
                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----------------- 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

----------------- 

Ταχ. Δ/νση Κ. Παλαιολόγου 22, τ. κ. 62125, Σέρρες 

Πληροφορίες : Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου 

Τηλέφωνο : 2321045270 

e-mail : 4pekes@kmaked.pde.sch.gr 
 

 

Σέρρες, 18/10/2021 

Αριθμ. Πρωτ. : 410 

 

Προς: 

Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11- 

Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς (μέσω των 

Σχολικών μονάδων τους) 

 

Κοινοποίηση 

  ●Περιφερειακή Δ/ση Εκπ/σης 

Κεντρικής Μακεδονίας 

●ΔΔΕ Κιλκίς       ● ΔΔΕ Σερρών 

●ΔΠΕ Κιλκίς       ● ΔΠΕ Σερρών 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε Διαδικτυακή Επιμορφωτική 

Συνάντηση με θέμα: «Διαχείριση κινητικών μαθησιακών δυσκολιών στο σχολικό 

περιβάλλον»  

 

Το 4
ο
 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και ο Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής προσκαλούν τους 

εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς σε 

Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:  

«Διαχείριση κινητικών μαθησιακών δυσκολιών στο σχολικό περιβάλλον»  

Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διδακτικής και 

παιδαγωγικής υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (βλ. 

τεκμηρίωση) και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με τη μορφή της Τηλεδιάσκεψης 

την  Δευτέρα 25-10-2021  ώρα: 18:00 – 19:30 

στη δ/ση: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sarivasil 

 

Εισηγητής  

Εισηγητής της επιμορφωτικής συνάντησης είναι ο κ. Θωμάς Κουρτέσης, Καθηγητής του 

Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο 

γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Συναρμογή με Έμφαση στην Αδεξιότητα»  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θ. ΚΟΥΡΤΕΣΗ: 

http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/dpers/dep/mdep23 

 



 

Μελέτες Περίπτωσης 

Στη Διαδικτυακή συνάντηση προβλέπεται να συζητηθούν και «μελέτες περίπτωσης» 

καθώς και οι αντίστοιχες δυνατότητες παρέμβασης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Για το 

λόγο αυτό, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν 

περίπτωση μαθητή/τριας με ιδιαίτερες κινητικές μαθησιακές δυσκολίες, που οφείλονται 

είτε σε αναπτυξιακή διαταραχή της συναρμογής (κινητική αδεξιότητα) είτε σε αναπηρία 

(κινητικές ή αισθητηριακές ή γνωστικές ή συναισθηματικές διαταραχές) είτε σε χρόνια 

πάθηση, να την περιγράψουν εν συντομία στην παρακάτω φόρμα:  

https://forms.gle/LTbyjUiyzar6tEfr8 

μέχρι το Σάββατο 23/10/2021 στις 20:00. Η περιγραφή να είναι ανώνυμη ως προς τον/την 

μαθητή/τρια και το σχολείο που φοιτά ή φοίτησε.  

 

*Τεκμηρίωση  

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής καλούνται συχνά να διαχειριστούν περιπτώσεις 

μαθητών/τριών με σημαντικές κινητικές μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα μειωμένη 

κινητική απόδοση. Η αιτία μπορεί να αναζητηθεί σε αναπτυξιακές διαταραχές ή/και σε 

λειτουργικούς, ανατομικούς, νοητικούς και ψυχο-συναισθηματικούς παράγοντες. 

 Μια αποτελεσματική διαχείριση από την πλευρά του εκπαιδευτικού ΦΑ 

προϋποθέτει:  

1. έγκαιρη ανίχνευση-αξιολόγηση των κινητικών μαθησιακών δυσκολιών,  

2. κατάλληλες διδακτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στο μάθημα της ΦΑ και  

3. πολύπλευρη συνεργασία με την οικογένεια και το υπόλοιπο σχολικό περιβάλλον. 

Διαφορετικά, είναι σχεδόν βέβαιη η κινητική, συναισθηματική και κοινωνική 

περιθωριοποίηση του μαθητή ή της μαθήτριας  

 

Συμμετοχή και Βεβαίωση  

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στην επιμορφωτική συνάντηση θα χορηγηθεί βεβαίωση 

συμμετοχής. Η συμμετοχή στο παραπάνω σεμινάριο είναι προαιρετική. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου 

Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής  
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 ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
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