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Πρόλογος 

 

     Η κολύμβηση είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές φυσικής 

δραστηριότητας και χαρακτηρίζεται από πολλούς επιστήμονες και παιδαγωγούς 

σαν η ιδανικότερη μορφή άσκησης, που επηρεάζει τόσο την κατάσταση της υγείας 

(ψυχικής και σωματικής) όσο και την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και 

των νέων. 

      Παρά τον περιορισμένο αριθμό των κολυμβητικών εγκαταστάσεων στη χώρα 

μας, η εισαγωγή της κολύμβησης στα σχολεία είναι αναγκαία και επιτακτική. 

Ήδη από το 2003 προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής 

Αγωγής η διδασκαλία της κολύμβησης «όπου υπάρχουν οι δυνατότητες», ενώ μια 

ειδικότερη αναφορά γίνεται το 2010 στο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής 

στα δημοτικά σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

(Ε.Α.Ε.Π.). Βάσει αυτών, εφαρμόζονται σε ορισμένες Διευθύνσεις εκπαίδευσης 

προγράμματα διδασκαλίας της κολύμβησης, με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών 

και των σχολικών συμβούλων Φ.Α., κυρίως για μαθητές/-τριες δημοτικών 

σχολείων. 

 Ενώ λοιπόν η διδασκαλία της κολύμβησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα εμφανίζεται σαν καινοτομία, που προσφέρει εντός του σχολικού 

προγράμματος στους μαθητές την ευκαιρία απόκτησης κολυμβητικής παιδείας, 

αυτή βρίσκεται εδώ και χρόνια ψηλά στις προτεραιότητες  εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων άλλων χωρών. Στην Ευρώπη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

εκμάθηση της κολύμβησης από τη σχολική ηλικία και οι πρακτικές που έχουν 

εφαρμοστεί αναδεικνύουν τα οφέλη της και το ρόλο του σχολείου στην πρόληψη 

και στο χειρισμό έκτακτων καταστάσεων στο νερό.  

 Η κολύμβηση είναι η τέταρτη πιο δημοφιλής αθλητική δραστηριότητα στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αγγλία, που είναι η πρώτη χώρα που εισήγαγε από το 

1914 την κολύμβηση στην εκπαίδευση, η κολύμβηση διδάσκεται συστηματικά 

στις ηλικίες 3-6 ετών. Στη Γερμανία και στην Αυστρία η κολύμβηση είναι μέρος 
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του υποχρεωτικού αναλυτικού προγράμματος. Στη Δανία, τη Σουηδία, την 

Νορβηγία και τη Φιλανδία, η κολύμβηση διδάσκεται μέχρι την ηλικία των 12 

ετών. Στη Γαλλία το κολύμπι διδάσκεται στη Β΄ και Γ΄ τάξη του δημοτικού 

σχολείου [αναφορά στο 22]. 

      Η κολύμβηση σαν διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής μπορεί να 

προάγει με ιδανικό τρόπο τη μάθηση σε διεπιστημονικό και διαθεματικό επίπεδο, 

ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Παράλληλα 

είναι μια άριστη μορφή φυσικής δραστηριότητας και ανάπτυξης σημαντικών για 

τον άνθρωπο κινητικών δεξιοτήτων. Αυτά, μαζί με την ιδιαίτερη σημασία που 

έχει η γνώση της κολύμβησης για την ασφάλεια και τη ζωή των μαθητών/-τριών, 

καθιστούν την καθιέρωση της διδασκαλίας της στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της εκπαίδευσης. 

      Η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της καθοδήγησης των μικρών μαθητών/-

τριων στον τομέα αυτό της Φυσικής Αγωγής, μας οδήγησε στην εφαρμογή του 

προγράμματος  εκμάθησης κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σερρών. 

Η οργάνωση του προγράμματος διδασκαλίας της κολύμβησης έγινε με συνεργασία 

του Σχολικού Συμβούλου Φ.Α. και της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών και υλοποιείται 

για τρίτη συνεχή χρονιά (από το σχολικό έτος 2013-14) στο Δημοτικό 

κολυμβητήριο των Σερρών. Κάθε χρόνο συμμετέχουν, σε τρεις περιόδους 

μαθημάτων, πάνω από 500 μαθητές/-τριες διαφόρων δημοτικών σχολείων των 

Σερρών. Η διδασκαλία της κολύμβησης συναντά θετική ανταπόκριση, τόσο από τα 

σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όσο και από τους γονείς και την 

ευρύτερη τοπική κοινωνία των Σερρών. 

  Ο σημαντικότερος λόγος που η εκμάθηση της κολύμβησης στα σχολεία 

τυχαίνει μεγάλης κοινωνικής αποδοχής είναι η πρόληψη των επικίνδυνων 

καταστάσεων στο νερό. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου, από το 1987 μέχρι το 2008 σημειώθηκαν κατά μέσο όρο 273 πνιγμοί ανά 

έτος, σε σύνολο 6.009. Από το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη 

θάλασσα οι 4.600 ήταν Έλληνες. Μεταξύ του 2001-2008 οι πνιγμοί παρουσίασαν 

αύξηση 4,3 % και μεταξύ του 2006-2008 το ποσοστό ανέβηκε κατά 6,2 % [16]. 

Έκτοτε ο αριθμός των πνιγμών στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς και το 2011 

έφθασε τους 409 (2,5 πνιγμοί /100.000 κατοίκους) [39], ετησίως δηλαδή 45,6 % 

περισσότεροι από το διάστημα 2001-2008.   

 Για τα παιδιά και τα νεαρά άτομα 0-19 ετών, ο πνιγμός στην Ευρώπη 

αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από ατυχήματα [29]. Ο πνιγμός των 

παιδιών μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, σε λίγα δευτερόλεπτα. To παιδί 

βυθίζεται στο νερό και πνίγεται σιωπηλά, ενώ τα νήπια μπορεί να πνιγούν σε 

βάθος μόλις 2 cm νερού. Κάθε χρόνο στην πατρίδα μας πνίγονται περίπου 10 
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παιδιά και έφηβοι [40]. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με την πληθώρα των ακτών 

και την εύκολη πρόσβαση όλων των κατοίκων στη θάλασσα, ο μόνος τρόπος να 

περιορισθούν οι πνιγμοί είναι η κολύμβηση να διδάσκεται στο σχολείο από μικρή 

ηλικία. 

 Παράλληλα η κολύμβηση σαν δια βίου φυσική δραστηριότητα είναι ένας 

καλός τρόπος τακτικής αερόβιας άσκησης και σημαντικής ενεργειακής δαπάνης. 

Μόλις δυόμισι ώρες την εβδομάδα αερόβια σωματική δραστηριότητα, όπως η 

κολύμβηση, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών [6]. Μπορεί 

επίσης να οδηγήσει σε βελτίωση της υγείας των ατόμων με διαβήτη και καρδιακή 

νόσο. Οι κολυμβητές έχουν περίπου τον μισό κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τα 

ανενεργά άτομα [6].  

 Είναι επίσης αποδεκτό στην διεθνή βιβλιογραφία, ότι η κολυμβητική 

άσκηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Στα άτομα με 

αρθρίτιδα, βελτιώνει τις  προσβεβλημένες αρθρώσεις, χωρίς επιδείνωση των 

συμπτωμάτων. Οι πάσχοντες  από ρευματοειδή αρθρίτιδα έχουν περισσότερες 

βελτιώσεις στην υγεία τους μετά τη συμμετοχή τους σε κολυμβητική άσκηση απ’  

ότι με άλλες δραστηριότητες [12]. 

 Ακόμα, η άσκηση στο νερό βελτιώνει την ψυχική υγεία. Το κολύμπι μπορεί 

να βελτιώσει τη διάθεση σε άνδρες και γυναίκες. Στα άτομα με κατάθλιψη μπορεί 

να μειώσει το άγχος,  ενώ η άσκηση σε θερμό νερό μπορεί να μειώσει την 

κατάθλιψη και να βελτιώσει τη διάθεση [4]. Ακόμη η άσκηση στο νερό μπορεί να 

βελτιώσει την υγεία των μητέρων και των αγέννητων παιδιών τους και να έχει 

μια θετική επίδραση στην ψυχική υγεία των μητέρων [13].  

 Πρόσθετα οφέλη της κολύμβησης στην κινητική ανάπτυξη των παιδιών 

είναι η ισχυροποίηση της σπονδυλικής στήλης, η αύξηση της ευκαμψίας και της 

ελαστικότητας των μυών τους, η αντιμετώπιση του άσθματος, η αύξηση των 

γνώσεων τους για την ασφαλή  κολύμβηση και -το σπουδαιότερο- η αποτροπή των 

πνιγμών.   

 Στην προοπτική λοιπόν της εξάπλωσης και καθιέρωσης της διδασκαλίας της 

κολύμβησης στα σχολεία, σαν θεματική ενότητα της Φυσικής Αγωγής, 

διαμορφώθηκε αυτό το εγχειρίδιο, με οδηγίες και δυνατότητες υλοποίησης, εντός 

του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εκπαίδευσης στην Α/θμια και 

Β/θμια εκπαίδευση. Αποτελεί ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε 

εκπαιδευτικό Φ.Α. που σκέφτεται να εντάξει την κολύμβηση στον ετήσιο 

προγραμματισμό του και -άμεσα ή έμμεσα- ν’ ασχοληθεί με τη διδασκαλία της 

κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
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Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης  

 

      Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές/-τριες με το υγρό περιβάλλον, αποκτώντας τις 

βασικές δεξιότητες επίπλευσης και προώθησης σ’ αυτό, καθώς και τις απαραίτητες 

γνώσεις για μια ασφαλή και δια βίου καλή σχέση με το νερό και την κολύμβηση. 

Κατ’ επέκταση, επιδιώκεται η γνωριμία και μύηση των μαθητών/-τριών στις  

βασικές τεχνικές της κολύμβησης (ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο), σε στοιχεία των 

καταδύσεων, της υδατοσφαίρισης και της ναυαγοσωστικής. Οι μαθητές, ανεξάρτητα 

αν έχουν ή όχι προηγούμενη εμπειρία και εκπαίδευση στο κολύμπι θα αποκτήσουν 

κολυμβητικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, ώστε να χρησιμοποιούν το υγρό 

περιβάλλον σαν οικείο χώρο, να χαίρονται τις δραστηριότητές τους σ’ αυτό και να 

έχουν εν γένει μια θετική στάση για το κολύμπι και τις δραστηριότητες στο νερό.    

Η διδασκαλία της κολύμβησης υπηρετεί το γενικό σκοπό της Φυσικής 

Αγωγής, με θετική επίδραση στη σωματική-ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών/-

τριών, στη ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια και αρμονική ένταξή τους 

στην κοινωνία, καθώς και τους ειδικούς σκοπούς/στόχους του ψυχοκινητικού, 

γνωστικού και συναισθηματικού τομέα, όπως προσδιορίζονται στο Α.Π.Σ. της 

Φυσικής Αγωγής (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΕΚ 304 τ.Β΄/13-3-2003). Έτσι η ένταξή της 

στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι σε πλήρη συμφωνία με το ευρύτερο πλαίσιο 

της σχολικής Φυσικής Αγωγής, αναγνωρίζοντας επιπρόσθετα ότι καλλιεργούνται 

ζωτικής σημασίας δεξιότητες και γνώσεις για την προστασία από τους κινδύνους 

στο νερό και ιδιαίτερα από τον κίνδυνο του πνιγμού. 

 Η διδασκαλία της κολύμβησης στους μαθητές/-τριες δεν αποσκοπεί στην 

καλλιέργεια αθλητικών δεξιοτήτων υγρού στίβου, ούτε στην τελειότητα των 

κολυμβητικών τεχνικών. Επιδιώκει μέσα από στοχοκεντρικές διδακτικές 

πρακτικές την εξοικείωση των μαθητών/-τριών με το υγρό περιβάλλον, την 

εκμάθηση βασικών κολυμβητικών κινήσεων και ενεργειών, τη βελτίωση των 

γνώσεών τους για την ασφάλεια στο νερό, καθώς και τη διασκέδαση και 

ευχαρίστησή τους με τις δραστηριότητες εντός και εκτός της πισίνας. Επιπρόσθετα, 

με την παρουσία τους στο κολυμβητήριο, οι μαθητές/-τριες θα γνωρίσουν με 

βιωματικό τρόπο και θα κατανοήσουν τους κανόνες του κολυμβητηρίου, που 

συνδέονται τόσο με την ασφαλή λειτουργία όσο και με  την υγιεινή των χώρων του. 

 Στα μαθήματα της κολύμβησης είναι θεμιτή η ένταξη παιγνιωδών και 

ομαδικών δραστηριοτήτων στο νερό, οι οποίες αυξάνουν την ευχαρίστηση των 

συμμετεχόντων, συμβάλλουν στην γρηγορότερη εξοικείωσή τους με το νερό και 

επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
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μαθητών [5,11,19,21,23,27,31,37]. Η μικρή πισίνα εκμάθησης βοηθά ιδιαίτερα στον 

τομέα αυτό. Όταν στο κολυμβητήριο δεν υπάρχει πισίνα εκμάθησης (όπως στην 

περίπτωση του κολυμβητηρίου των Σερρών), οι παιγνιώδεις δραστηριότητες 

περιορίζονται, αφού όλες οι δραστηριότητες επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας να 

γίνονται υπό συνεχή και αυστηρό έλεγχο.  

 Η διδασκαλία της κολύμβησης γίνεται με βιωματικό τρόπο (κατά βάση μέσα 

στο νερό), εμπλέκοντας στη μαθησιακή διαδικασία τα γνωστικά στοιχεία με τις 

κινητικές ενέργειες των μαθητών, την κινητική μάθηση με την ευχαρίστηση και 

τη διασκέδαση, τη βιωματική εμπειρία με τη φυσική δραστηριότητα και το μάθημα 

με τη διδακτική επίσκεψη και την αναψυχή. 

 

     

Διδακτικοί στόχοι στη διδασκαλία της κολύμβησης 

   

  Οι διδακτικοί στόχοι στη διδασκαλία της κολύμβησης διατυπώνονται σαν 

βασικοί και επιμέρους στόχοι, οι οποίοι διαμορφώνουν στη συνέχεια τα 

περιεχόμενα και τις διδακτικές ενέργειες στα μαθήματα. Καθορίζουν τί 

επιδιώκεται να μάθουν οι μαθητές, πώς και με ποιά διαδικασία θα το διδαχθούν. Οι 

διδακτικοί στόχοι διακρίνονται σε στόχους ψυχοκινητικού, γνωστικού και 

συναισθηματικού τομέα. 

 Στον ψυχοκινητικό τομέα οι στόχοι της διδασκαλίας της κολύμβησης 

εστιάζουν στο τρίπτυχο: α) οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν βιωματικά, β) να 

εξασκηθούν και γ) ν’ αποκτήσουν δεξιότητα σε συγκεκριμένα στοιχεία της 

κολυμβητικής ικανότητας του ανθρώπου στο νερό. Βασικοί και επιμέρους 

διδακτικοί στόχοι ψυχοκινητικού τομέα καθορίζουν το φάσμα της διδασκαλίας που 

συνδέεται με τη σωματική-κινητική δραστηριότητα και μάθηση. 

 Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι αναφέρονται:  

1. Στην εκμάθηση της αναπνοής στο νερό, με εισπνοή έξω από το νερό και 

εκπνοή μέσα στο νερό 

2. Στη βελτίωση της επίπλευσης και προώθησης στο νερό, στην πρηνή και 

στην ύπτια θέση 

3. Στην εκμάθηση της εισόδου και βύθισης στο νερό, από την επιφάνειά του 

και από υπερυψωμένα επίπεδα 

4. Στην εξοικείωση και συμμετοχή σε παιγνιώδεις δραστηριότητες στο νερό 
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Οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι αναφέρονται: 

 Στην εκμάθηση του ρυθμού εισπνοής – εκπνοής  στο νερό (π.χ. σε ένα 

χρόνο εισπνοή και τρεις χρόνους εκπνοή) 

 Στην εξάσκηση στο κράτημα της αναπνοής στο νερό (άπνοια με βύθιση 

του σώματος στο νερό) 

 Στην εκμάθηση της εισόδου στο νερό με το κεφάλι από την επιφάνεια 

της πισίνας και από τον βατήρα εκκίνησης 

 Στην εξοικείωση της εισόδου στο νερό από μεγάλο ύψος (π.χ. βατήρας 

καταδύσεων 3 μ) 

 Στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων κίνησης των ποδιών ελευθέρου-

ύπτιου, κρατώντας από την υπερχείλιση και με βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων της κίνησης των χεριών στο 

ελεύθερο, με και χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων της κίνησης των χεριών στο 

ύπτιο, με και χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στο συγχρονισμό των κινήσεων ποδιών-χεριών και της αναπνοής στο 

ελεύθερο, με και χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στο συγχρονισμό των κινήσεων ποδιών-χεριών στο ύπτιο με και χωρίς 

βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων κίνησης των ποδιών προσθίου 

(βατραχάκι), κρατώντας από την υπερχείλιση/διαδρομή και με βοηθητικό 

εξοπλισμό 

 Στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων της κίνησης των χεριών στο 

πρόσθιο, με και χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στο συγχρονισμό των κινήσεων ποδιών-χεριών στο πρόσθιο, με και χωρίς 

βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στην εξάσκηση στην υποβρύχια προώθηση στο νερό με κινήσεις 

προσθίου και την εξάσκηση στην άπνοια  

 Στην εκμάθηση της επίπλευσης στην κάθετη θέση (πόδια ποδήλατο), με 

και χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στην εκμάθηση/εξάσκηση χειρισμού της μπάλας στο νερό (πάσα, σουτ, 

υποδοχή), με και χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 

 Στην εκμάθηση/εξάσκηση προώθησης της μπάλας με κολύμπι, με και 

χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 
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        Εκμάθηση της εισπνοής και εκπνοής στο νερό 
 

 

       

 

 

 

 

 Βελτίωση της επίπλευσης και προώθησης στο νερό  
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 Εκμάθηση εισόδου στο νερό από χαμηλό ύψος και από βατήρα 3 μ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εξοικείωση με παιγνιώδεις δραστηριότητες στο νερό  
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 Στο γνωστικό τομέα οι στόχοι της διδασκαλίας της κολύμβησης εστιάζουν 

στην ενημέρωση, κατανόηση και απόκτηση γνώσεων σε βασικά θέματα που 

σχετίζονται με την κολύμβηση και την ασφαλή παρουσία/παραμονή του ανθρώπου 

στο νερό.  Οι στόχοι του γνωστικού τομέα συνδυάζονται και εμπλέκονται με τους 

στόχους του ψυχοκινητικού τομέα, ώστε ουσιαστικά μαζί αποτελούν μια ενιαία 

στοχοθεσία στα μαθήματα της κολύμβησης.  

 Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι αναφέρονται: 

1. Στην ενημέρωση και κατανόηση των βασικών κανόνων ασφάλειας και 

υγιεινής στο κολυμβητήριο  

2. Στην κατανόηση της λειτουργίας και της προσαρμογής της αναπνοής στο 

νερό 

3. Στην ενημέρωση και κατανόηση των βασικών αρχών επίπλευσης και 

προώθησης του ανθρώπινου σώματος στο νερό 

4. Στην ενημέρωση και κατανόηση των αρχών αυτοπροστασίας στο νερό και 

ναυαγοσωστικής  

 

Οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι αναφέρονται: 

 Στην ενημέρωση του τρόπου χρήσης των αποδυτηρίων, των ντουζ, των 

WC και της μετακίνησης στους χώρους του κολυμβητηρίου με πλαστικές 

παντόφλες  

 Στην ενημέρωση για την είσοδο στην πισίνα υποχρεωτικά με πλαστικό 

σκουφάκι και για τις μετακινήσεις εκτός αυτής  με περπάτημα, χωρίς 

παιχνίδια και τρέξιμο  

 Στις οδηγίες για την ασφαλή είσοδο, παραμονή και έξοδο από την πισίνα, 

καθώς και για τις διαδικασίες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων στο νερό 

 Στην κατανόηση του τρόπου αναπνοής στο νερό με εισπνοή έξω από το 

νερό και εκπνοή μέσα στο νερό, σε κάθετη και οριζόντια-πρηνή θέση 

 Στην κατανόηση του ρυθμού εισπνοής-εκπνοής στο νερό, με προσαρμογή 

στις εναλλαγές των χεριών  

 Στην κατανόηση των αρχών επίπλευσης του σώματος σε οριζόντια και 

κάθετη θέση 

 Στην κατανόηση των κινήσεων των ποδιών ελευθέρου-ύπτιου για την 

προώθηση του σώματος στο νερό σε πρηνή και ύπτια θέση 
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 Στην κατανόηση της εναλλαγής των κινήσεων των χεριών στο ελεύθερο 

και το συνδυασμό με την αναπνοή 

 Στην κατανόηση του συντονισμού των κινήσεων ποδιών-χεριών-

αναπνοής στο ελεύθερο 

 Στην κατανόηση της εναλλαγής των χεριών και της θέσης του σώματος 

στο ύπτιο 

 Στην κατανόηση του συντονισμού των κινήσεων ποδιών-χεριών στο 

ύπτιο 

 Στην κατανόηση των κινήσεων των ποδιών στο πρόσθιο 

 Στην κατανόηση των κινήσεων των χεριών στο πρόσθιο 

 Στην κατανόηση του συντονισμού των κινήσεων ποδιών-χεριών στο 

πρόσθιο 

 Στην κατανόηση των κινήσεων των ποδιών και χεριών στην επίπλευση 

του σώματος σε κάθετη θέση 

  Στην κατανόηση του χειρισμού της μπάλας στο νερό (πάσα-σουτ-

υποδοχή) με επίπλευση σε κάθετη θέση 

 Στην κατανόηση των τρόπων εισόδου στο νερό από το ύψος της 

επιφάνειάς του και από μεγαλύτερο ύψος  

 Στην κατανόηση της έννοιας της βύθισης/κατάδυσης του σώματος στο 

νερό και όσων στοιχείων σχετίζονται μ’ αυτή  

 Στην κατανόηση της έννοιας της άπνοιας και της παραμονής/προώθησης 

του σώματος κάτω από το νερό 

 Στην ενημέρωση και κατανόηση των κανόνων και ενεργειών 

αυτοπροστασίας στο νερό 

 Στην ενημέρωση και κατανόηση των κανόνων και ενεργειών διάσωσης 

άλλων ατόμων στο νερό  

 

Στο συναισθηματικό τομέα οι στόχοι της διδασκαλίας της κολύμβησης 

εστιάζουν στην ενθάρρυνση, τη χαρά, την ευχαρίστηση, τη διασκέδαση, αλλά και 

στην καθοδήγηση της συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών σε όλες τις διαδικασίες 

και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
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 Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι αναφέρονται: 

1. Στο σεβασμό των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και στην 

εφαρμογή των οδηγιών   

2. Στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης με τη συμμετοχή 

και την πρόοδο στα μαθήματα της κολύμβησης 

3. Στην ευχαρίστηση και την αύξηση του ενδιαφέροντος για 

δραστηριότητες στο νερό 

4. Στην αύξηση της υπευθυνότητας και της αλληλοβοήθειας στο νερό 

5. Στην προαγωγή της κοινωνικότητας  

 

Οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι αναφέρονται: 

 Στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας, την τήρηση των κανόνων και των 

οδηγιών, με ενημέρωση και συνεχή υπενθύμιση 

 Στην ενθάρρυνση για είσοδο στο νερό με χρήση βοηθητικού εξοπλισμού 

(όπου χρειάζεται), για να ξεπερασθούν αναστολές και φοβίες 

 Στην ενθάρρυνση για τόλμη και ανάληψη πρωτοβουλιών στο νερό (μέσα 

σε ασφαλές πλαίσιο ενεργειών) 

 Στη συμμετοχή σε παιγνιώδεις δραστηριότητες στο νερό, για χαρά, 

ευχαρίστηση και διασκέδαση 

 Στην (αυτο)αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της προόδου 

για ικανοποίηση και αύξηση της αυτοεκτίμησης 

 Στην ενίσχυση της υπευθυνότητας στις διαδικασίες/δραστηριότητες των 

μαθημάτων και στο σεβασμό των συμμαθητών, με οδηγίες για τη σωστή 

συμπεριφορά 

 Στην ενθάρρυνση και επιβράβευση της προσπάθειας όλων, για την 

αποδοχή της διαφορετικότητας και των διαφορετικών ικανοτήτων των 

συμμαθητών 

 Στην προαγωγή του πνεύματος αλληλοβοήθειας, με προσομοιωμένες 

ενέργειες βοήθειας/διάσωσης, διασφαλίζοντας κατ’ αρχήν την προσωπική 

ασφάλεια 

 Στην προαγωγή των σχέσεων συνεργασίας και καλής επικοινωνίας μέσα 

και έξω από το νερό, στους χώρους των αποδυτηρίων και κατά την 

μετακίνησή τους από το σχολείο στο κολυμβητήριο 
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     Οι παραπάνω διδακτικοί (βασικοί και επιμέρους) στόχοι ψυχοκινητικού, 

γνωστικού και συναισθηματικού τομέα εισάγονται ολιστικά στα μαθήματα 

κολύμβησης, χωρίς διαχωριστικές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης στους τρεις 

τομείς. Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν και να κατανοήσουν 

βιωματικά, δηλ. εφαρμόζοντας στην πράξη, όλες τις διαδικασίες/δραστηριότητες 

που υπηρετούν τους στόχους και να εμπεδώσουν με τον ίδιο τρόπο τους κανόνες 

και τη σωστή συμπεριφορά γενικότερα στο υγρό στοιχείο.   

 

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

  

Από τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στα μαθήματα μιας περιόδου  

διδασκαλίας της κολύμβησης (γύρω στα 10 μαθήματα) αναμένεται οι μαθητές/-

τριες να έχουν εξοικειωθεί με τους χώρους του κολυμβητηρίου και με την 

κολυμβητική τους δραστηριότητα στην πισίνα, να γνωρίζουν τους βασικούς 

κανόνες ασφάλειας στο νερό, να μπορούν να επιπλέουν και να προωθούνται με 

διάφορους τρόπους στο νερό, να πραγματοποιούν χωρίς κίνδυνο δραστηριότητες 

στο νερό που τους ευχαριστούν και τους ψυχαγωγούν και να αισθάνονται εν γένει 

το υγρό στοιχείο σαν ένα οικείο περιβάλλον. Ειδικότερα, οι μαθητές/-τριες 

αναμένεται να έχουν αποκτήσει αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και 

στάσεις, τις οποίες θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν με συγκεκριμένη 

συμπεριφορά και δραστηριότητα, όπως προσδιορίζεται στη συνέχεια: 

 

Α) Αναφορικά με τη συμπεριφορά τους στους χώρους του κολυμβητηρίου και 

στην πισίνα: 

 

 Θα γνωρίζουν ότι πριν την είσοδό τους στην πισίνα θα πρέπει να 

επισκέπτονται την τουαλέτα και να κάνουν ντουζ, κανόνας που πρέπει 

να τηρούν και κατά τη συμμετοχή τους στα μαθήματα κολύμβησης 

 Θα γνωρίζουν ότι στους χώρους του κολυμβητηρίου πρέπει να 

μετακινούνται περπατώντας (όχι τρέχοντας) και φορώντας πλαστικές 

παντόφλες, οδηγία που πρέπει να εφαρμόζουν και κατά τη συμμετοχή 

τους στα μαθήματα κολύμβησης 

 Θα γνωρίζουν ότι πρέπει να μπαίνουν στην πισίνα προσέχοντας να μην 

γλιστρήσουν ή πέσουν σε άλλους που βρίσκονται μέσα στο νερό, οδηγία 
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που πρέπει να εφαρμόζουν και κατά τη συμμετοχή τους στα μαθήματα 

κολύμβησης 

 Θα γνωρίζουν ότι πρέπει να σέβονται την παρουσία των άλλων 

κολυμβητών, ότι πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους, δεν συνωστίζονται 

στις διαδρομές, κολυμπούν στη δεξιά πλευρά της διαδρομής και 

πιάνονται από την υπερχείλιση ή τις διαδρομές όταν αισθανθούν 

κούραση ή δυσκολία στην αναπνοή 

 

Β) Αναφορικά με τις κολυμβητικές τους δεξιότητες και ικανότητες στο νερό: 

 

 Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο αναπνοής, με εισπνοή και εκπνοή μέσα 

στο νερό, θα είναι σε θέση να τον επιδείξουν και να τον εφαρμόζουν όταν 

κολυμπούν ελεύθερο, με ή χωρίς βοηθητικά μέσα  

 Θα μπορούν να επιπλέουν και να προωθούνται στο νερό, και να το 

επιδεικνύουν χωρίς βοηθητικά μέσα 

 Θα μπορούν να προωθούνται στο νερό με σανίδα σε πρηνή και σε ύπτια 

θέση για απόσταση τουλάχιστον 12 μ. 

 Θα μπορούν να προωθούνται στο νερό με σανίδα σε στυλ ελευθέρου με 

αναπνοές, για απόσταση τουλάχιστον 6 μ. 

 Θα μπορούν να προωθούνται στο νερό με κινήσεις ποδιών-χεριών 

υπτίου, με ή χωρίς βοηθητικά μέσα για απόσταση τουλάχιστον 25 μ. 

 Θα μπορούν να προωθούνται στο νερό με κινήσεις ποδιών-χεριών 

ελευθέρου, με ή χωρίς βοηθητικά μέσα, για απόσταση τουλάχιστον 25 μ. 

 Θα μπορούν να προωθούνται στο νερό με κινήσεις ποδιών-χεριών 

προσθίου, με ή χωρίς βοηθητικά μέσα, για απόσταση τουλάχιστον 25 μ. 

 Θα μπορούν να πέφτουν στο νερό με τα πόδια ή με το κεφάλι από την 

επιφάνεια της πισίνας ή από τους βατήρες εκκίνησης και να βγαίνουν 

από την πισίνα χωρίς βοηθητικά μέσα 

 Θα είναι σε θέση να διατηρήσουν την άπνοιά τους για λίγα δευτερόλεπτα 

και να προωθηθούν για τουλάχιστον 3 μ. κάτω από το νερό   

 Θα είναι σε θέση να πέφτουν στο νερό με τα πόδια από ύψος (έως 3 μ.) 

και να βγαίνουν από την πισίνα χωρίς βοηθητικά μέσα 

 Θα μπορούν να επιπλέουν στο νερό σε κάθετη θέση χωρίς βοηθητικά 

μέσα 
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 Θα είναι σε θέση να επιδείξουν ότι μπορούν να χειρίζονται την μπάλα 

υδατοσφαίρισης στο νερό (υποδοχή, πάσα, σουτ) και να μετακινούνται με 

την μπάλα στο νερό, με ή χωρίς βοηθητικά μέσα 

 

Γ) Αναφορικά με τις αρχές και τους κανόνες ασφάλειας στο νερό: 

 

 Θα γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στο νερό με γεμάτο στομάχι 

και ότι πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών μετά από 

φαγητό, κανόνας που πρέπει να τηρούν και κατά τη συμμετοχή τους στα 

μαθήματα κολύμβησης 

 Θα γνωρίζουν ότι πρέπει να μπαίνουν αργά και προσεκτικά στο νερό, 

ιδιαίτερα όταν δεν γνωρίζουν το βάθος και την επιφάνεια του βυθού, 

οδηγία που εφαρμόζουν στα πρώτα μαθήματα της κολύμβησης  

 Θα γνωρίζουν ότι κολυμπούν στο νερό με ήρεμες και σχετικά αργές 

κινήσεις και βγαίνουν από το νερό ή πιάνονται από ασφαλές σημείο όταν 

αισθανθούν κούραση   

 Θα γνωρίζουν ότι η είσοδος στο νερό με το κεφάλι εκτός από 

διασκεδαστική είναι επικίνδυνη και δεν θα την επιχειρούν σε ρηχά νερά 

ή όταν στην επιφάνεια ή μέσα στο νερό υπάρχουν (ή δεν γνωρίζουν αν 

υπάρχουν)  εμπόδια  

 Θα γνωρίζουν ότι η είσοδος στο νερό από μεγάλο ύψος εκτός από 

διασκέδαση εμπεριέχει κινδύνους και δεν θα την επιχειρούν σε ρηχά 

νερά ή όταν στην επιφάνεια ή μέσα στο νερό υπάρχουν (ή δεν γνωρίζουν 

αν υπάρχουν) εμπόδια 

 

Δ) Αναφορικά με την ικανοποίηση, ευχαρίστηση, χαρά, κοινωνικότητα και 

αυτοεκτίμησή τους από τη δραστηριότητά τους στο νερό: 

 

 Θα επιδεικνύουν θετική διάθεση για δραστηριότητες στο νερό, η οποία 

θα εκδηλώνεται με άμεση είσοδο στο νερό, χωρίς αναστολές ή φοβίες 

 Θα εκδηλώνουν τη χαρά και ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες στο νερό και για τις κολυμβητικές τους ικανότητες  

 Θα είναι σε θέση να χαίρονται και να διασκεδάζουν με παιγνιώδεις 

δραστηριότητες στο νερό, επιδεικνύοντας εξοικείωση, αίσθηση ασφάλειας 

και αυτοπεποίθησης  

 Θα επιδεικνύουν σεβασμό και υπακοή στις οδηγίες συμπεριφοράς και 

στους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στο νερό  
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 Θα εκδηλώνουν καλές σχέσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και 

αλληλοβοήθειας με τους συμμαθητές/-τριές τους, τόσο μέσα όσο και έξω 

από το νερό 

 Θα είναι σε θέση να βοηθούν τους συμμαθητές/-τριές τους και να τους 

υποστηρίζουν μαθησιακά, όταν εκείνοι υστερούν σε ικανότητες και 

δεξιότητες 

 

Ε) Αναφορικά με τις γνώσεις, ικανότητες και στάσεις τους για 

αυτοπροστασία και διάσωση άλλων ατόμων στο νερό: 

 

 Θα γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να κολυμπούν μόνοι τους ή χωρίς 

επιτήρηση από ενήλικα άτομα (εκπαιδευτή, ναυαγοσώστη ή τους γονείς 

τους) 

 Θα μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για δραστηριότητες και 

παιχνίδια στο νερό, βασιζόμενοι στις κολυμβητικές τους ικανότητες και 

τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφάλειας  

 Θα επιδεικνύουν υπευθυνότητα και σεβασμό στους κανόνες ασφάλειας, 

τόσο όσον αφορά τις ατομικές τους ενέργειες στο νερό όσο και στην 

επικοινωνία και συμπεριφορά τους προς  τους άλλους κολυμβητές 

 Θα γνωρίζουν ότι πρέπει να βγαίνουν από το νερό όταν αρχίζουν να 

κρυώνουν, όταν αισθάνονται κούραση ή δυσκολία στην αναπνοή 

 Θα γνωρίζουν ότι πρέπει να ζητούν βοήθεια όταν αισθάνονται κούραση ή 

δυσκολία στην αναπνοή και βρίσκονται μακριά από την ακτή ή από 

σημεία που μπορούν να κρατηθούν (σημαδούρες, εξέδρες, κλπ.) 

 Θα γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να απομακρύνονται πολύ από την ακτή ή 

να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους στο νερό 

 Θα γνωρίζουν ότι πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από ενήλικα άτομα, όταν 

αντιληφθούν κάποιο άλλο άτομο να κινδυνεύει στο νερό. Δεν επιχειρούν 

ποτέ να κολυμπήσουν προς το μέρος του για το βοηθήσουν   

 Θα είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια σε άλλα άτομα που κινδυνεύουν 

στο νερό μόνο από απόσταση, πετώντας τους σωσίβιο ή άλλο βοηθητικό 

μέσο (π.χ. σανίδα, μακαρόνι, μπάλα) ή τραβώντας τους με σχοινί ή άλλο 

μακρύ αντικείμενο, εφ’ όσον βρίσκονται έξω από το νερό ή σε σταθερό 

σημείο στο οποίο μπορούν να κρατηθούν 
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 Θα γνωρίζουν και θα εφαρμόζουν πάντα τον κανόνα: «σε κάθε βοήθεια 

προς άλλα άτομα προέχει η προσωπική ασφάλεια», την οποία πρέπει να 

διασφαλίζουν πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργειά τους  

 

 Από την εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής, θα πρέπει να μπορούν να διαπιστωθούν τα παραπάνω μαθησιακά 

αποτελέσματα, προκειμένου να θεωρηθεί ότι οι διδακτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν 

και το πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης είχε επιτυχία. Γι’ αυτό, 

επισημαίνεται ιδιαίτερα η επιμονή που πρέπει να δείχνουν οι  εκπαιδευτικοί Φ.Α. 

που διδάσκουν την κολύμβηση στα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να είναι στους μαθητές/-τριες παρατηρήσιμα, διαπιστωτέα και 

αξιολογήσιμα.  

 



 

 

 

 

 

Υλοποίηση της 

διδασκαλίας της 

Κολύμβησης              

στα Σχολεία 

 

Υποδομές – Οργάνωση προγράμματος 

κολύμβησης – Προϋποθέσεις συμμετοχής 

μαθητών       
 

 

«Για την υλοποίηση της διδασκαλίας της κολύμβησης στα 

σχολεία θα πρέπει να λειτουργεί σε κοντινή απόσταση 

κολυμβητήριο, να διατεθούν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί 

Φ.Α. που θα οργανώσουν το πρόγραμμα και να πληρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή και τη μετακίνηση 

των μαθητών» 
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Υποδομές για την υλοποίηση διδασκαλίας της 

κολύμβησης 

 

 Για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της 

κολύμβησης στα σχολεία, πρέπει να υπάρχουν σε κοντινή απόσταση οι υποδομές 

που να επιτρέπουν τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε νερό. Σαν βασική υποδομή 

προσδιορίζεται η ύπαρξη και λειτουργία πισίνας που να καλύπτει τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής (Υ.Α. Φ.12/879/88413/Γ1, ΦΕΚ 1139 

τ.Β΄/28-7-2010, σελ. 15992), δηλαδή κλειστού κολυμβητηρίου. Ανοικτά 

κολυμβητήρια και θαλάσσιες παραλίες μπορεί να καλύπτουν επίσης τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία 

της κολύμβησης, η πραγματοποίηση ωστόσο των μαθημάτων περιορίζεται στους 

θερμούς μήνες πριν και μετά τις θερινές διακοπές.   

