμπτη 6.30μμ-8.00μμ

Θα χρησιμοποιούμε το Ζοοm για αυτές τις ομάδες, που μπορείτε
να κατεβάστε στο κινητό σας, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας.

Με τον Νίκο Σχετάκη
Η ΔΕΠΥ ΣΤΟΝ
ΕΝΗΛΙΚΑ: ΟΛΑ ΟΣΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ
ΞΕΡΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Απρίλιος 9, 16, 30
Μάιος 7, 14, 21, 28
Ιούνιος 4, 11, 18, 25
Ιούλιος 2

https://zoom.us/support/download


Ποιος είναι ο Νίκος Σχετάκης
Γεια σου, είμαι ο Νίκος Σχετάκης. Πιθανώς, για να διαβάζεις αυτές
τις γραμμές, να έχεις Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Θέλω να ξέρεις ότι σε καταλαβαίνω, μιας
κι εγώ ο ίδιος έχω, ταλαιπωρώντας με πολύ από την παιδική μου
ηλικία. Πλέον δεν με ταλαιπωρεί και μάλιστα την αξιοποιώ προς
όφελος μου. Στόχος μου είναι να βοηθήσω όσους περισσότερους
μπορώ, ώστε να την βιώνουν και αυτοί θετικά, με αποδοχή, και
συχνά με όφελος.

Σλόγκαν μου είναι το «προσπάθησε διαφορετικά, όχι σκληρότερα»,

γιατί όπως έχω βιώσει και όπως έχω ακούσει δεκάδες φορές από
άτομα με ΔΕΠΥ, συχνά προσπαθούμε μάταια να κάνουμε τα
πράγματα όπως και οι άλλοι, ακούγοντας «Απλά πρέπει να
προσπαθήσεις περισσότερο», ενώ λειτουργούμε διαφορετικά, και
αυτό δεν είναι κακό.

Κάτι που δίνει νόημα στην ζωή μου είναι το να είμαι συνοδοιπόρος
στο ταξίδι των ατόμων με ΔΕΠΥ προς τους στόχους τους, με
εργαλεία την αυτογνωσία, την αυτοαποδοχή, την αλλαγή και την
βελτίωση των δεξιοτήτων και της καθημερινότητας τους.

Ο Νίκος Σχετάκης, έχει εκπαιδευτεί και ειδικευτεί στο ADHD (ΔΕΠΥ)

και Life Coaching από σχολές της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ενώ είναι

ιδρυτής της ομάδας αυτοβοήθειας ατόμων με ΔΕΠΥ Θεσσαλονίκης.

Τώρα παρακολουθεί μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Θετική και

Coaching ψυχολογία κι εργάζεται ως Υπεύθυνος Στρατηγικής,

Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Προώθησης στο σωματείο ADHD

Hellas στο πλαίσιο του προγράμματος World of Difference 2020 με

την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Vodafone 

Συχνά
προσπαθούμε
μάταια να
κάνουμε τα
πράγματα όπως
και οι άλλοι,
ακούγοντας το:

«Απλά πρέπει να
προσπαθήσεις
περισσότερο»

Συνδεθείτε μαζί μας Φόρμα εγγραφής
Websi te  ADHD Hel las

https://www.facebook.com/adhdhellas.org/?eid=ARCsU3dVZSsginnyGAYm7yD5KbMINJhi6EuK4qFlsfvIDFP_U5SYEWHg2vphQc4qZGXx7ZAd7S0tzbr9
https://www.instagram.com/adhdhellas/
https://twitter.com/ADHDHELLAS
https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/idryma-vodafone/vodafone-world-of-difference-nikites-2020/
https://forms.gle/XXB9AR6EDQ5dCuyC9
http://www.adhdhellas.org/

