
ΘΕΜΑ: «Eπιμορφωτικι ςυνάντθςθ ΕΦΑ – Κινθτικι αδεξιότθτα»  
(Έγκριση Ολομζλειας 2

ου
 ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας, Αρ. Πράξης 23/19-12-2019) 

 

Αγαπθτζσ/οί ςυνάδελφοι,  
 
ςτο ςφνδεςμο https://forms.gle/BG6Cs931Xsh95ob78 μπορείτε να δθλώςετε ςυμμετοχι ςε 

ςεμινάριο με κζμα: Παιδιά με κινθτικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ: "Ο δφςκολοσ κόςμοσ του 

μικροφ κυρίου Σκουντοφφλη".  

Η κινθτικι αδεξιότθτα ι διαταραχι κινθτικοφ ςυντονιςμοφ δθμιουργεί προβλιματα ςτθν 

εκτζλεςθ πολλών κινιςεων απαραίτθτων για τθν κακθμερινι ηωι του ατόμου και ΔΕΝ 

ΟΦΕΙΛΕΣΑΙ ςε εγκεφαλικι παράλυςθ, θμιπλθγία, νοθτικι υςτζρθςθ κ.λπ. Δεν αρκεί ζνα 

παιδί να εκτελεί μια κίνθςθ π.χ. να κλωτςάει μια μπάλα, αλλά ςθμαςία ζχει και ο τρόποσ, 

δθλαδι θ ποιότθτα με τθν οποία εκτελεί μια κίνθςθ. Η κινθτικι αδεξιότθτα των παιδιών 

είναι ιδιαίτερα  εμφανισ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Πολφ ςυχνά θ κινθτικι 

αδεξιότθτα ςυνυπάρχει με άλλεσ διαταραχζσ όπωσ με τθ Διαταραχι Ελλειμματικισ 

Προςοχισ (ΔΕΠΤ) και τισ Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ (π.χ. με τθ Δυςλεξία). Σα παιδιά 

που παρουςιάηουν κινθτικι αδεξιότθτα, αποφεφγουν να αςχολθκοφν με δραςτθριότθτεσ 

που απαιτοφν κίνθςθ, όπωσ ακλιματα και κινθτικά παιχνίδια. Ζχουν μια τάςθ να 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ  
(ΠΕ.Κ.Ε..) 

------ 
 

 

                          
ταυροφπολθ,   12-2-2020 
Αρ. Πρωτ.:  250      

 
ΠΡΟ: Εκπαιδευτικοφσ Φυς. Αγωγισ ΠΕ11 
Δθμοτικών χολείων-Γυμναςίων-Λυκείων  
των Διμων  Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ, 
Βόλβθσ, Δζλτα,  Κορδελιοφ-Ευόςμου,  
Λαγκαδά,  Νεάπολθσ-υκεών,  Παφλου 
Μελά, Χαλκθδόνα και Ωραιοκάςτρου   

  (διά των κ. Διευκυντριών/κ. Διευκυντών    
  των ςχολικών μονάδων)  
   
ΚΟΙΝ: Περιφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ & 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
           Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Α/κμιασ  
   Δυτ. Θεςςαλονίκθσ κ. Γεωργίου                                                              
               Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Β/κμιασ  
   Δυτ. Θεςςαλονίκθσ κ. Ματηιάρθ                                                           

Σαχ. Δ/νςθ: Κολοκοτρώνθ 22   
 56430 ταυροφπολθ 
Πλθροφορίεσ: ταμνά Χριςτίνα  
Σθλζφωνο: 2310643065 
Fax: 2310643056 
Ηλ. διεφκυνςθ: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
Ιςτοςελίδα: www.kmaked.gr/2pekes 

 
    

https://forms.gle/BG6Cs931Xsh95ob78
http://www.mandou.gr/?fbclid=IwAR2CDZconl38RttNKVoETPa2M-ZsDp1hiAZiKMfRAFUXUgY92L_ERwEwmgA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mandou.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1F0hjaURRK_TmSN6kD75xhwUdL8VuJKO8F9A1TOBsc9TjBfDHoieJSMNQ&h=AT0zCS7QMQW2C_RaVVHH55Vd9099cSGQOqLmLYathEV9l7jxWRxzqWbQTuMPKphQk8h0ZkNso9pc_TOq7hpyvi83uqAivF8d0O3nybapqJ_K4CLcMFom5hfxXkGPJHIVC1JT6ghsb1sbYrP3-DfaNJUiBRmVVUsBJF7P
http://www.mandou.gr/?fbclid=IwAR1OZgg25Dmniq7dzYerQaFYZRnbOO70Rjkk7tZIQRgu8zL4CVLL47f0FFE
http://www.mandou.gr/?fbclid=IwAR1OZgg25Dmniq7dzYerQaFYZRnbOO70Rjkk7tZIQRgu8zL4CVLL47f0FFE
http://www.mandou.gr/?fbclid=IwAR13vBo-EKM2H_7wzZmGI71XvawbBx3Hlir0AqKXuDJ5VfGSYlbNOT4uc8c
mailto:2pekes@kmaked.pde.sch.gr
http://www.kmaked.gr/2pekes


αποςφρονται κακώσ ςυνειδθτοποιοφν ότι δεν είναι το ίδιο επιδζξια με τα ςυνομιλικά τουσ 

με αποτζλεςμα να επθρεάηεται θ αυτοεκτίμθςθ τουσ.  

Ειςθγθτισ ςτθν επιμορφωτικι ςυνάντθςθ κα είναι ο κ. Θωμάσ Κουρτζςθσ, Κακθγθτισ του 
Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτιμιου Θράκθσ. Σο ςεμινάριο κα διεξαχκεί τθν 
Πζμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρεσ 17.30΄- 19.30΄ ςτο 23ο Δθμοτικό χολείο Ευόςμου, 
δείτε που βρίςκεται 13ο και 23ο Δθμοτικό Ευόςμου.  
Παρακαλείςκε όςεσ/οι ενδιαφζρεςτε, να δθλώςετε ςυμμετοχι.  
 

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11 

                          

                  Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου 

https://www.google.com/maps/place/13%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%95%CF%85%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85+23%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%95%CF%8D%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85/@40.6723383,22.9191277,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcabf2db10639be46!8m2!3d40.6723383!4d22.9191277