 Η απόσταση των υποδομών από τα σχολεία (πισίνας ή θάλασσας)  πρέπει να 

είναι τέτοια, που να επιτρέπει την μετάβαση και επιστροφή των μαθητών στο 

σχολείο σε μέγιστο χρόνο 45 λεπτών. Έτσι θα μπορεί να αξιοποιηθεί ένα 

συνεχόμενο δίωρο Φυσικής Αγωγής για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα 

κολύμβησης 45 – 60 λεπτών. Αποστάσεις που απαιτούν περισσότερο χρόνο για 

τη μετάβαση και επιστροφή των μαθητών δεν συνηγορούν στην αξιοποίηση των  

υποδομών, εκτός αν το μάθημα κολύμβησης συνδυαστεί με τις δύο τελευταίες 

ώρες του ωρολογίου προγράμματος και η επιστροφή των μαθητών γίνεται (με 

συναίνεση των γονέων) μετά τη λήξη των μαθημάτων.  

 Οι θερμοκρασίες του νερού στις θερμαινόμενες πισίνες των 

κολυμβητηρίων διασφαλίζουν ότι δεν θα προκληθεί υποθερμία και κρυολόγημα 

των κολυμβητών. Κατά κανόνα πρέπει να κυμαίνονται στους 26-28° C, καθόσον  

η κρίσιμη θερμοκρασία νερού (θερμοκρασία που δεν προκαλεί αύξηση του 

μεταβολισμού και αντίδραση ψύχους) κυμαίνεται στους 28-33° C, ενώ η 

θερμοκρασία που συστήνεται στην αγωνιστική κολύμβηση προσδιορίζεται στους 

26° C ±1° (κανονισμοί FINA, [1]). Η θερμοκρασία στην πισίνα εκμάθησης 

πρέπει να είναι κατά 3° ψηλότερη, δηλ. 28-31° C. Σε θερμοκρασίες μεταξύ 26-

28° C διατηρείται μια χαμηλή και ευχάριστη θερμοκρασία σώματος, σε 

θερμοκρασίες 33-34° C το σώμα αποκτά θερμική ουδετερότητα, ενώ σε 

θερμοκρασίες κάτω από 25° C εμφανίζονται δυσλειτουργίες, δυσκολία 

παραμονής στο νερό και φαινόμενα υποθερμίας [1].   

 Συνεπώς, αν τα μαθήματα κολύμβησης αποφασισθεί να γίνουν στη θάλασσα 

θα πρέπει η θερμοκρασία του νερού να μην είναι χαμηλότερη από 20° C και η 

θερμοκρασία του αέρα χαμηλότερη από 25° C. Η σωματική δραστηριότητα 
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πρέπει να είναι εντονότερη και να συνδυάζεται με «έξοδο - είσοδο» των 

μαθητών/-τριών στο νερό. Επιπρόσθετα πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη 

αμμώδους και ομαλής επιφάνειας στο βυθό, η καθαρότητα του νερού, η απουσία 

μεδουσών ή επικίνδυνων ψαριών στην άμμο, καθώς και η οριοθέτηση της 

περιοχής κολύμβησης με σημαδούρες.  

 Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση της διδασκαλίας της κολύμβησης σε 

πισίνα κλειστού κολυμβητηρίου πληροί εκ προοιμίου τις καλύτερες 

προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, επιτρέπει τη διεξαγωγή των μαθημάτων 

καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές 

συνθήκες. Η αναφορά λοιπόν στην υλοποίηση της διδασκαλίας της κολύμβησης 

γίνεται κατά βάση για τις υποδομές κλειστού κολυμβητηρίου, χωρίς φυσικά να 

αποκλείεται η δυνατότητα υλοποίησης και σε υπαίθρια πισίνα ή στη θάλασσα.   

 

 

Οργάνωση προγράμματος διδασκαλίας της 

κολύμβησης 

 

 Για να οργανωθεί ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης σε μαθητές/-

τριες πρέπει κατ’ αρχήν να υπάρχουν οι υποδομές κολύμβησης σε κοντινή 

απόσταση από το σχολείο, όπως περιγράφτηκε, και ο απαραίτητος αριθμός 

διδασκόντων εκπαιδευτικών Φ.Α., ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογία 1:10 

εκπαιδευτικών προς τους συμμετέχοντες μαθητές. Στη συνέχεια μένει να 

μεθοδευτούν οι ενέργειες για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα 

διδασκαλίας της κολύμβησης. 

 Στη σπάνια περίπτωση ολιγομελούς τμήματος μαθητών (έως 10) ή όταν η 

λειτουργία των υποδομών κολύμβησης παρέχει τον απαιτούμενο αριθμό 

εξειδικευμένων εκπαιδευτών (με μέριμνα των Δήμων, της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού ή άλλου φορέα) για την αναλογία 1:10 μαθητών, επαφίεται στον 

εκπαιδευτικό της Φ.Α., απλά να εντάξει στον ετήσιο προγραμματισμό του την 

κολύμβηση. Στη συνέχεια, αφού εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

και μετακίνησης των μαθητών, θα προχωρήσει στην υλοποίηση της διδασκαλίας 

σε συνεννόηση με τους υπευθύνους των υποδομών.  

 Συνήθως όμως η δυνατότητα αυτή και ο συντονισμός της λειτουργίας των 

εν λόγω υποδομών κολύμβησης με τους φορείς της εκπαίδευσης δεν είναι ο 

επιθυμητός ή δεν υφίσταται καθόλου. Κατά συνέπεια, η οργάνωση του 

προγράμματος κολύμβησης και ο συντονισμός πρέπει να γίνουν από τις κατά 

τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Φ.Α. 
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Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν, κατά περιφερειακή ενότητα, 

να οργανώνουν από κοινού πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης με 

συντονισμό των σχετικών ενεργειών από τον υπεύθυνο ή την ομάδα Φυσικής 

Αγωγής της οικείας Δ/νσης Δ.Ε.  

 Όταν το πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης πρόκειται να οργανωθεί 

και να συντονιστεί από τις κατά τόπους Δ/νσεις Εκπ/σης ή το Σχολικό Σύμβουλο 

Φ.Α., πρέπει, σε χρονική αλληλουχία, να γίνουν τα παρακάτω: 

 

1. Οι κατά τόπους Δ/νσεις Εκπ/σης διαθέτουν (εφ’ όσον έχουν τη 

δυνατότητα) δύο τουλάχιστον εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Φ.Α. 

για το πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης, προκειμένου στα 

μαθήματα να τηρείται η αναλογία 1:10 μαθητές. 

2. Υποβάλλεται αίτημα στους υπευθύνους φορείς διαχείρισης των 

κολυμβητηρίων για την παραχώρηση της πισίνας για συγκεκριμένες 

ώρες ή κάποιων διαδρομών της, καθώς και της πισίνας εκμάθησης (αν 

υπάρχει). 

3. Ενημερώνονται τα σχολεία για το χώρο (κολυμβητήριο/-ρια) και για 

τις ώρες που θα λειτουργήσει το πρόγραμμα κολύμβησης, για την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος και την ένταξή τους στο πρόγραμμα. 

Ταυτόχρονα ενημερώνονται και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

των μαθητών και μετακίνησής τους στο κολυμβητήριο. 

4. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Φ.Α. για τη διδασκαλία της 

κολύμβησης, βάσει των αιτημάτων των σχολείων, καταρτίζουν το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα συμμετοχής των σχολείων, σε κύκλους 10 

μαθημάτων κολύμβησης για τα Δημοτικά Σχολεία, 6 μαθημάτων για 

τα Γυμνάσια και 4 μαθημάτων για τα Λύκεια. Ενημερώνουν τα 

σχολεία για το χρονικό διάστημα της συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα και για τις ώρες προσέλευσής τους στο κολυμβητήριο. 

5. Τα σχολεία που ενημερώνονται για τη ένταξή τους στο πρόγραμμα 

φροντίζουν να κάνουν έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για 

τη συμμετοχή των μαθητών, την έγκριση της μετακίνησής τους και 

για την τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων. 

6. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Φ.Α. για τη διδασκαλία της κολύμβησης 

συντάσσουν τον προγραμματισμό διδασκαλίας της κολύμβησης, σε 

κύκλους μαθημάτων, για Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια 

και τον υποβάλλουν στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Φ.Α., ο οποίος 

έχει την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του προγράμματος. 
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7. Εφ’ όσον από πλευράς προγραμματισμού και από πλευράς 

συμμετοχής και μετακίνησης των μαθητών, πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση της διδασκαλίας της κολύμβησης, 

γίνεται η έναρξη των μαθημάτων. 

 

 Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι ειδικές προϋποθέσεις και επισημάνσεις 

που αφορούν στην οργάνωση του προγράμματος διδασκαλίας της κολύμβησης: 

 

 Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για τη διδασκαλία της κολύμβησης 

πρέπει να έχουν ειδικότητα στην κολύμβηση και κατά προτίμηση να 

έχουν πιστοποίηση ναυαγοσώστη. Απασχολούνται για τη διδασκαλία 

της κολύμβησης σύμφωνα με το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. 

 Στη διδασκαλία της κολύμβησης συμμετέχει και ο εκπαιδευτικός Φ.Α. 

του κάθε σχολείου (στα μαθήματα που αφορούν τους μαθητές/-τριές 

του σχολείου του), προκειμένου να διασφαλίζεται η αναλογία 

εκπαιδευτικών-μαθητών 1:10.  

 Το πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης λειτουργεί παράλληλα με 

το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου. Η λειτουργία του 

μπορεί να επεκτείνεται και στο ωράριο του προαιρετικού 

προγράμματος του ολοημέρου σχολείου, εφ’ όσον συμμετέχουν 

μαθητές του ολοημέρου προγράμματος. 

 Κάθε μάθημα κολύμβησης γίνεται σε συνεχόμενο δίωρο μαθήματος 

Φυσικής Αγωγής, με τροποποίηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου 

προγράμματος των μαθημάτων. 

 Η διδασκαλία της κολύμβησης ολοκληρώνεται σε 10 μαθήματα (ένα 

μάθημα ανά βδομάδα) για τα δημοτικά σχολεία, σε 6 μαθήματα για τα 

γυμνάσια και σε 4 μαθήματα για τα λύκεια. 

 Για το διάστημα συμμετοχής στη διδασκαλία της κολύμβησης ενός ή 

περισσοτέρων τμημάτων μαθητών από κάθε  σχολείο, τροποποιείται το 

ωρολόγιο πρόγραμμα, μεταφέροντας δύο ώρες Φυσικής Αγωγής σε 

συνεχόμενο δίωρο. Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται ο 

Σχολικός Σύμβουλος γενικής παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου. 

 Επιδιώκεται, να παρακολουθήσουν όσο γίνεται περισσότεροι 

μαθητές/-τριες ένα τουλάχιστον κύκλο μαθημάτων κολύμβησης κατά 

τη φοίτησή τους στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Όταν λοιπόν 

εκδηλώνεται ενδιαφέρον από πολλά σχολεία, θα επιτρέπεται, σε κάθε 

κύκλο μαθημάτων, η συμμετοχή ενός μόνο τμήματος μαθητών από 

κάθε σχολείο.  
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 Η μέριμνα των ενεργειών για τη λειτουργία του προγράμματος 

κολύμβησης σε κάθε Δ/νση Εκπ/σης επαφίεται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο 

Φ.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εφαρμογή του Προγράμματος 

Σπουδών της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία. Κρίνεται αναγκαίο, κατά την πρώτη 

εφαρμογή, όλες οι ενέργειες  να συντονιστούν από το Σχολικό Σύμβουλο της 

Φ.Α. Στη συνέχεια, μπορεί ν’ αναλάβει τον συντονισμό ο υπεύθυνος Φυσικής 

Αγωγής της αντίστοιχης Δ/νσης Δ.Ε.  

 Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Φ.Α. που διατίθενται για τη διδασκαλία της 

κολύμβησης, συμβάλουν οργανωτικά (πέραν της οργάνωσης των μαθημάτων) και 

στην επικοινωνία, την ειδικότερη ενημέρωση και την ένταξη των σχολείων στο 

πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης. Κυρίως από την δική τους «ένθερμη» 

υποστήριξη και προβολή/διάχυση του προγράμματος καθορίζεται η επιτυχία και 

η επέκταση της διδασκαλίας της κολύμβησης στη Φυσική Αγωγή, καθώς και η 

καθιέρωσή της  σαν εκπαιδευτική δομή στα σχολεία της Ελλάδας. 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητών σε 

πρόγραμμα διδασκαλίας της κολύμβησης 

 

 Για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της 

κολύμβησης θα πρέπει: α) να υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις υγείας των 

μαθητών/-τριών και β) να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για την 

έγκριση της συμμετοχής και μετακίνησής τους στο κολυμβητήριο. 

Αναλυτικότερα θα πρέπει: 

1. Να υπάρχει σε ισχύ το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/-τριας 

(Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με την Φ.6/304/75662/Γ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1296 τ. 

Β΄/21-5-2014), με σημείωση «χωρίς περιορισμούς» για τη συμμετοχή 

στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αθλητικές και άλλες 

δραστηριότητες του σχολείου  ή χωρίς περιοριστικές συστάσεις για 

φυσικές δραστηριότητες όπως η κολύμβηση. 

2. Να μην υπάρχει αντένδειξη από δερματολόγο ιατρό ή κάποια 

εμφανής δερματική πάθηση, τραυματισμός ή εκδορά του δέρματος. 

3. Να προσκομιστεί στο σχολείο γραπτή δήλωση γονέα, ότι ενημερώθηκε 

για τη διαδικασία διδασκαλίας της κολύμβησης, για τον τρόπο και το 

κόστος μετακίνησης και είναι σύμφωνος για τη συμμετοχή του 
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παιδιού του (για τους ενήλικες μαθητές/-τριες γραπτή δήλωση των 

ιδίων).  

4. Για κάθε ενδιαφερόμενο τμήμα μαθητών/-τριών πρέπει να 

εξασφαλίζεται η συμμετοχή τουλάχιστον των ¾ του συνολικού 

αριθμού μαθητών/-τριών του τμήματος.  

5. Να συνεδριάσει ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου και να 

αποφασίσει για τη συμμετοχή συγκεκριμένου τμήματος μαθητών/-

τριών. Στο πρακτικό θα αναφέρονται τα ονόματα των συμμετεχόντων 

μαθητών/-τριών, ο τρόπος μετακίνησής τους, ο συνοδός εκπαιδευτικός 

Φ.Α., η τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος (με ενοποίηση 2 

ωρών Φυσικής Αγωγής σε συνεχόμενο δίωρο), η ημέρα της εβδομάδος, 

η ώρα και η διάρκεια των μαθημάτων. 

6. Να ενημερωθεί ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής παιδαγωγικής 

ευθύνης του σχολείου για την τροποποίηση του ωρολογίου 

προγράμματος μαθημάτων. 

7. Να υποβληθεί από το σχολείο αίτηση προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης 

για έγκριση της μετακίνησης των μαθητών/-τριών, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις και δεσμεύσεις των μετακινήσεων για διδακτική 

επίσκεψη (άρθρο 4 της 129287/Γ2  Υ.Α., ΦΕΚ 2769 τ.Β΄/2-12-2011). 

8.  Να δοθεί έγκριση της μετακίνησης των μαθητών από την οικεία 

Δ/νση Εκπ/σης, σύμφωνα με την 129287/Γ2  Υ.Α. (ΦΕΚ 2769 τ.Β΄/2-

12-2011). 

 

 Στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές/-τριες δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν 

να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της κολύμβησης, θα πρέπει να καθορισθεί ο 

τρόπος απασχόλησής τους στο σχολείο, κατά την μετακίνηση των υπολοίπων 

μαθητών/-τριών στο κολυμβητήριο. 

  Με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/-τριών στην 

εκμάθηση της κολύμβησης, θα πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

διδασκαλίας της κολύμβησης κατά προτεραιότητα οι μαθητές/-τριες της Γ΄ και Δ΄ 

τάξης του δημοτικού σχολείου. Τόσο η ηλικία, όσο και το γενικότερο 

αναπτυξιακό επίπεδο των γνωστικών και κινητικών τους δεξιοτήτων παρέχουν 

τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την εκμάθηση κολύμβησης. Συγκριτικά, οι 

τάξεις Α΄ και Β΄ του δημοτικού σχολείου υστερούν σε αναπτυξιακό επίπεδο 

δεξιοτήτων και οι τάξεις Ε΄ και Στ΄ διαθέτουν ήδη (σε μεγάλο ποσοστό) 

δεξιότητες κολύμβησης. Συνεπώς, θα πρέπει να μπαίνουν σε δεύτερη 

προτεραιότητα για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κολύμβησης. 
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  Ο κύκλος των 10 μαθημάτων κολύμβησης στο δημοτικό σχολείο είναι ένας 

επαρκής αριθμός μαθημάτων, προκειμένου να προγραμματισθεί και να 

υλοποιηθεί η διδασκαλία της κολύμβησης στα βασικά της στοιχεία και να 

επιτευχθούν προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ένας μικρότερος αριθμός 

μαθημάτων περιορίζει τη διδασκαλία των βασικών στοιχείων, αφήνοντας πολλές 

ελλείψεις, ενώ ένας μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων δημιουργεί προβλήματα 

και περιορισμούς στον ετήσιο προγραμματισμό και την υλοποίηση της 

διδασκαλίας των άλλων αντικειμένων της Φυσικής Αγωγής. Η επανάληψη της 

διδασκαλίας της κολύμβησης από τους μαθητές ενός τμήματος σε επόμενο 

σχολικό έτος, είναι κατ’ αρχήν θεμιτή για την εμπέδωση και επέκταση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, έπεται ωστόσο σε προτεραιότητα απέναντι στα 

τμήματα που πρόκειται να διδαχθούν την κολύμβηση για πρώτη φορά. 

