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Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Πυξίδα Γνώσης» αποτελεί μια σύγχρονη δομή, όπου με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε ατόμου 

και με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα του, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής αυτού και της οικογένειας 

του, καθώς και να του παρέχουμε υποστήριξη στις απαιτήσεις της σχολικής κοινότητας στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. 

Η δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου μας έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη διάγνωση, το σχεδιασμό, και την εφαρμογή 

ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες τους. 

 

Μέλημα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου σε συνεργασία με την οικογένεια, το σχολείο και τους 

λοιπούς φροντιστές το άτομο θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητες του. 

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Πυξίδα Γνώσης» είναι ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών με σκοπό να βοηθήσει παιδιά 

και εφήβους με: 

 Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα 

 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας. 

Στη σελίδα θα μας βρείτε πληροφορίες: 

 Λογοθεραπεία & Αυτισμός 

 Εργοθεραπεία & Αυτισμός 

 Ειδική Διαπαιδαγώγηση & Αυτισμός 

 Ψυχοθεραπεία & Αυτισμός 

 

Πληροφορίες για το αρχείο: 

Σας ευχαριστούμε που κάνατε λήψη του παρόντος αρχείου! Λάβατε υπόψιν σας πως στο αρχείο υπάρχουν εικόνες με 

διαφορετικό χρώμα μαλλιών και δέρματος. Επίσης, στο αρχείο θα βρείτε πίνακες με έξι κελιά για να φτιάξετε την δική 

σας ρουτίνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μία στήλη με τις εικόνες των πράξεων και η άλλη στήλη να 

συμπληρώνεται όταν πραγματοποιείται η πράξη. Ή τοποθετήστε όλες μαζί τις κάρτες χρησιμοποιώντας ταινία βέλκρο 

(σκριτς –σκρατς). 

 

Συμβουλή: 

Εκτυπώστε και πλαστικοποιήστε τις εικόνες. 

 

 

 

 

http://pyxidagnwsis.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/#1507295169560-71c0bce9-fe24
http://pyxidagnwsis.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/#1507295243582-c06b09f6-8a21
http://pyxidagnwsis.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/#1507295326111-0e887fd7-2ed9
http://pyxidagnwsis.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/#1507295373197-e6c9bc88-a6ad
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Πλένω τα χέρια μου Χτενίζομαι 

Βουρτσίζω τα δόντια μου Κάνω μπάνιο 

Φοράω πυζάμες Ξαπλώνω στο κρεβάτι μου 
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