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών του γυμνασίου και λυκείου έρχεται σε 

τρίτη προτεραιότητα, δεδομένου ότι πολλοί μαθητές/-τριες διαθέτουν ήδη 

δεξιότητες κολύμβησης ή έχουν διδαχθεί στο παρελθόν την κολύμβηση. Αυτή η 

προσέγγιση γίνεται με τη λογική, ότι τα κολυμβητήρια στις πόλεις είναι 

περιορισμένα και κατά συνέπεια είναι περιορισμένες οι δυνατότητες να 

παρακολουθήσουν τα μαθήματα πολλοί μαθητές. Όπου το επιτρέπουν οι 

συνθήκες, οι μαθητές/-τριες γυμνασίων και λυκείων θα έπρεπε, με τη συμμετοχή 

τους στα μαθήματα της κολύμβησης (6 και 4 αντίστοιχα), να επιδεικνύουν τα 

ζητούμενα μαθησιακά αποτελέσματα και να αποκομίζουν «πιστοποίηση 

κολυμβητικής ικανότητας και αυτοπροστασίας στο νερό».  

 



 

 

 

 

 

Σχεδιασμός της 

διδασκαλίας της 

Κολύμβησης               

 

Ασφάλεια και Υγιεινή – Εξοπλισμός – 

Περιεχόμενα & Διδακτικές Ενέργειες –

Προγραμματισμός Μαθημάτων   
 

 

 

 

 

 

 

«Ένας καλός σχεδιασμός της διδασκαλίας της κολύμβησης 

στο σχολείο πρέπει να ενσωματώνει τα μέτρα ασφάλειας 

και υγιεινής των μαθητών, να προσδιορίζει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας, να 

καθορίζει τα περιεχόμενα και τις διδακτικές ενέργειες  που 

θα πλαισιώσουν τα μαθήματα και να ολοκληρώνεται με τον 

προγραμματισμό της διδασκαλίας στα επιμέρους 

μαθήματα» 
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Ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών 

 

 Η ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών  κατά 

την πραγματοποίηση των μαθημάτων κολύμβησης 

έχει δύο διαστάσεις:  

A.  Στους χώρους του κολυμβητηρίου πρέπει να 

τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, 

προκειμένου  να διασφαλίζεται στην πράξη η 

ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών.  

B.  Οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής αποτελούν βασικό περιεχόμενο  

διδασκαλίας  της κολύμβησης, προκειμένου να γίνουν κατανοητοί και να 

εφαρμόζονται συνειδητά από τους μαθητές, για τη δική τους ασφάλεια και 

υγιεινή.  

 Το κολυμβητήριο, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του, υποχρεούται να 

διατηρεί καθαρούς τόσο τους χώρους των αποδυτηρίων, των ντουζ και WC, όσο και 

τους χώρους της πισίνας, με τακτική χλωρίωση και καθαρισμό του νερού. Στο 

κολυμβητήριο πρέπει να λειτουργεί ιατρείο και να παρίσταται συνεχώς 

ναυαγοσώστης. Σε κάθε περίπτωση, πιστοποίηση ναυαγοσώστη θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον ένας από τους εκπαιδευτικούς Φ.Α. που διδάσκουν την κολύμβηση 

στους μαθητές. 

 Αναφορικά με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των μαθητών: 

 

 Οι μαθητές προσέρχονται στους χώρους του κολυμβητηρίου συνοδευόμενοι 

από τον εκπαιδευτικό Φ.Α. του σχολείου τους. 

 Ενημερώνονται για τους κανόνες χρήσης των αποδυτηρίων, των WC, των 

ντουζ και των μετακινήσεών τους στους χώρους του κολυμβητηρίου από 

τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Φ.Α. κατά την πρώτη προσέλευσή τους 

στο κολυμβητήριο. 

 Φέρουν μαζί τους μαγιό, πλαστικό σκουφάκι, μπουρνούζι και πλαστικές 

παντόφλες. 

 Δεν πρέπει να έχουν φάει τίποτα τουλάχιστον 2 ώρες πριν το μάθημα της 

κολύμβησης. 

 Ξεντύνονται και ντύνονται μόνοι τους στα αποδυτήρια. 

 Επισκέπτονται την τουαλέτα πριν την είσοδό τους στην πισίνα και όποτε 

υπάρχει ανάγκη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
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 Κάνουν υποχρεωτικά ντουζ πριν την είσοδό τους στην πισίνα και με την 

αποχώρησή τους από αυτή. 

 Δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή στην πισίνα μαθητών με δερματικές 

εκδορές, τραυματισμούς ή εμφανείς δερματοπάθειες. 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην πισίνα των μαθητών χωρίς την παρουσία 

των υπευθύνων εκπαιδευτικών Φ.Α. 

 Δεν επιτρέπονται το τρέξιμο και τα παιχνίδια εκτός πισίνας και στους 

άλλους χώρους του κολυμβητηρίου. 

 Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί ελέγχουν πριν την αποχώρηση των μαθητών τους 

χώρους των αποδυτηρίων για τυχόν ξεχασμένα αντικείμενα.  

 

 Στο πρώτο μάθημα κολύμβησης αφιερώνεται χρόνος εισαγωγικά για την 

ενημέρωση των μαθητών στους κανόνες χρήσης, ασφάλειας και υγιεινής των 

χώρων, της συγκέντρωσής τους έξω από την πισίνα, της χρήσης του βοηθητικού 

εξοπλισμού, της εισόδου στο νερό και της εξόδου από αυτό. Γίνονται επισημάνσεις 

των βασικών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής και σε κάθε επόμενο μάθημα, 

προκειμένου αυτοί να κατανοηθούν πλήρως και να τηρούνται με συνέπεια από 

όλους τους μαθητές/-τριες. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τους 

κανόνες ασφάλειας και υγιεινής είναι ένας βασικός στόχος της διδασκαλίας της 

κολύμβησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής [21,22,31,40] και συνδέεται με 

μαθησιακά αποτελέσματα που εκτείνονται:  

 στο σεβασμό των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής στην πισίνα  

 στην ασφαλή χρήση των χώρων του κολυμβητηρίου  

 στο σεβασμό των συμμαθητών και των συνοδών 

 στην προσωπική υγιεινή και φροντίδα. 

 

Τα παραπάνω, έκδηλα στη συμπεριφορά των μαθητών/-τριών, δημιουργούν μια 

αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας όχι μόνο στους συνοδούς, τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και στους ίδιους τους συμμετέχοντες μαθητές.  

 

 

Εξοπλισμός 

 

    Συνήθης βοηθητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην εκμάθηση της 

κολύμβησης (που χρησιμοποιείται και στη διδασκαλία της κολύμβησης στα 

Δημοτικά Σχολεία των Σερρών), είναι: 
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                       Μπρατσάκια                                              Μακαρονάκια  

 
 

 

            

 

 

 

 

   

 

 

 

                   
 

                     Σφυρίχτρα  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Σανίδες                                                    Σωσίβια 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37  

 

              Μπάλες Υδατοσφαίρισης                       Βατήρες  εκκίνησης 
                           

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τσουλήθρα 
 

 

     
 

 

 

 

 Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός 
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 Ο βοηθητικός εξοπλισμός διευκολύνει την επίπλευση του σώματος στο νερό 

και τη διατήρηση του κεφαλιού/προσώπου εκτός νερού, διασφαλίζοντας την 

απρόσκοπτη αναπνοή, όραση και ακοή των μαθητών/-τριών.  Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμος, όχι μόνο για τους μαθητές που δεν γνωρίζουν κολύμπι ή δυσκολεύονται 

να επιπλεύσουν, αλλά και για εκείνους που έχουν ήδη αναπτυγμένες δεξιότητες 

κολύμβησης, παρέχοντάς τους ειδικές συνθήκες εξάσκησης. Συνεπώς ο βοηθητικός 

εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος στη διδασκαλία της κολύμβησης στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 

 Επιπρόσθετα, ο βοηθητικός εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην 

εξοικείωση των μαθητών/-τριών με το νερό και την ελευθερία των κινήσεών τους σ’ 

αυτό, στην υπερνίκηση ενδεχομένων αναστολών και φόβων τους στο νερό 

(ιδιαίτερα όταν «δεν πατούν»), στην παροχή ασφάλειας στις κολυμβητικές τους 

δραστηριότητες στη βαθιά πισίνα, καθώς και στον εμπλουτισμό του μαθήματος με 

παιγνιώδεις ή ειδικά στοχευμένες δραστηριότητες.  

 

 

Περιεχόμενα & Διδακτικές ενέργειες 

 

 Τα περιεχόμενα και οι διδακτικές ενέργειες στα μαθήματα της κολύμβησης 

επιλέγονται και διαμορφώνονται με βάση τους διδακτικούς στόχους και τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι όλες οι διδακτικές πρακτικές είναι 

στοχοκεντρικές και βιωματικές, ενώ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μάθημα 

πλαισιώνονται με δραστηριότητα στο νερό.  Μέσα από την επίσκεψη στο 

κολυμβητήριο, οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και 

φυσικά να εφαρμόσουν τις διδακτικές διαδικασίες. Στη συνέχεια παρατίθενται τα 

βασικά περιεχόμενα και οι διδακτικές ενέργειες στη διδασκαλία της κολύμβησης, 

που εφαρμόζονται και στα σχολεία των Σερρών.  

 

Συγκέντρωση των μαθητών/-τριών - ενημέρωση 

Υποδεχόμαστε τους μαθητές/τριες στο χώρο 

του κολυμβητηρίου. Γίνεται η καταμέτρηση και 

ανακοινώνεται το θέμα/-τα που θα διδαχθούν στο 

μάθημα.  

Στο πρώτο μάθημα οι μαθητές/-τριες 

κατατοπίζονται στη χρήση των αποδυτηρίων, των 

ντουζ, των WC και πώς να ξεντύνονται και να 

ντύνονται μόνοι τους. 
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Ενημέρωση των μαθητών/τριών για τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής 

Γίνεται ενημέρωση των μαθητών/-τριών 

στο πρώτο μάθημα (αλλά και με συνεχείς 

επισημάνσεις στα επόμενα) για τους κανόνες 

ασφαλείας, τη χρήση της πισίνας, την είσοδο και 

την έξοδο από αυτή. Δίνεται έμφαση στην οδηγία 

«περπάτημα και όχι τρέξιμο» και στην 

υποχρέωσή τους να χρησιμοποιούν πλαστικές 

παντόφλες, σκουφάκι και τα ντούζ, τονίζοντάς 

τους παράλληλα το σεβασμό προς τους 

συμμαθητές, τους συνοδούς και τη φροντίδα για 

την προσωπική τους υγιεινή και ασφάλεια. 

 

Επίδειξη χρήσης βοηθητικού εξοπλισμού 

  Δείχνουμε στους μαθητές/-τριες πως να 

χρησιμοποιούνε τον βοηθητικό εξοπλισμό του 

κολυμβητηρίου. Έτσι δημιουργούμε μια αίσθηση 

ασφάλειας και ηρεμίας στους ίδιους και στους 

συνοδούς.  

 Πριν την είσοδό τους στην πισίνα κάνουν 

απαραίτητα ντούζ. 

 

 

Είσοδος στην πισίνα  

Δίνονται οδηγίες στους μαθητές/-τριες για 

τη σύνταξή τους σε μονή ή διπλή σειρά και την 

είσοδο στην πισίνα από τη σκάλα. Ζητάμε να 

περπατήσουν στο χώρο της πισίνας αργά, να 

βγάλουν τις παντόφλες τους και στη συνέχεια να 

μπουν ένας-ένας  στην πισίνα, με ή χωρίς 

σωσίβιο, ανάλογα με το επίπεδο τους.  

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη βοήθεια και 

ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών που διστάζουν ή 

φοβούνται να μπουν στο νερό, και επαρκής 

χρόνος ώστε να αποφευχθούν αρνητικά 

συναισθήματα και βιώματα.  
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Εκμάθηση της αναπνοής 

 Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να πιάσουν 

την υπερχείλιση, να βυθίσουν το κεφάλι τους  

και να φυσήξουν μέσα στο νερό από το στόμα και 

τη μύτη. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχόμενα με 

εισπνοή έξω και εκπνοή κατά τον ίδιο τρόπο μέσα 

στο νερό. Δείτε το σχετικό βίντεο.  

 Στη συνέχεια ζητάμε να τεντώσουν το σώμα 

τους χτυπώντας τα πόδια και έπειτα να φυσήξουν 

μέσα στο νερό από το στόμα και τη μύτη. 

 

 

Οριζόντια θέση σώματος – κίνηση ποδιών 

Ζητάμε  από τους μαθητές/-τριες να 

τεντώσουν το σώμα τους χτυπώντας τα πόδια 

τους, κρατώντας  με τα χέρια τους τεντωμένα την 

υπερχείλιση, και έπειτα να φυσήξουν μέσα στο 

νερό από το στόμα και τη μύτη. Δίνεται έμφαση 

στο συντονισμό της κίνησης των ποδιών και της 

αναπνοής, με εκπνοή σε 3 χρόνους και εισπνοή 

σε 1 χρόνο.  

 

 

Επίπλευση με βοηθητικό εξοπλισμό (σωσίβιο ή μακαρονάκι) 

 Καθοδηγούμε τους μαθητές/-τριες πως να 

επιπλεύσουν, αφήνοντας πρώτα το ένα χέρι από 

την υπερχείλιση. Ζητάμε να τεντώσουν το σώμα 

τους, σε ύπτια ή σε πρηνή θέση, χτυπώντας τα 

πόδια και στη συνέχεια να αφήσουν και το άλλο 

χέρι. Αφού επιπλεύσουν για λίγο μπορούν να 

πιάνονται και να επαναλαμβάνουν την 

προσπάθειά τους, επιδιώκοντας κάθε φορά να 

μετακινηθούν  περισσότερα μέτρα. 

 Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και επαρκής 

χρόνος στους μαθητές/-τριες που αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στη δραστηριότητα, ενθαρρύ-

νοντάς τους και παρέχοντας κάθε δυνατή 

υποστήριξη.   
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Προώθηση στο νερό με χρήση της σανίδας – κινήσεις ποδιών ύπτιου  

 Δημιουργούμε συνθήκες επίπλευσης και 

προώθησης στο νερό με τη χρήση σανίδας στην 

ύπτια θέση. Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να 

τεντώνουν το σώμα τους (έχοντας την κοιλιά 

στην επιφάνεια) και να κτυπούν τα πόδια, χωρίς 

να λυγίζουν πολύ τα γόνατα. Δείτε το σχετικό 

βίντεο.  

 Ανάλογα με το επίπεδο κάθε μαθητή/-τριας 

ζητείται και ο ανάλογος συντονισμός της κίνησης 

των ποδιών. 

 

 

Προώθηση στο νερό με χρήση της σανίδας – κινήσεις ποδιών ελευθέρου  

Δημιουργούμε συνθήκες επίπλευσης και 

προώθησης στο νερό με τη χρήση σανίδας στην 

πρηνή θέση (θέση ελευθέρου), τεντώνοντας το 

σώμα και κτυπώντας τα πόδια. Ζητάμε η κίνηση 

των ποδιών να γίνεται από τα ισχία χωρίς να 

λυγίζουν πολύ τα γόνατα. 

Ανάλογα με το επίπεδο κάθε μαθητή/-τριας 

ζητείται ο ανάλογος συντονισμός της κίνησης των 

ποδιών. 

 

 

Προώθηση στο νερό με μακαρονάκι – κινήσεις ποδιών και χεριών σε ύπτια θέση 

 Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να 

τοποθετήσουν το μακαρονάκι στο ύψος της μέσης 

(σε ύπτια θέση) και να τεντώσουν το σώμα τους 

χτυπώντας τα πόδια. Σαν επόμενη άσκηση τους 

ζητάμε να εκτελέσουν ύπτιες περιφορές, πρώτα 

μόνο με το ένα χέρι, έπειτα μόνο με το άλλο και 

στη συνέχεια με τα δύο χέρια διαδοχικά. 
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Προώθηση στο νερό με μακαρονάκι – κινήσεις ποδιών και χεριών σε πρηνή θέση 

 Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να 

τοποθετήσουν το μακαρονάκι στο ύψος της 

κοιλιάς (σε θέση ελευθέρου) και να τεντώσουν το 

σώμα τους χτυπώντας τα πόδια. Σαν επόμενη 

άσκηση τους ζητάμε να εκτελέσουν πρόσθιες 

περιφορές, πρώτα μόνο με το ένα χέρι, έπειτα 

μόνο με το άλλο και στη συνέχεια με τα δύο 

χέρια διαδοχικά. 

 

 

Προώθηση στο νερό με τη χρήση σανίδας /μακαρονιού – κινήσεις  χεριών υπτίου  

 Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να 

τοποθετήσουν τη σανίδα κάτω από το κεφάλι τους 

σε ύπτια θέση και να τεντώσουν το σώμα τους 

χτυπώντας τα πόδια. Σαν επόμενη άσκηση τους 

ζητάμε να εκτελέσουν ύπτιες περιφορές, 

διαδοχικά, πρώτα με το ένα χέρι και στη 

συνέχεια με το άλλο, ενώ δείχνουμε συνεχώς απ’ 

έξω την κίνηση του χεριού. Στο τέλος ζητάμε να 

εκτελέσουν διαδοχικές κινήσεις με τα δύο χέρια, 

με ή χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό. 

 

 

Προώθηση στο νερό με τη χρήση σανίδας/μακαρονιού – κινήσεις χεριών ελευθέρου  

 Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να 

κρατήσουν με τεντωμένα χέρια τη σανίδα στην 

επιφάνεια του νερού και να τεντώσουν το σώμα 

τους σε πρηνή θέση χτυπώντας τα πόδια. Σαν 

επόμενη άσκηση τους ζητάμε να εκτελέσουν 

πρόσθιες περιφορές, διαδοχικά, πρώτα με το ένα 

χέρι και στη συνέχεια με το άλλο, ενώ δείχνουμε 

συνεχώς απ’ έξω την κίνηση του χεριού. Η 

εισπνοή γίνεται στην έξοδο του χεριού. Δείτε το 

σχετικό βίντεο.  

 Στο τέλος ζητάμε να εκτελέσουν διαδοχικές 

κινήσεις με τα δύο χέρια, με ή χωρίς βοηθητικό 

μέσο.  
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Εκμάθηση της κίνησης ποδιών προσθίου (βατραχάκι) 

 Οι μαθητές/-τριες πιάνουν την «διαδρομή» 

και την τοποθετούν κάτω από τα χέρια τους. 

Ζητάμε να μιμηθούν με τα πόδια τους την   

κίνηση «βατραχάκι», δηλ. να τεντώνουν το σώμα 

τους με κίνηση ποδιών προσθίου. Επισημαίνουμε 

ότι πρέπει να εκτελούν την κίνηση με αργό 

ρυθμό, χωρίς μεγάλη δύναμη. 

 

 

Προώθηση στο νερό με χρήση της σανίδας – κινήσεις ποδιών προσθίου 

Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο 

νερό με τη χρήση σανίδας στην πρηνή θέση και 

κινήσεις των ποδιών προσθίου («βατραχάκι»). 

Ζητάμε η συσπείρωση των ποδιών να γίνεται 

αργά με ανοικτά τα γόνατα, το κλότσημα των 

ποδιών και τέντωμα του σώματος με γρηγορότερη 

κίνηση. 

Ανάλογα με το επίπεδο κάθε μαθητή/-τριας 

ζητείται και ο ανάλογος συντονισμός της κίνησης 

των ποδιών. 

 

 

Προώθηση στο νερό  με ή χωρίς χρήση μακαρονιού  και κινήσεις προσθίου 

 Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες, ανάλογα 

με το επίπεδό τους, να τοποθετήσουν το 

μακαρονάκι στο ύψος του στήθους κάτω από τις 

μασχάλες τους και να τεντώνουν το σώμα τους 

εκτελώντας με τα πόδια τους την κίνηση 

«βατραχάκι». Στη συνέχεια τους ζητάμε να 

κάνουν κυκλικές κινήσεις των χεριών μέσα στο 

νερό, με φορά προς τα «έξω και κάτω». Δείτε το 

σχετικό βίντεο. 

 Ανάλογα με το επίπεδο κάθε μαθητή/-τριας 

ζητείται και ο ανάλογος συντονισμός των 

κινήσεων ποδιών – χεριών. 
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Είσοδος στο νερό με τα πόδια από την επιφάνεια της πισίνας 

Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να σταθούν 

στην άκρη της πισίνας όρθιοι με κλειστά τα 

πόδια και τα χέρια. Τους περιγράφουμε την 

είσοδο στο νερό με τα πόδια και τους 

επισημαίνουμε το φύσημα αέρα από τη μύτη και 

το στόμα κατά την είσοδο στο νερό. Στη συνέχεια 

ζητάμε να πηδήσουν με τα πόδια στο νερό, με ή 

χωρίς σωσίβιο ή τη χρήση μακαρονιού, ανάλογα 

με το επίπεδό τους. Δείτε το σχετικό βίντεο. 

 

 

Είσοδος στο νερό με τα πόδια από τον βατήρα εκκίνησης   

 Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να 

ανεβαίνουν ένας-ένας στον βατήρα εκκίνησης και 

να πραγματοποιούν την είσοδο στο νερό, με τον 

ίδιο τρόπο, όπως από την άκρη της πισίνας. 

Επισημαίνουμε πάλι το φύσημα αέρα από τη 

μύτη και το στόμα κατά την είσοδο στο νερό. Οι 

μαθητές/-τριες μπορούν να χρησιμοποιούν 

σωσίβιο ή μακαρονάκι, ανάλογα με το επίπεδό 

τους. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές που διστάζουν 

και τους παρέχουμε επαρκή χρόνο για να 

πηδήσουν στο νερό. 

 

 

Είσοδος στο νερό με το κεφάλι 

  Οι μαθητές/-τριες κάθονται στην εδραία θέση 

στην άκρη της πισίνας, με ή χωρίς τη χρήση 

μακαρονιού (ανάλογα με το επίπεδό τους), σε 

ετοιμότητα για είσοδο στο νερό. Πρώτα ζητάμε να 

έχουν τα χέρια τους ενωμένα στην ανάταση και 

το κεφάλι τους μέσα στα χέρια. Στη συνέχεια να 

κάνουν δίπλωση του σώματος και μόλις τα χέρια 

ακουμπήσουν την επιφάνεια του νερού να 

σπρώξουν με τα πόδια. Επισημαίνουμε ότι κατά 

την είσοδο στο νερό πρέπει να φυσήξουν αέρα 

από τη μύτη και το στόμα. 
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Είσοδος στο νερό με τα πόδια από ύψος (βατήρας 3 μ) 

 Ανεβαίνουμε προσεκτικά τη σκάλα του 

βατήρα των 3 μ. και ζητάμε από τους μαθητές/-

τριες να έλθουν ένας-ένας στην άκρη του βατήρα 

και να σταθούν με κλειστά πόδια και χέρια. 

Επισημαίνουμε ότι κατά την πτώση τους το σώμα 

πρέπει να κρατηθεί όρθιο με το βλέμμα μπροστά 

και τα πόδια ενωμένα και τεντωμένα. Κατά την 

είσοδο στο νερό πρέπει να φυσήξουν από τη μύτη 

και το στόμα. Στη συνέχεια, πραγματοποιώντας 

μια μικρή εισπνοή, γίνεται, με μικρό άλμα 

μπροστά από την όρθια θέση, η είσοδος στο νερό 

με τα πόδια. Δείτε το σχετικό βίντεο. 

 Ενθαρρύνουμε και βοηθάμε τους μαθητές/-

τριες στο άλμα τους από το βατήρα. Δεν πιέζουμε 

κανένα μαθητή/-τρια που εκδηλώνει άρνηση, 

αντιμετωπίζοντας την σαν φυσιολογική αναστολή 

και φοβία, που χρειάζεται χρόνο και περισσότερη 

εξοικείωση με το νερό. 

 

 

 

Εξάσκηση της άπνοιας κάτω από το νερό 

 Σε συνέχεια της εισόδου στο νερό με άλμα ή 

παράλληλα, διδάσκουμε την άπνοια και 

παραμονή των μαθητών/-τριών κάτω από το νερό 

για λίγα δευτερόλεπτα. Ζητάμε από τους 

μαθητές, αφού πάρουν μια βαθιά εισπνοή, να 

σπρώξουν με τα χέρια τους την υπερχείλιση ή τη 

διαδρομή, προσπαθώντας να φτάσουν το βυθό και 

να παραμείνουν για λίγα δευτερόλεπτα κάτω από 

την επιφάνεια του νερού.  

 Αυτό επαναλαμβάνεται κατά ομάδες 3-4 

μαθητών/-τριών με προσπάθεια να αυξηθεί ο 

χρόνος παραμονής τους κάτω από το νερό. 
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Μετακίνηση κάτω από το νερό 

 Ζητάμε από τους μαθητές-τριες να πάρουν 

ένας-ένας μια βαθιά εισπνοή και να βυθίσουν το 

σώμα τους στο νερό.  Στη συνέχεια να 

προσπαθήσουν να προωθηθούν κάτω από το νερό 

με κινήσεις προσθίου, που έχουν διδαχθεί. 

Δίνονται οδηγίες για τη βύθιση και τη θέση του 

σώματος κάτω από το νερό, το σπρώξιμο του 

σταθερού σημείου (τοίχος πισίνας), το κράτημα 

της αναπνοής και το γλίστρημα με κινήσεις των 

χεριών και των ποδιών. Δείτε το σχετικό βίντεο.  

 

 

Εκμάθηση επίπλευσης σε κάθετη θέση (ποδήλατο) 

Ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να έλθουν 

σε όρθια θέση και να προσπαθήσουν να 

επιπλέουν στο νερό, κάνοντας περιστροφικές 

κινήσεις των χεριών και των ποδιών, ασκώντας 

πίεση (σπρώξιμο) προς τα κάτω. Ζητάμε να 

μιμηθούν την κίνηση του ποδηλάτου στα πόδια 

και ταυτόχρονα να  «σπρώχνουν» το νερό εναλλάξ 

με τα χέρια προς τα κάτω και έξω.   

 

 

Χειρισμός μπάλας με ή χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 

 Για τη γνωριμία των μαθητών/-τριών με την 

υδατοσφαίριση (και τα παιχνίδια στο νερό με 

μπάλα) ζητάμε από τους μαθητές/-τριες να 

κρατούν με το ένα χέρι την μπάλα έξω από το 

νερό, επιπλέοντας σε κάθετη θέση ή 

ακουμπώντας με το άλλο χέρι στην υπερχείλιση 

ή τη διαδρομή. Στη συνέχεια να την πετούν σε 

μικρό ύψος προς τα πάνω, ώστε η μπάλα να 

πέφτει μπροστά τους, να την πιάνουν και να 

επαναλαμβάνουν την άσκηση.  

 Στο τέλος, ζητάμε οι μαθητές/-τριες να 

τοποθετηθούν στο πλάτος μιας ή δύο διαδρομών 

αντιμέτωποι σε ζευγάρια και ο ένας να πετάει 
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την μπάλα μπροστά στον άλλο. Ανάλογα με το 

επίπεδό τους, χρησιμοποιούν βοηθητικό 

εξοπλισμό ή ακουμπούν το ένα χέρι στη διαδρομή 

ή την υπερχείλιση. 

 

 

Οδήγημα της μπάλας στο νερό με ή χωρίς βοηθητικό εξοπλισμό 

Εξασκούμε τους μαθητές/-τριες στην 

προώθηση της μπάλας στο νερό, με ή χωρίς 

βοηθητικό εξοπλισμό ανάλογα με το επίπεδο 

τους. Ζητάμε να έχουν την μπάλα μπροστά στο 

κεφάλι τους και να προωθούνται με κινήσεις 

ελευθέρου. Προσπαθούν να διατηρούν την μπάλα 

μπροστά στο κεφάλι και ανάμεσα στα χέρια τους.  

 

 

 

Οδηγίες και ενέργειες  αυτοπροστασίας 

 Ενημερώνουμε τους μαθητές/-τριες για τους 

βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας στο νερό και 

για την υιοθέτηση ανάλογης συμπεριφοράς.  

 Οι μαθητές/-τριες πρέπει να μάθουν να 

ζητάνε βοήθεια από τον υπεύθυνο, να μην 

κολυμπάνε χωρίς επίβλεψη, να υπολογίζουν το 

χρόνο από το φαγητό πριν κολυμπήσουν και να 

πιάνονται στις διαδρομές ή την υπερχείλιση όταν 

αισθάνονται κούραση ή δυσκολία στην αναπνοή. 

Επισημαίνουμε την προσοχή τους για την 

αποφυγή των τραυματισμών (ιδιαίτερα εκτός 

πισίνας), για την αποφυγή της κούρασης με το 

ήρεμο και ξεκούραστο κολύμπι και για τον 

έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος, με έξοδο 

από το νερό όταν αρχίσουν να αισθάνονται κρύο.   

 Οι οδηγίες δίνονται τόσο έξω από την 

πισίνα όσο και κατά την διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων στο νερό. 
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Ενέργειες για τη βοήθεια άλλων ατόμων 

Ενημερώνουμε τους μαθητές/τριες ότι 

πρέπει να μάθουν να ζητάνε βοήθεια από τον 

υπεύθυνο της πισίνας, της ακτής ή γενικά από 

ενήλικες, αν αντιληφθούν ότι κάποιο άτομο  

χρειάζεται βοήθεια.  

Στην περίπτωση που χρειαστεί κάποιος 

μαθητής/-τρια ή φίλος τους άμεση βοήθεια στο 

νερό μπορούν να τον τραβήξουν με το χέρι ή με 

βοηθητικό εξοπλισμό εφ’ όσον κρατιούνται από 

σταθερό σημείο της πισίνας. Έξω από το νερό, 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν  ναυαγοσωστικά 

μέσα (εφόσον υπάρχουν), μέχρι να έρθει βοήθεια.  

Δεν πλησιάζουν ποτέ κολυμπώντας άλλο άτομο 

που ζητάει βοήθεια. 

 

 

 Όπως γίνεται κατανοητό, τα περιεχόμενα και οι διδακτικές ενέργειες στη 

διδασκαλία της κολύμβησης στο σχολείο έχουν μια απλοϊκή προσέγγιση και δεν 

υπεισέρχονται σε λεπτομέρειες της τεχνικής, ούτε σε πολλές απαιτήσεις του 

συντονισμού των κινήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή ωστόσο δίνεται στους κανόνες 

ασφάλειας και υγιεινής και στη συμπεριφορά των μαθητών/-τριών που σχετίζεται 

μ’ αυτούς. Οι διδακτικές προσεγγίσεις έχουν έντονα παιδαγωγική διάσταση και 

συνδυάζονται με την ενθάρρυνση, την παρακίνηση, την υποστήριξη και τον 

καθορισμό ατομικών μαθησιακών στόχων. Η διδασκαλία διαφοροποιείται και 

εξατομικεύεται, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών/-τριών.  

 Η τεχνική τελειότητα και ο ακριβής συντονισμός των κινήσεων, παρ’ όλο που 

δεν περιλαμβάνονται στους διδακτικούς στόχους της διδασκαλίας της κολύμβησης 

στο σχολείο, εντούτοις αποτελούν την αφετηρία και τη βάση για τις σωστές και 

εύστοχες διδακτικές οδηγίες που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς.  Επιβάλλεται 

λοιπόν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Φ.Α. να γνωρίζουν καλά όλες τις λεπτομέρειες 

των κινήσεων (τεχνική), καθώς και τον συντονισμό των κινήσεων του σώματος στο 

νερό [3,7,8,9,10,14,15,17,20,23,24,25,28,30,32,35,36]. Για το λόγο αυτό 

παρατίθεται στη συνέχεια η σύνοψη της τεχνικής των τριών στυλ, που 

περιλαμβάνονται στη διδασκαλία της κολύμβησης στα σχολεία. 
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Σύνοψη της τεχνικής στο ύπτιο [πηγή 35]  
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Σύνοψη της τεχνικής στο ελεύθερο [πηγή 35] 
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Σύνοψη της τεχνικής στο πρόσθιο [πηγή 35] 

 

 



 

 52  

 

Προγραμματισμός των μαθημάτων 

 

  Ο προγραμματισμός των μαθημάτων κολύμβησης στα σχολεία ακολουθεί μια 

κλιμάκωση των διδακτικών στόχων και των κινητικών περιεχομένων λαμβάνοντας 

υπόψη τις παρακάτω αρχές: 

 «Από τα εύκολα στα δύσκολα» 

 «Από τα απλά στα σύνθετα» 

 «Από τα γνωστά στα άγνωστα» 

 «Από τα γενικά στα ειδικά» 

 «Από τα λίγα στα πολλά» 

 Ανάλογα με το επίπεδο κάθε φορά των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν 

προσαρμόζεται σε εποικοδομητική βάση η παραμονή/επιμονή σε συγκεκριμένους 

στόχους και η μετάβαση στους επόμενους. Ανάλογα επίσης με τη διαφοροποίηση 

του επιπέδου  των μαθητών/-τριών σε κάθε τμήμα εφαρμόζεται μια 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη κατά ομάδες μαθητών/-τριών σε 

«χαμηλότερους» και «υψηλότερους» διδακτικούς στόχους.  

 Ο προγραμματισμός λοιπόν των μαθημάτων κολύμβησης μπορεί να έχει μια 

ιδιαίτερη κλιμάκωση διδακτικών στόχων και κινητικών περιεχομένων ανάλογα με 

το επίπεδο και την ηλικία των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν. Ωστόσο σε κάθε 

μάθημα θα πρέπει να παρέχεται ένα ευρύτερο φάσμα στόχων και περιεχομένων, το 

οποίο θα επιτρέπει μια «εσωτερική» διαφοροποίηση στη διδασκαλία κατά ομάδες 

(εφ’ όσον χρειάζεται). Ενδεικτικά παρατίθεται ο προγραμματισμός των 10 

μαθημάτων κολύμβησης που εφαρμόζεται σε γενικές γραμμές στη διδασκαλία της 

κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία των Σερρών: 

 

1ο Μάθημα:  «Εξοικείωση με τον χώρο της πισίνας,  επίπλευση και προώθηση του 

σώματος στο νερό»  

 Ενημέρωση και εξοικείωση με τον χώρο του κολυμβητηρίου και της πισίνας. 

 Εξάσκηση στην επίπλευση και προώθηση στο νερό με βοηθητικά μέσα. 

 Εξάσκηση στην κίνηση ποδιών ελευθέρου και υπτίου. 

 

2ο Μάθημα:  «Επίπλευση και προώθηση, κινήσεις ποδιών και αναπνοή στο νερό»  
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 Βελτίωση της επίπλευσης και προώθησης στο νερό με και χωρίς βοηθητικά 

μέσα. 

 Εξάσκηση στην κίνηση ποδιών ελευθέρου και υπτίου. 

 Εκμάθηση και εξάσκηση της αναπνοής στο νερό. 

 

3ο Μάθημα:  «Βελτίωση της κίνησης των ποδιών, εξάσκηση της αναπνοής και 

κινήσεις των χεριών»  

 Βελτίωση της κίνησης ποδιών ελευθέρου και υπτίου. 

 Εξάσκηση της αναπνοής στο νερό. 

 Εκμάθηση και εξάσκηση της κίνησης χεριών υπτίου. 

 Εκμάθηση και εξάσκηση της κίνησης χεριών ελευθέρου.  

 

4ο Μάθημα:  «Βελτίωση της κίνησης των ποδιών και χεριών ελευθέρου και υπτίου, 

είσοδος στο νερό με τα πόδια»  

 Βελτίωση της κίνησης ποδιών ελευθέρου και ύπτιου. 

 Βελτίωση της κίνησης χεριών ελευθέρου. 

 Βελτίωση της κίνησης χεριών υπτίου. 

 Γνωριμία - εξοικείωση της εισόδου στο νερό με τα πόδια. 

 

5ο Μάθημα:  «Συντονισμός των κινήσεων ελευθέρου και υπτίου, εξάσκηση στην 

είσοδο στο νερό με τα πόδια»  

 Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία και στον συντονισμό των κινήσεων ελευθέρου. 

 Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία και στον συντονισμό των κινήσεων υπτίου. 

 Βελτίωση της αναπνευστικής ικανότητας στο νερό. 

 Εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με τα πόδια. 

 

6ο Μάθημα:  «Βελτίωση του συντονισμού των κινήσεων ελευθέρου – υπτίου και της 

εισόδου στο νερό με τα πόδια»   

 Βελτίωση των βασικών στοιχείων και του συντονισμού κινήσεων του ελευθέρου. 

 Βελτίωση των βασικών στοιχείων και του συντονισμού κινήσεων του υπτίου. 

 Βελτίωση της εισόδου στο νερό με τα πόδια. 

 Είσοδος στο νερό από βατήρα 3 μέτρων. 
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7ο Μάθημα:  «Εκμάθηση των κινήσεων ποδιών και χεριών προσθίου, είσοδος στο 

νερό με το κεφάλι»  

 Διδασκαλία και εξάσκηση της κίνησης ποδιών προσθίου. 

 Διδασκαλία και εξάσκηση της κίνησης χεριών προσθίου. 

 Γνωριμία - εξοικείωση της εισόδου στο νερό με το κεφάλι. 

 

8ο Μάθημα:  «Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο 

και εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με το κεφάλι»  

 Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ελεύθερο. 

 Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ύπτιο. 

 Εξάσκηση στα βασικά στοιχεία του προσθίου. 

 Εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με το κεφάλι και στο γλίστρημα κάτω από το 

νερό.  

 

9ο Μάθημα:  «Γνωριμία με την υδατοσφαίριση (water polo)» 

 Γνωριμία - εξοικείωση με βασικές κινήσεις της υδατοσφαίρισης. 

 Εξοικείωση με τον χειρισμό της μπάλας στο νερό, προώθηση (κοντρόλ) και 

πάσα. 

 Παιγνιώδεις μορφές πάσας και σουτ. 

 Παιχνίδι υδατοσφαίρισης με ελάχιστους περιορισμούς κανονισμών. 

 

10ο Μάθημα:  «Στοιχεία ναυαγοσωστικής, επανάληψη στοιχείων τεχνικής 

ελευθέρου, υπτίου και προσθίου, κατάδυση από τον βατήρα των 3 μέτρων» 

 Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία αυτοπροστασίας και ναυαγοσωστικής (πρόληψη - 

συμπεριφορά).  

 Εξοικείωση με την άπνοια και την υποβρύχια προώθηση. 

 Επανάληψη στοιχείων τεχνικής ελευθέρου, υπτίου και προσθίου. 

 Κατάδυση από βατήρα 3 μέτρων (είσοδος με τα πόδια). 



 

 

 

 

 

 

Σχέδια Μαθημάτων 

Κολύμβησης  

  

10 Ενδεικτικά Σχέδια Μαθημάτων 

Κολύμβησης για το Δημοτικό Σχολείο 

 

(σε αγωνιστική πισίνα, χωρίς πισίνα εκμάθησης) 
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Σχέδιο 1
ου

 Μαθήματος Κολύμβησης 

Θέματα:  Εξοικείωση με τον χώρο της πισίνας,  επίπλευση και προώθηση του σώματος στο νερό 

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 1. Εξοικείωση με 

τον χώρο του 

κολυμβητηρίου και 

της πισίνας. 

      

2.  Εξοικείωση στην 

αναπνοή, επίπλευση 

και προώθηση στο 

νερό με βοηθητικά 

μέσα. 

3.  Εκμάθηση της κίνησης 

των ποδιών ελεύθερου-

ύπτιου. 

 

4. Κατανόηση της  

οριζόντιας θέσης του 

σώματος στην επιφάνεια   

του νερού. 

1. σφυρίχτρα 

 

2. σανίδες 

 

3. μακαρονάκια 

 

4. σωσίβια 

 

 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

να  κινούνται  με  ασφάλεια  στην 

πισίνα. 

2.  Να μάθουν να επιπλέουν στο 

νερό στην οριζόντια θέση, με ή 

χωρίς σωσίβια.  

3. Να εκπνέουν μέσα στο νερό.  

4. Να προωθούνται στο νερό με 

χρήση σανίδας στην πρηνή  και 

ύπτια θέση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

νο
ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Υποδοχή των μαθητών και ενημέρωση για τους κανόνες 

χρήσης των χώρων του κολυμβητηρίου.  

•  Χρήση των αποδυτηρίων, συγκέντρωση, καταμέτρηση, 

ανακοίνωση του θέματος «σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τις 

κινήσεις των ποδιών-χεριών και τη θέση του σώματος στο 

νερό». 

•  Σύνταξη των μαθητών σε μονή σειρά– οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου στην πισίνα. 

•  Διάγνωση των πλευστικών δυνατοτήτων των μαθητών και του 

επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεών τους στην κολύμβηση. 

 

10΄ 

 

8΄ 

 

 

2΄ 

 

4΄ 

 

Υποδοχή των μαθητών και 

συνοδών στην κερκίδα. 

    

 

 

Συγκέντρωση των μαθητών στο 

χώρο της πισίνας. 

 

 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

•  Ζητάμε να περπατήσουν στο χώρο της πισίνας αργά, 

μαθαίνοντας την διαδικασία ήδη στα ντους. 

  

•  Είσοδος στην πισίνα με σωσίβια ανάλογα με το επίπεδο τους. 

 

•  Ζητάμε να πιάσουν την υπερχείλιση και να φυσήξουν μέσα 

στο νερό με «σφύριγμα».  Στη συνέχεια να τεντώσουν το σώμα 

τους χτυπώντας τα πόδια και έπειτα να φυσήξουν μέσα στο 

νερό. Δίνεται έμφαση στο συντονισμό των ποδιών και της 

αναπνοής  με «σφύριγμα». 

    

• Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με χρήση της 

σανίδας και με μακαρονάκι,  ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή, 

στην πρηνή και στην ύπτια θέση, με κινήσεις των ποδιών, σε 

25μ Χ 5  ή  12,5μ Χ 5. 

 

 

6΄ 

 

 

 

 

10΄ 

 

 

 

 

 

12΄ 

 

 

---------------- πισίνα 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 

 

 

 

-----------------25μ-------------- 

--------------12,5 μ ------------- 

 

 

 

 

 
 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς • Ερωτάται το τμήμα αν έγινε κατανοητό ότι πρέπει να 

τεντώνουν το σώμα χτυπώντας τα πόδια και μετά να φυσούν 

μέσα στο νερό. Ερευνάται  αν υπάρχει κάποιος μαθητής/ -τρια 

που δεν το κατανόησε.  

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα, στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά.  Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το μάθημα».    

 

3΄ 

 

 

 

5΄ 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του  μαθήματος.                                                              

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 
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Σχέδιο 2ου Μαθήματος Κολύμβησης 

 Θέματα:    Επίπλευση και προώθηση, κινήσεις ποδιών και αναπνοή στο νερό 

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

1.   Εκμάθηση της 

αναπνοής στο νερό. 

2.    Εξάσκηση στην 

επίπλευση και στη 

προώθηση στο νερό με  

βοηθητικά μέσα. 

3. Εξάσκηση στην κίνηση 

ποδιών ελεύθερου-ύπτιου. 

  

4.  Κατανόηση της 

οριζόντιας θέσης του 

σώματος στην επιφάνεια του 

νερού με αναπνοές. 

1. σφυρίχτρα 

 

2. σανίδες 

 

3. μακαρονάκια 

 

4. σωσίβια 

 

 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

να κινούν τα πόδια τους στα 

«στυλ» ελευθέρου-υπτίου. 

2.  Να μάθουν να επιπλέουν στο 

νερό στην οριζόντια θέση με 

αναπνοές. 

3.  Να προωθούνται στο νερό με 

τη χρήση της σανίδας στην πρηνή  

με (αναπνοές) και στην ύπτια 

θέση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

νο
ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με τις κινήσεις των ποδιών 

και την θέση του σώματος στο νερό με αναπνοές». 

• Σύνταξη των μαθητών σε μονή σειρά– οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου στην πισίνα. 

•  Διάγνωση των πλευστικών δυνατοτήτων των μαθητών και του 

επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων σε σχέση με τις κινήσεις των 

ποδιών-χεριών και την θέση του σώματος στο νερό με αναπνοές. 

Είσοδος στην πισίνα με σωσίβια ανάλογα με το επίπεδο τους. 

 

4΄ 

 

4΄ 

 

 

10΄ 

  

Σύνταξη των μαθητών σε μονή 

σειρά στις δύο η και τρείς σκάλες 

τις πισίνας. 

 
 

Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

•  Οι μαθητές σε όρθια θέση πιασμένοι από την  υπερχείλιση 

βάζουν το κεφάλι τους μέσα στο νερό εκπνέοντας και το 

βγάζουν για εισπνοή, σε τρείς και ένα χρόνο αντίστοιχα.     

 

•  Ζητάμε να πιάσουν την υπερχείλιση ή σανίδα και να 

τεντώσουν το σώμα τους χτυπώντας τα πόδια τους (πόδια 

ελεύθερο) και έπειτα να φυσήξουν μέσα στο νερό, με εισπνοή σε 

δεύτερο χρόνο. Δίνεται έμφαση στο συντονισμό των ποδιών και 

της αναπνοής. Η ίδια άσκηση με μακαρονάκι  σε 25μ Χ 5 ή 

12,5μ Χ 5. 

    

• Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με χρήση της 

σανίδας και με μακαρονάκι στην ύπτια θέση (ανάλογα με το 

επίπεδο του μαθητή) με συντονισμό των ποδιών, σε 25μ Χ 5 ή  

12,5μ Χ 5. 

 

6΄ 

 

 

 

 

12΄ 

 

 

 

 

 

12΄ 

 

-------------------------πισίνα 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 

 

 

 

--------------- 25μ -------------- 

---------------12,5μ ------------- 

 

 

 

 

 
 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς 

• Ερωτάται το  τμήμα  αν έγινε κατανοητό ότι πρέπει να 

τεντώνουν το σώμα χτυπώντας τα πόδια τους και μετά να 

φυσούν μέσα στο νερό στη θέση του ελεύθερου και του ύπτιου. 

Στη συνέχεια αν υπάρχει κάποιος μαθητής/-τρια που δεν το 

κατανόησε.  

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα,  στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά . Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το  μάθημα».    

 

4΄ 

 

 

 

 

8΄ 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του  μαθήματος.                                                              

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 
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Σχέδιο 3ου Μαθήματος Κολύμβησης 

 Θέματα:  Βελτίωση της κίνησης των ποδιών, εξάσκηση της αναπνοής και κινήσεις των χεριών  

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

1   Εξάσκηση της 

κίνησης των ποδιών 

ελεύθερου-ύπτιου. 

  

2.  Εκμάθηση της 

κίνησης των χεριών 

ελευθέρου και υπτίου. 

 

3.  Εξάσκηση της 

αναπνοής στο νερό. 

 4.  Εξάσκηση της 

αναπνοής με σανίδα  

  (στοιχεία ελευθέρου). 

  

 5.  Εξάσκηση στην 

προώθηση στο νερό με 

σανίδα και κινήσεις 

ποδιών-χεριών 

ελευθέρου και ύπτιου. 

1. σφυρίχτρα 

 

2. σανίδες 

 

3. μακαρονάκια 

 

4. σωσίβια 

 

 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

την κίνηση των ποδιών τους στα 

«στυλ» ελεύθερου-ύπτιου. 

2.  Να μάθουν να προωθούνται 

στο νερό στην οριζόντια θέση σε 

ελεύθερο και ύπτιο στυλ, με ή 

χωρίς βοηθητικά μέσα. 

3.  Να προωθούνται στο νερό με 

χρήση σανίδας στην ύπτια θέση 

και στο ελεύθερο με αναπνοές. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

ν
ο

ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με τις κινήσεις των ποδιών-

χεριών στο ελεύθερο και τη θέση του σώματος στο νερό με 

αναπνοές». 

• Σύνταξη των μαθητών σε μονή σειρά– οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου στην πισίνα. 

•  Διάγνωση των πλευστικών δυνατοτήτων των μαθητών και του 

επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων σε σχέση με τις κινήσεις των 

ποδιών-χεριών στο ελεύθερο  και την θέση του σώματος στο 

νερό με αναπνοές. Είσοδος στην πισίνα με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους.  

 

4΄ 

 

 

4΄ 

 

 

8΄ 

 

Σύνταξη των μαθητών σε μονή 

σειρά στις δύο η και τρείς σκάλες 

τις πισίνας.  

 

 
 

Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

•  Οι μαθητές σε όρθια θέση πιασμένοι από την  υπερχείλιση 

βάζουν το κεφάλι τους μέσα στο νερό εκπνέοντας και το 

βγάζουν για εισπνοή, σε τρείς και ένα χρόνο αντίστοιχα.     

 

•  Ζητάμε να πιάσουν την σανίδα και να τεντώσουν το σώμα 

τους χτυπώντας τα πόδια (πόδια ελεύθερο), έπειτα να φυσήξουν 

μέσα στο νερό, με εισπνοή σε δεύτερο χρόνο. Δίνεται έμφαση 

στο συντονισμό των ποδιών και της αναπνοής. Η ίδια άσκηση με 

μακαρονάκι  σε 25μ Χ 5 ή  12,5μ Χ 5. 

    

• Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με την χρήση 

σανίδας και με μακαρονάκι, στην ύπτια θέση, με συντονισμό 

των ποδιών και περιφορές των χεριών, ανάλογα με το επίπεδο 

του μαθητή, σε 25μ Χ 5 ή  12,5μ Χ 5. Η ίδια άσκηση σε πρηνή 

θέση μαθαίνοντας χέρι/ρια ελεύθερο με τη χρήση σανίδας, σε 

25μ Χ 2 ή  12,5μ Χ 2. 

 

 

8΄ 

 

 

 

10΄ 

 

 

 

 

 

14΄ 

 πισίνα 

º   º   º   º   º   º   º   º   º   º 
 

 

 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | « 

----------------25μ--------------- 

-------------12,5μ---------- 

 

 

 

 

 

 
 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς 

• Ερωτάται το  τμήμα  αν έγινε κατανοητό ότι πρέπει να 

τεντώνουν το σώμα χτυπώντας τα πόδια και έπειτα να φυσούν 

μέσα στο νερό στη θέση του ελευθέρου. Στη συνέχεια αν 

υπάρχει κάποιος μαθητής/-τρια που δεν κατανόησε την θέση-

κίνηση «χέρι ελεύθερο» και «χέρι ύπτιο».  

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα, στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά. Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το  μάθημα».    

 

4΄ 

 

 

 

 

8΄ 

 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του  μαθήματος.                                                              

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 

file:///C:/Users/ADanis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E5Q48FG5/Νέος%20φάκελος/εικονες/ποδια%20ελευθερο.jpg
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Σχέδιο 4ου Μαθήματος Κολύμβησης 

 Θέματα:  Βελτίωση της κίνησης των ποδιών και χεριών ελευθέρου και υπτίου, είσοδος στο νερό με τα 

πόδια  

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

1. Βελτίωση της 

κίνησης των ποδιών -

χεριών ελευθέρου και 

υπτίου. 

 

2. Γνωριμία και 

εξοικείωση της εισόδου 

στο νερό με τα πόδια. 

3. Βελτίωση της κίνησης 

χεριών ελευθέρου. 

  

4.  Βελτίωση της κίνησης 

των χεριών υπτίου. 

  

 5. Εξοικείωση με την 

αναπνοή στο ελεύθερο. 

1. σφυρίχτρα 

 

2. σανίδες 

 

3. μακαρονάκια 

 

4. σωσίβια 

 

5. βατήρες 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

την κίνηση χεριών ελευθέρου. 

2.  Να μάθουν την κίνηση των 

χεριών στο ύπτιο. 

3. Να εξοικειωθούν με την 

αναπνοή στο ελεύθερο. 

3. Να πέφτουν από μικρό ύψος και 

από τον βατήρα στο νερό με τα 

πόδια.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

ν
ο

ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με τις κινήσεις των ποδιών-

χεριών ελευθέρου και υπτίου και το πήδημα στο νερό με τα 

πόδια». 

• Σύνταξη των μαθητών σε μονή σειρά– οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου στην πισίνα. 

•  Διάγνωση των κινήσεων ελευθέρου/υπτίου των μαθητών και 

του επιπέδου  γνώσεων σε σχέση με τις κινήσεις των χεριών και 

την θέση του σώματος στο νερό. 

 

4΄ 

 

 

4΄ 

 

 

8΄ 

 

 

 

Σύνταξη των μαθητών σε μονή 

σειρά στις δύο η και τρείς σκάλες 

τις πισίνας. 

    

Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

•   Ζητάμε να πιάσουν τη σανίδα και να τεντώσουν το σώμα τους 

χτυπώντας τα πόδια τους (πόδια ελεύθερο). Έπειτα να 

εκτελέσουν περιφορές με το ένα χέρι κρατώντας τη σανίδα 
(εισπνοή στην έξοδο του χεριού) 25μ Χ 5. 

    

•   Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με χρήση της 

σανίδας και με μακαρονάκι, στην ύπτια θέση, ανάλογα με το 

επίπεδο του μαθητή με συντονισμό των ποδιών και περιοδικά 

επαναλαμβανόμενη κίνηση χεριού, σε 25μ Χ 5 ή  12,5μ Χ 5. Η 

ίδια άσκηση σε πρηνή θέση μαθαίνοντας χέρι/ρια ελεύθερο με 

τη χρήση της σανίδας, σε 25μ Χ 2 ή  12,5μ Χ 2. 

   

• Είσοδος στο νερό από την εδραία θέση στην άκρη της πισίνας 

με την χρήση μακαρονιού ανάλογα με το επίπεδο. Στη συνέχεια 

είσοδος στο νερό από τον βατήρα εκκίνησης (χρήση μακαρονιού 

ανάλογα με το επίπεδο)  Χ 3 σε κάθε άσκηση. 

 

 

8΄ 

 

 

 

 

 

12΄ 

 

 

 

 

12΄ 

 

                                             πισίνα 

----------------25μ--------------- 

---------------12,5μ-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς 

• Ερωτάται το  τμήμα  αν έγινε κατανοητό ότι πρέπει να 

τεντώνουν το σώμα χτυπώντας τα πόδια και έπειτα να εκτελούν 

πρόσθιες ή ύπτιες περιφορές με το ένα χέρι. Στη συνέχεια αν 

υπάρχει κάποιος μαθητής/ -τρια που δεν το κατανόησε.  

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα, στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά. Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το  μάθημα».    

 

 

4΄ 

 

 

 

8΄ 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του  μαθήματος.                                                              

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 
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Σχέδιο 5ου Μαθήματος Κολύμβησης 

Θέματα:   Συντονισμός των κινήσεων ελευθέρου και υπτίου, εξάσκηση στην είσοδο στο νερό με τα 

πόδια  

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

1.  Εξάσκηση στα 

βασικά στοιχεία του 

ελεύθερου και  υπτίου. 

 

2.   Βελτίωση της 

αναπνευστικής 

ικανότητας στο νερό. 

 

3. Εξάσκηση της 

εισόδου στο νερό με τα 

πόδια. 

3. Βελτίωση του 

συντονισμού χεριών- 

ποδιών ελευθέρου. 

  

4. Βελτίωση  του 

συντονισμού χεριών- 

ποδιών υπτίου. 

 

  

 

1. σφυρίχτρα 

 

2. σανίδες 

 

3. μακαρονάκια 

 

4. σωσίβια 

 

5. βατήρες 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

το συντονισμό χεριών-ποδιών 

ελευθέρου. 

2.  Να μάθουν το συντονισμό 

χεριών-ποδιών  υπτίου. 

3.  Να βελτιώσουν την αναπνευ-

στική τους ικανότητα στο νερό. 

4. Να πέφτουν από μικρό ύψος και 

από τον βατήρα στο νερό με τα 

πόδια.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

ν
ο

ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με τον συντονισμό των 

κινήσεων ελευθέρου-υπτίου και με άλματα στο νερό με τα 

πόδια». 

• Σύνταξη των μαθητών σε μονή σειρά– οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου στην πισίνα. 

•  Αξιολόγηση των κινήσεων ελευθέρου/υπτίου των μαθητών 

και του επιπέδου  γνώσεων σε σχέση με τις κινήσεις των χεριών-

ποδιών και τον συντονισμό τους. 

 

4΄ 

 

 

4΄ 

 

 

8΄ 

 

 

Σύνταξη των μαθητών σε μονή 

σειρά στις δύο η και τρείς σκάλες 

τις πισίνας.  

    

Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

•   Ζητάμε να πιάσουν την σανίδα και να τεντώσουν το σώμα 

τους χτυπώντας τα πόδια τους (πόδια ελεύθερο) και έπειτα να 

εκτελέσουν πρόσθιες περιφορές με τα δύο χέρια διαδοχικά 

κρατώντας τη σανίδα (εισπνοή στην έξοδο του χεριού),  25μ Χ 

5. 

•   Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με χρήση της 

σανίδας και με μακαρονάκι στην ύπτια θέση, ανάλογα με το 

επίπεδο του μαθητή, με συντονισμό των ποδιών/χεριών, σε 25μ 

Χ 5 ή  12,5μ Χ 5.    

• Είσοδος στο νερό από την όρθια θέση στην άκρη της πισίνας, 

με την χρήση μακαρονιού ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. 

Είσοδος στο νερό και από τον βατήρα εκκίνησης (χρήση 

μακαρονιού ανάλογα με το επίπεδο). Σε κάθε άλμα φυσούν 

δυνατά από το στόμα και την μύτη.  Χ 3 σε κάθε άσκηση. 

 

 

8΄ 

 

 

 

10΄ 

 

 

 

 

14΄ 

Πισίνα 

----------------25μ-------------- 

-------------12,5μ--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς 

• Ερωτάται το  τμήμα  αν έγινε κατανοητό ότι πρέπει να 

τεντώνουν το σώμα χτυπώντας τα πόδια (πόδια ελεύθερο/ύπτιο) 

και έπειτα να εκτελούν πρόσθιες/ύπτιες περιφορές με τα δύο 

χέρια εφαρμόζοντας κολυμβητική «αναπνοή». Στη συνέχεια αν 

υπάρχει κάποιος μαθητής/-τρια που δεν το κατανόησε.  

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα, στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά. Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το  μάθημα».    

 

 

4΄ 

 

 

 

 

8΄ 

 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του  μαθήματος.                                                              

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 
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Σχέδιο 6ου Μαθήματος Κολύμβησης 

Θέματα:   Βελτίωση του συντονισμού των κινήσεων ελευθέρου -υπτίου  και της εισόδου στο νερό 

με τα πόδια 

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 1.  Βελτίωση βασικών 

στοιχείων και του 

συντονισμού των 

κινήσεων στο ελεύθερο 

και ύπτιο. 

 

2.  Βελτίωση της 

εισόδου στο νερό με τα 

πόδια. 

3. Βελτίωση του 

συντονισμού χεριών 

ελεύθερου και ύπτιου. 

 

4.  Βελτίωση του 

συντονισμού χεριών- ποδιών 

ελεύθερου και ύπτιου. 

 

5.  Εξοικείωση με τη πτώση 

στο νερό από ύψος. 

1. σφυρίχτρα 

 

2. σανίδες 

 

3. μακαρονάκια 

 

4. σωσίβια 

 

5. βατήρας 3μ 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

τον συντονισμό χεριών-ποδιών 

ελευθέρου και υπτίου. 

 

2.  Να μάθουν  να προωθούνται 

στο νερό στην  ύπτια και  πρηνή 

θέση (με αναπνοή). 

 

3. Να πέφτουν από 3μ ύψος  στο 

νερό με τα πόδια.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

νο
ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με τη βελτίωση του 

συντονισμού στο ελεύθερο-ύπτιο και το πήδημα στο νερό από 

ψηλά». 

• Σύνταξη των μαθητών σε μονή σειρά– οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου στην πισίνα. 

•  Αξιολόγηση των κινήσεων ελεύθερου και υπτίου των 

μαθητών και του επιπέδου  γνώσεων σε σχέση με τις κινήσεις 

των χεριών-ποδιών και τον συντονισμό τους. 

 

4΄ 

 

 

2΄ 

 

 

4΄ 

 

 

 

Σύνταξη των μαθητών σε μονή 

σειρά στις δύο η και τρείς σκάλες 

τις πισίνας. 

  

Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

•   Ζητάμε να πιάσουν τη σανίδα σε θέση «μαξιλαράκι» και να 

τεντώσουν το σώμα τους χτυπώντας τα πόδια (πόδια ύπτιο), 

έπειτα να εκτελέσουν ύπτιες περιφορές, πρώτα μόνο με το ένα 

χέρι και στη συνέχεια  διαδοχικά με τα δύο χέρια κρατώντας την 

σανίδα, (25μ Χ 5) Χ 2.  

•   Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με χρήση της 

σανίδας και με μακαρονάκι, στην ύπτια θέση, ανάλογα με το 

επίπεδο των μαθητών με συντονισμό των ποδιών/χεριών,  σε 

25μ Χ 3 ή  12,5μ Χ 3. Η ίδια άσκηση σε πρηνή θέση, με 

συντονισμό ποδιών και χεριών ελευθέρου, σε 25μ Χ 3 ή  12,5μ 

Χ 3. 

• Είσοδος στο νερό από την όρθια θέση στην άκρη της πισίνας 

με χρήση μακαρονιού, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών.  

Στη συνέχεια είσοδος στο νερό από τον βατήρα εκκίνησης. 

Είσοδος με τα πόδια από τον βατήρα 3μ,  Χ 3 εισόδους. 

 

 

14΄ 

 

 

 

 

10΄ 

 

 

 

 

14΄ 

 

                                            Πισίνα 

----------------25μ-------------- 

-------------12,5μ--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς • Ερωτάται το  τμήμα  αν έγινε κατανοητό ότι πρέπει να 

τεντώνουν το σώμα χτυπώντας τα πόδια στο ύπτιο και ελεύθερο 

και έπειτα να εκτελούν περιφορές με τα δύο χέρια. Στη συνέχεια 

αν υπάρχει κάποιος μαθητής/-τρια που δεν το κατανόησε.  

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα, στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά . Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το  μάθημα».    

 

4΄ 

 

 

 

8΄ 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του  μαθήματος.                                                               

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 
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Σχέδιο 7ου Μαθήματος Κολύμβησης 

Θέματα:   Εκμάθηση των κινήσεων ποδιών και χεριών προσθίου, είσοδος στο νερό με το κεφάλι 

   Βασικοί Στόχοι         Επιμέρους στόχοι  Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 1. Εκμάθηση και 

εξάσκηση της κίνησης 

των ποδιών και των 

χεριών προσθίου.  

 

2.  Εξοικείωση με την 

είσοδο στο νερό με το 

κεφάλι. 

3.  Προώθηση με κινήσεις 

ποδιών προσθίου με 

βοηθητικά μέσα. 

 

 4. Προώθηση με  κινήσεις  

ποδιών και χεριών προσθίου 

με ή χωρίς βοηθητικά μέσα. 

  

1. σφυρίχτρα 

 

2. σανίδες 

 

3. μακαρονάκια 

 

4. σωσίβια 

 

5. βατήρες 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

την κίνηση  των ποδιών προσθίου.  

 

2.  Να μάθουν  να προωθούνται 

στο νερό με κινήσεις ποδιών-

χεριών προσθίου. 

 

3. Να πέφτουν από τον βατήρα με 

το κεφάλι.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

νο
ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με τις κινήσεις του προσθίου 

και με βουτιές». 

• Σύνταξη των μαθητών σε μονή σειρά– οδηγίες για τον τρόπο 

εισόδου στην πισίνα 

•  Διάγνωση της γνώσης των κινήσεων προσθίου από τους 

μαθητές και του επιπέδου  γνώσης του συντονισμού των 

κινήσεων χεριών-ποδιών. 

 

2΄ 

 

2΄ 

 

 

4΄ 

 

 

Σύνταξη των μαθητών σε μονή 

σειρά στις δύο η και τρείς σκάλες 

τις πισίνας.  

 

Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

 

•   Ζητάμε από τους μαθητές να πιάσουν τη διαδρομή και να την 

βάλουν στις μασχάλες τους. Στη συνέχεια να μιμηθούν την 

κίνηση «βατραχάκι» με τα πόδια τους.    

•   Έπειτα να πιάσουν το μακαρονάκι ή τη σανίδα  σε πρόσθια 

θέση  και να μιμούνται την κίνηση «βατραχάκι» χτυπώντας τα 

πόδια τους (πόδια πρόσθιο), 25μ Χ 2 και12,5μ Χ 3. 

•   Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με την χρήση 

του μακαρονιού, στην πρόσθια θέση, ανάλογα με το επίπεδο του 

μαθητή, με συντονισμό ποδιών-χεριών, σε 25μ Χ 5 ή  12,5μ Χ 5.    

•   Είσοδος στο νερό  με το κεφάλι από την γονατιστή και εδραία 

θέση στην άκρη της πισίνας, με χρήση μακαρονιού  ή χωρίς, 

ανάλογα με το επίπεδο. Στη συνέχεια είσοδος στο νερό από τον 

βατήρα εκκίνησης με το κεφάλι (5Χ4) Χ 3.  

 

 

 

4΄ 

 

 

12΄ 

 

 

12΄ 

 

 

 

14΄ 

 

                                           Πισίνα 

----------------25μ-------------- 

------------12,5μ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς 

• Ερωτούνται οι μαθητές  αν έγινε κατανοητό πως μιμούνται το 

«βατραχάκι» χτυπώντας τα πόδια και έπειτα πως εκτελούν 

συντονισμένα την κίνηση χεριών/ποδιών. Στη συνέχεια αν 

υπάρχει κάποιος μαθητής/-τρια που δεν τα κατανόησε.  

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα, στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά. Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το  μάθημα».    

 

 

4΄ 

 

 

6΄ 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του  μαθήματος.                                                              

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 
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Σχέδιο 8ου Μαθήματος Κολύμβησης 

Θέματα:   Βελτίωση συντονισμού και τεχνικής στο ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο και εξάσκηση στην 

είσοδο στο νερό με το κεφάλι 

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 1.  Βελτίωση του 

συντονισμού των 

κινήσεων προσθίου, 

υπτίου και ελεύθερου. 

   

2.  Εξάσκηση  της 

εισόδου στο νερό με 

το κεφάλι. 

3.  Εξάσκηση στα βασικά 

στοιχεία του προσθίου. 

 

4.  Εξάσκηση του 

συντονισμού χεριών- 

ποδιών υπτίου. 

  

  5. Εξάσκηση συντονισμού 

της κίνησης χεριών/ποδιών/ 

αναπνοής ελευθέρου. 

1. σφυρίχτρα 

 

2. σανίδες 

 

3. μακαρονάκια 

 

4. σωσίβια 

 

5. βατήρες 

1.  Οι μαθητές πρέπει να 

βελτιώσουν το συντονισμό 

χεριών-ποδιών υπτίου και 

ελευθέρου. 

2.  Να μάθουν  να προωθούνται 

στο νερό στην πρόσθια θέση με 

συντονισμένες κινήσεις. 

3. Να πέφτουν από τον βατήρα με 

το κεφάλι κολυμπώντας ελεύθερο.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

νο
ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με το συντονισμό των 

κινήσεων του προσθίου-ελευθέρου-υπτίου και με τις βουτιές». 

• Σύνταξη των μαθητών σε μονή-διπλή σειρά– οδηγίες για τον 

τρόπο εισόδου στην πισίνα. 

•  Αξιολόγηση των κινήσεων προσθίου- ελευθέρου-υπτίου  των 

μαθητών και του επιπέδου  γνώσεών τους σε ως προς  τον 

συντονισμό των κινήσεων χεριών-ποδιών. 

 

2΄ 

 

2΄ 

 

 

8΄ 

 

 

Σύνταξη των μαθητών σε μονή-

διπλή σειρά στις δύο σκάλες τις 

πισίνας.  

 

Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

    

•   Ζητάμε να βάλουν το μακαρονάκι στη θέση της κοιλιάς σε 

πρόσθια θέση, να μιμούνται το «βατραχάκι» με τα πόδια και 

ενδιάμεσα κυκλικές κινήσεις των χεριών (πόδια-χέρια πρόσθιο), 

25μ Χ 2 και12,5μ Χ 2. 

•   Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με χρήση του 

μακαρονιού,  ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή, στην ύπτια 

θέση και συντονισμό τις κίνησης ποδιών-χεριών, σε 25μ Χ 2 ή  

12,5μ Χ 2.    

•  Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό, στην θέση του 

ελευθέρου, με συντονισμό της κίνησης ποδιών-χεριών-

αναπνοής, σε 25μ Χ 2 ή  12,5μ Χ 2.    

• Είσοδος στο νερό από την εδραία και όρθια θέση εκκίνησης 

από τον βατήρα εκκίνησης με το κεφάλι και γλίστρημα του 

σώματος κάτω από το νερό (5Χ4) Χ3.  

 

 

 

12΄ 

 

 

10΄ 

 

 

 

10΄ 

 

 

8΄ 

 

                                            Πισίνα 

----------------25μ--------------- 

-------------12,5μ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς 

• Ερωτάται το  τμήμα  αν κατανοήθηκε ο συντονισμός των 

κινήσεων στο ελεύθερο, ύπτιο, πρόσθιο. Στη συνέχεια αν 

υπάρχει κάποιος μαθητής/-τρια που δεν τον κατανόησε.  
 

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα, στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά. Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το  μάθημα».    

 

4΄ 

 

 

 

4΄ 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του  μαθήματος.                                                              

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 
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Σχέδιο 9ου Μαθήματος Κολύμβησης 

 Θέμα:   Γνωριμία με την υδατοσφαίριση (water polo) 

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 1.  Εκμάθηση   των 

βασικών στοιχείων της 

υδατοσφαίρισης. 

 

2.   Συντονισμός και 

εξάσκηση της κίνησης 

χεριών-ποδιών στην 

προώθηση και τον 

χειρισμό της μπάλας. 

3. Εξάσκηση στην 

επίπλευση με κίνηση ποδιών 

«ποδήλατο». 

  

  4.  Εξάσκηση   στα βασικά 

στοιχεία της πάσας και του 

σουτ. 

 

1. σφυρίχτρα 

 

2. μπάλες 

 

3. σωσίβια 

 

5. εστίες πόλο 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

βασικές κινήσεις επίπλευσης-

προώθησης στο νερό με χειρισμό 

της μπάλας. 

2.   Να μάθουν να πασάρουν σε 

συμπαίκτη τους.  

3. Να μάθουν να σουτάρουν στην 

εστία. 

3. Να μάθουν το συντονισμό 

χεριών-ποδιών στην προώθηση 

της μπάλας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

νο
ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 •  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με την εκμάθηση βασικών 

στοιχείων του πόλο». 

•  Σύνταξη των μαθητών σε μονή-διπλή σειρά– οδηγίες για τον 

τρόπο εισόδου στην πισίνα. 

•  Σύνταξη των μαθητών σε ζευγάρια στην πισίνα, οδηγίες για 

την πλευστική τους συμπεριφορά στο νερό.  

 

2΄ 

 

2΄ 

 

6΄ 

 

 

Σύνταξη των μαθητών σε μονή-διπλή 

σειρά στις δύο σκάλες τις πισίνας.  

 
Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

•   Ζητάμε να δοκιμάσουν την επίπλευση σε όρθια θέση με 

κίνηση «ποδηλάτου» στα πόδια και κυκλικές κινήσεις των 

χεριών.  

•   Στη συνέχεια να τοποθετηθούν σε ζευγάρια κάνοντας 

«ποδήλατο» και πάσα στα 2 μ (30sec - rest30sec) Χ 5. 

Μπορούν να χρησιμοποιούν βοηθητικό μέσο, ανάλογα με το 

επίπεδό τους. 

 •   Εξασκούμε τους μαθητές στην προώθηση στο νερό με την 

μπάλα  στη κίνηση του πόλο, ανάλογα με το επίπεδο του 

μαθητή σε 25μ Χ 2 ή  12,5μ Χ 2.     

•  Ζητάμε από τους μαθητές να τοποθετηθούν σε σταθερή 

θέση και εξασκούμε την κίνηση των ποδιών στο «ποδήλατο» 

σε (30sec - rest30sec) Χ 3 set και Χ 3 με μπάλα. 

 •   Ζητάμε να τοποθετηθούν σε ζευγάρια για  εξάσκηση στο 

σουτ στο ζευγάρι τους στα 4μ (30sec - rest20sec) Χ 4 εναλλάξ 

και στη συνέχεια ελεύθερα σουτ στην εστία. 

•   Υποτυπώδης μορφή παιχνιδιού υδατοσφαίρισης με δύο 

αντίπαλες ομάδες σε περιορισμένο χώρο και ελάχιστους 

περιορισμούς από κανονισμούς. 

 

6΄ 

 

 

6΄ 

 

 

 

6΄ 

 

 

6΄ 

 

 

8΄ 

 

 

10΄ 

  

                                           Πισίνα 

   -      -       -      -     -     - 

   -      -       -      -     -     - 

 

   -      -       -      -     -     - 

   -      -       -      -     -     -      

 

-----------------25μ-------------- 

-------------12,5μ---------- 

 

   

 

 

 

 

 

 

Τ
ελ

ικ
ό

 μ
έρ

ο
ς 

   

• Ερωτάται το  τμήμα  αν έγιναν κατανοητές οι κινήσεις στο 

σουτ, στην πάσα και στο «ποδήλατο». Στη συνέχεια αν 

υπάρχει κάποιος μαθητής/-τρια που δεν τις κατανόησε. 

  

• Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους βασικούς κανόνες του 

πόλο,  στους κανόνες χρήσης των χώρων και στη σωστή 

συμπεριφορά.  Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους άρεσε το  
μάθημα».    

 

   

4΄ 

 

 

 

  4΄ 

 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του μαθήματος.                                                              

β)  Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις. 
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Σχέδιο 10ου Μαθήματος Κολύμβησης 

 Θέματα:   Στοιχεία ναυαγοσωστικής, επανάληψη στοιχείων τεχνικής ελευθέρου, υπτίου και προσθίου, 

κατάδυση από τον βατήρα 3 μ. 

Βασικοί Στόχοι Επιμέρους στόχοι Εξοπλισμός Αναμενόμενα αποτελέσματα 

1. Κατανόηση των 

βασικών  κανόνων  

ασφάλειας και 

πρόληψης ατυχημάτων 

στο νερό. 

  

2. Εξάσκηση στην 

αυτοπροστασία στο 

νερό. 

3. Εκμάθηση κανόνων και 

ενεργειών στη διάσωση 

άλλων ατόμων στο νερό.  

   

 4.  Εξάσκηση στις βασικές 

κολυμβητικές δεξιότητες 

επίπλευσης-προώθησης, την 

κατάδυση και άπνοια στο 

νερό.   

1. σφυρίχτρα 

 

2. σωστικά μέσα 

 

3. σωσίβια 

 

5. έντυπο υλικό 

1.  Οι μαθητές πρέπει να μάθουν 

τους βασικούς κανόνες ασφάλειας 

- πρόληψης ατυχημάτων στο νερό. 

2.  Να μάθουν τους κανόνες και 

τις ενέργειες αυτοπροστασίας στο 

νερό.   

3.  Να μάθουν τους κανόνες και 

τις ενέργειες στη διάσωση άλλων 

ατόμων στο νερό. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Χ
ρ
ό

νο
ς 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ε
ισ

α
γ
ω

γ
ή

 

•  Συγκέντρωση μαθητών, καταμέτρηση, ανακοίνωση του 

θέματος «σήμερα θα ασχοληθούμε με τα βασικά στοιχεία της 

ναυαγοσωστικής και θα επαναλάβουμε όσα μάθαμε έως τώρα». 

• Ενημέρωση για τους  βασικούς κανόνες ασφάλειας, πρόληψης 

ατυχημάτων, ενεργειών τους σε επικίνδυνες καταστάσεις και 

των  ενεργειών τους σε άλλα άτομα που κινδυνεύουν στο νερό. 

Επισημαίνεται η σημασία των αποκτηθέντων κολυμβητικών 

δεξιοτήτων και κολυμβητικών ικανοτήτων τους για την ασφαλή 

παραμονή τους στο νερό. 

• Σύνταξη των μαθητών σε μονή-διπλή σειρά– οδηγίες για τον 

τρόπο εισόδου στην πισίνα. 

 

2΄ 

 

 

 

12΄ 

 

 

 

2΄ 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό έξω από την πισίνα 

(με μπουρνούζι ή πετσέτα). 

 

 

Σύνταξη των μαθητών σε μονή-

διπλή σειρά στις δύο σκάλες τις 

πισίνας.  

Είσοδος με σωσίβια ανάλογα με 

το επίπεδο τους. 

Κ
ύ

ρ
ιο

 μ
έρ

ο
ς 

•  Ζητάμε από τους μαθητές, πιάνοντας την υπερχείλιση, μετά 

από μια βαθιά εισπνοή, να κρατήσουν την αναπνοή τους με το 

κεφάλι μέσα στο νερό Χ 5 φορές. Στη συνέχεια ζητάμε ένας-

ένας να επιχειρεί «υποβρύχιο πρόσθιο» για όποια απόσταση 

μπορεί να καλύψει με άπνοια Χ 5 φορές.   

•  Δημιουργούμε συνθήκες προώθησης στο νερό με ή χωρίς τη 

χρήση του μακαρονιού, στην πρόσθια θέση, ανάλογα με το 

επίπεδο του μαθητή με συντονισμό των ποδιών/χεριών, σε 25μ 

Χ 2 ή  12,5μ Χ 2. Η ίδια άσκηση με συντονισμό ποδιών/χεριών 

ελεύθερου και ύπτιου, σε 25μ Χ 2 ή  12,5μ Χ 2 αντίστοιχα.   

•   Εξασκούμε τους μαθητές σε προώθηση στο νερό σε θέση 

πλαγίου προσθίου 25 Χ 3 η 12,5 Χ 3. 

•   Είσοδος στο νερό από την όρθια θέση στην άκρη της πισίνας, 

είσοδος στο νερό και από τον βατήρα εκκίνησης και κατάδυση 

από το βατήρα των 3μ. 

 

 

8΄ 

 

 

 

 

12΄ 

 

 

8΄ 

 

 

8΄ 

 

                                           Πισίνα 

----------------25μ-------------- 

 -------------12,5μ--------- 

 

º   º   º   º   º   º   º   º   º   º 

----------    --------- 
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• Ερωτάται το τμήμα αν έγιναν κατανοητά οι βασικοί κανόνες 

και ενέργειες ασφάλειας και ναυαγοσωστικής και ο τρόπος  

συμπεριφοράς τους σε πιθανό επεισόδιο. Στη συνέχεια αν 

υπάρχει κάποιος μαθητής/-τρια που δεν κατανόησε κάτι.  

 

•  Γίνεται µια γρήγορη αναφορά στους κανόνες σύνταξης και 

εξόδου από την πισίνα, στους κανόνες χρήσης των χώρων και 

στη σωστή συμπεριφορά. Τέλος ερωτάται το  τμήμα  «αν τους 

άρεσε το  μάθημα».    

 

 

 

2΄ 

 

 

 

2΄ 

 

Συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό μέσα στο χώρο της 

πισίνας. 

 

 

Έξοδος από την πισίνα 

συγκέντρωση γύρω από τον 

εκπαιδευτικό και προετοιμασία 

αποχώρησης. 

Αξιολόγηση μαθήματος:  α) Γενική ικανοποίηση διεξαγωγής του μαθήματος.                                                              

β) Εκτίμηση της επίτευξης στόχων από την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες και τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις.    



 



 

 

 

 

 

Αξιολόγηση 

 

 

Αυτοεκτίμηση γνώσεων και δεξιοτήτων – 

Αξιολόγηση κολυμβητικών ικανοτήτων 

 

 

 

«Οι συμμετέχοντες μαθητές/-τριες στα μαθήματα της 

κολύμβησης παραλαμβάνουν πίνακες αυτοεκτίμησης του 

«τι έχουν μάθει» και του «τι πρέπει να μάθουν ακόμα». Οι 

πίνακες αυτοί προσδίδουν  αφ’ ενός ικανοποίηση και 

αυτοπεποίθηση με τα μαθησιακά τους αποτελέσματα (τι 

έχουν μάθει και μπορούν να κάνουν) και αφ’ ετέρου 

συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και προσήλωση σ’ 

αυτούς μέχρι την ολοκλήρωση των μαθημάτων» 

 

«Παράλληλα παραλαμβάνουν έναν πίνακα με 10 στόχους 

κολυμβητικών ικανοτήτων που θα ήθελαν να έχουν πετύχει 

στο τέλος του προγράμματος της κολύμβησης. Τους στόχους 

αυτούς καλούνται να πετύχουν με την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτών τους και με την δική τους προσπάθεια. Οι 

στόχοι αξιολογούνται από τους ίδιους και ο πίνακας 

υπογράφεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς 

διδασκαλίας της κολύμβησης»   
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Αυτοεκτίμηση γνώσεων και δεξιοτήτων κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων 
 

Α.  Κανόνες ασφάλειας και υγιεινής 

 

Τι έχω μάθει και μπορώ να κάνω … 
Το έχω 

μάθει ήδη 

Πρέπει 

ακόμα να 

μάθω  

1 

Δεν τρώω πριν το κολύμπι και δεν μπαίνω στο 

νερό αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 2 ώρες 

από το φαγητό 
  

2 

Κάνω πάντα ντουζ πριν να μπω στην πισίνα 

του κολυμβητηρίου και όταν τελειώνω το 

κολύμπι 
  

3 
Περπατώ στους χώρους του κολυμβητηρίου 

πάντα με πλαστικές παντόφλες   

4 
Επισκέπτομαι την τουαλέτα όταν αισθάνομαι 

την ανάγκη. Δεν ουρώ ποτέ μέσα στην πισίνα   

5 

Περπατώ προσεκτικά στους χώρους του 

κολυμβητηρίου, δεν τρέχω και δεν σπρώχνω 

τους άλλους 
  

6 
Φοράω σκουφάκι στο κεφάλι πριν να μπω στην 

πισίνα   

7 
Ακούω προσεκτικά τους εκπαιδευτές μου και 

εφαρμόζω τις οδηγίες που δίνουν   

8 Βγαίνω από το νερό όταν κρυώνω   

9 

Κρατιέμαι από σταθερό σημείο της πισίνας 

όταν αισθάνομαι κούραση ή δυσκολία στην 

αναπνοή 
  

10  
Δεν κάνω επικίνδυνα αστεία στον εαυτό μου 

και στους άλλους   

11 
Ζητάω βοήθεια όταν δεν αισθάνομαι καλά ή 

νομίζω ότι κινδυνεύω   

12 

Δεν απομακρύνομαι από σημεία που μπορώ να 

κρατηθώ (διαδρομές, υπερχείλιση), όταν δεν 

επιπλέω με άνεση  
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Β. Εξοικείωση με το νερό  

 

Τι έχω μάθει και μπορώ να κάνω … 
Το έχω 

μάθει ήδη 

Πρέπει 

ακόμα να 

μάθω  

1 Ανοίγω τα μάτια μου στο ντουζ   

2 Μπαίνω στο νερό χωρίς να διστάζω   

3 Βάζω το κεφάλι μου μέσα στο νερό   

4 Ανοίγω τα μάτια μέσα στο νερό   

5 Φυσάω τον αέρα μέσα στο νερό   

6 

Γλιστρώ από την άκρη της πισίνας μέσα στο 

νερό, κρατώντας την αναπνοή μου ή φυσώντας 

από τη μύτη 
  

7 

Πηδάω από την άκρη της πισίνας μέσα στο νερό 

κρατώντας την αναπνοή μου ή φυσώντας από 

τη μύτη 
  

8 
Επιπλέω στο νερό με σωσίβιο, μακαρονάκι ή 

σανίδα   

9 

Πιάνω το μακαρονάκι, τη σανίδα ή μια μπάλα 

που μου πετούν στο νερό και ξέρω να τα 

χρησιμοποιώ για να επιπλέω 
  

10  
Κρατώντας από την υπερχείλιση βυθίζω το 

κεφάλι μου και φυσάω μέσα στο νερό    

11 
Επαναλαμβάνω την εκπνοή στο νερό ρυθμικά, 

εισπνέοντας έξω και εκπνέοντας μέσα στο νερό   

12 

Τεντώνω το σώμα μου στο νερό οριζόντια 

κτυπώντας τα πόδια, με σωσίβιο, μακαρονάκι, 

σανίδα ή κρατώντας από την υπερχείλιση,  
  

13 
Προωθούμαι στο νερό με σωσίβιο, μακαρονάκι 

ή σανίδα κτυπώντας τα πόδια μου   

14 
Επιπλέω και προωθούμαι στο νερό με σωσίβιο, 

μακαρονάκι ή σανίδα σε ύπτια και πρηνή θέση   

15 
Μένω για λίγα δευτερόλεπτα κάτω από το νερό 

κρατώντας την αναπνοή μου   
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Γ. Κολυμβητικές δεξιότητες στο νερό 

 

Τι έχω μάθει και μπορώ να κάνω … 
Το έχω 

μάθει ήδη 

Πρέπει 

ακόμα να 

μάθω  

1 

Πηδώ στο νερό από την επιφάνεια της πισίνας  

(με τα πόδια), έχοντας τεντωμένο το σώμα και 

ενωμένα τα πόδια και τα χέρια 
  

2 
Βουτώ στο νερό με το κεφάλι από την 

επιφάνεια της πισίνας   

3 
Φυσάω τον αέρα από τη μύτη και το στόμα κατά 

την είσοδό μου στο νερό ή όταν κολυμπάω   

4 Επιπλέω στο νερό χωρίς βοηθητικά μέσα   

5 
Προωθούμαι στο νερό με σανίδα κτυπώντας τα 

πόδια μου στην θέση ελευθέρου και υπτίου   

6 

Προωθούμαι στο νερό με μακαρονάκι σε θέση 

υπτίου και ελευθέρου, με κινήσεις των ποδιών 

και των χεριών 
  

7 

Εκτελώ την αναπνοή ελευθέρου με σανίδα 

(εισπνοή στην έξοδο του χεριού και εκπνοή 

μέσα στο νερό) 
  

8 
Προωθούμαι στο νερό με κινήσεις χεριών και 

ποδιών υπτίου χωρίς βοηθητικά μέσα   

9 
Προωθούμαι στο νερό με κινήσεις χεριών και 

ποδιών ελευθέρου χωρίς βοηθητικά μέσα   

10  
Προωθούμαι στο νερό με σανίδα και κινήσεις 

ποδιών προσθίου   

11 
Προωθούμαι στο νερό με μακαρονάκι και 

κινήσεις ποδιών και χεριών προσθίου    

12 
Προωθούμαι στο νερό με κινήσεις χεριών και 

ποδιών προσθίου, χωρίς βοηθητικά μέσα   

13 

Καταδύομαι και προωθούμαι κάτω από την 

επιφάνεια του νερού με κινήσεις προσθίου, 

κρατώντας την αναπνοή μου  
  

14 

Επιπλέω στο νερό σε κάθετη θέση με κυκλικές 

κινήσεις των ποδιών (ποδήλατο) και των χεριών 

χωρίς βοηθητικά μέσα 
  

15 
Πηδώ στο νερό με τα πόδια από το βατήρα 3 

μέτρων    
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Δ. Κολυμβητικές δεξιότητες για προχωρημένους 

 

Τι έχω μάθει και μπορώ να κάνω … 
Το έχω 

μάθει ήδη 

Πρέπει 

ακόμα να 

μάθω  

 

1 

 

Βουτώ στο νερό  με το κεφάλι από τον βατήρα 

εκκίνησης  
  

1.1 

Σπρώχνω τα πόδια μου και τεντώνω το σώμα  

  

1.2 

Πετυχαίνω την κλίση του σώματος, ώστε να 

μπουν στο νερό πρώτα τα χέρια και το κεφάλι 
  

1.3 

Με την είσοδο στο νερό εκπνέω από τη μύτη 

και προωθούμαι κάτω από το 

νερό με κινήσεις των ποδιών 

  

  

 

2 

 

Προωθούμαι στο νερό με κινήσεις ελευθέρου   

2.1. 

Κινώ τα πόδια μου από τα ισχία 

   

2.2 

Βάζω το χέρι στο νερό μακριά μπροστά με τα 

δάκτυλα     

2.3 
Τραβάω και σπρώχνω 

  

2.4 

Εκπνέω από τη μύτη και το στόμα και εισπνέω 

πλάγια με την έξοδο του 

χεριού 
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3  

 

Προωθούμαι στο νερό με κινήσεις υπτίου   

3.1 
Κινώ τα πόδια από τα ισχία 

  

3.2 

Το χέρι μου σηκώνεται και πέφτει τεντωμένο 

στο νερό   

3.3 
Πιάνω, τραβάω και σπρώχνω 

  

4 Προωθούμαι στο νερό με κινήσεις προσθίου   

4.1 
Γλυστράω με τεντωμένο το σώμα 

  

4.2  

Τραβάω χέρια έξω και κάτω έως το στήθος και 

βγάζω κεφάλι για 

εισπνοή 
  

4.3 

Βυθίζομαι μαζεύοντας τα πόδια 

  

4.4. 

Τεντώνω το σώμα, κλωτσώντας τα πόδια και 

απλώνοντας τα χέρια 

μπροστά 
  

 

Πηγές σκίτσων: [5,7,19] 
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Ε. Γνώσεις και δεξιότητες αυτοπροστασίας και ναυαγοσωστικής 

 

Τι έχω μάθει και μπορώ να κάνω … 
Το έχω 

μάθει ήδη 

Πρέπει 

ακόμα να 

μάθω  

1 
Δεν κολυμπώ μόνος μου ή χωρίς την επίβλεψη 

εκπαιδευτή, ναυαγοσώστη, γονέα ή ενηλίκου   

2 
Δεν βουτώ με το κεφάλι στα ρηχά, ούτε σε μέρη 

που δεν γνωρίζω το βυθό   

3 

Δεν απομακρύνομαι πολύ από την ακτή ούτε 

κολυμπώ έξω από τις σημαδούρες που 

οριοθετούν το χώρο για τους κολυμβητές  
  

4 
Κολυμπώ αργά και με χαλαρές κινήσεις, χωρίς 

να κουράζομαι   

5 
Βγαίνω από το νερό όταν αισθάνομαι κούραση 

ή αρχίζω να κρυώνω   

6 

Διατηρώ πάντα την ψυχραιμία μου στο νερό, 

δεν διστάζω να ζητήσω βοήθεια και δεν 

πανικοβάλλομαι 
  

7 

Όσο περισσότερο βελτιώνομαι στο κολύμπι τόσο 

καλύτερα μπορώ να προστατεύσω το εαυτό μου 

από κινδύνους στο νερό 
  

8 
Αν χρειαστεί να βοηθήσω άλλο άτομο γνωρίζω 

ότι προέχει η δική μου ασφάλεια   

9 
Αν αντιληφθώ κάποιο άτομο που κινδυνεύει 

ζητάω από κάποιο ενήλικα να βοηθήσει   

10 

Βοηθάω άλλο άτομο στο νερό (με αντικείμενο ή 

με το χέρι) μόνο εφόσον πατάω ή κρατιέμαι σε 

σταθερό σημείο 
  

11  

Βοηθάω άλλο άτομο που κινδυνεύει και ζητάει 

βοήθεια μόνο έξω από το νερό πετώντας 

σωστικά μέσα 
  

12 

Δεν κολυμπάω ποτέ προς άλλο άτομο που 

κινδυνεύει και ζητάει βοήθεια, για να το 

βοηθήσω 
  

13 

Βοήθεια σε κάποιο άτομο που κινδυνεύει μέσα 

στο νερό, κολυμπώντας προς αυτό, μπορούν να 

δώσουν μόνο τα άτομα που έχουν ειδική 

εκπαίδευση και ονομάζονται ναυαγοσώστες 
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Αξιολόγηση κολυμβητικών ικανοτήτων μαθητή/-τριας 

 

Τι θέλω να καταφέρω στο τέλος των μαθημάτων και τι μπορώ ήδη … 

 

Όνομα:  ………………………………………………. Τάξη: …….  Σχ. έτος:…………. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Πέτυχα το 

στόχο 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

1. Μπορώ να πηδώ στο νερό  με τα πόδια ή με το κεφάλι και 

να βγαίνω από την πισίνα χωρίς βοήθεια ή βοηθητικά 

μέσα  

 

    

 

2. Μπορώ να επιπλέω στο νερό χωρίς βοηθητικά μέσα και 

χωρίς να πιάνομαι από κάπου για τουλάχιστον 30 

δευτερόλεπτα  

 

 

3. Μπορώ να προωθούμαι στο νερό μόνο με κινήσεις των 

ποδιών (κρατώντας σανίδα ή άλλο βοηθητικό μέσο) για 

τουλάχιστον 12 μέτρα 

 

 

4. Μπορώ να εφαρμόζω την αναπνοή στο νερό (εκπνοή μέσα 

στο νερό) και να προωθούμαι με σανίδα και κινήσεις 

ποδιών ελευθέρου ή προσθίου για τουλάχιστον 6 μέτρα 

 

 

5. Μπορώ να προωθούμαι στο νερό χωρίς βοηθητικά μέσα με 

κινήσεις ποδιών και χεριών υπτίου για τουλάχιστον 25 

μέτρα 

 

 

6. Μπορώ να προωθούμαι στο νερό χωρίς βοηθητικά μέσα με 

κινήσεις ποδιών και χεριών ελευθέρου για τουλάχιστον 

25 μέτρα 
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7. Μπορώ να προωθούμαι στο νερό χωρίς βοηθητικά μέσα με 

κινήσεις ποδιών και χεριών προσθίου για τουλάχιστον 25 

μέτρα 

 

 

8. Μπορώ να καταδύομαι στο νερό και να φέρνω ένα 

αντικείμενο από βάθος 2 μέτρων (βυθό της πισίνας) στην 

επιφάνεια 

 

 

9. Μπορώ να προωθούμαι κάτω από το νερό με κινήσεις 

προσθίου σε άπνοια για τουλάχιστον 3 μέτρα 

 

 

10. Μπορώ να πηδώ στο νερό από ύψος 3 μέτρων με τα πόδια 

και να βγαίνω από την πισίνα χωρίς βοήθεια ή βοηθητικά 

μέσα 

 

Στην περίπτωση επίτευξης του στόχου με βοηθητικά μέσα σημειώνεται:  «ΝΑΙ με βοηθητικά μέσα» 

 

Ημερομηνία:  ……………………………. 

 

                                Όνομα                                        Υπογραφή 

Οι εκπαιδευτές: 1. ……………………………………..         .……………... 

 2. ……………………………………..         ……………… 

 3. ……………………………………..         …………….... 
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